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ATA Nº 3895 

 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, com início às vinte 

horas, tendo por local o Plenário da Câmara Municipal de Vereadores desta cidade, realizou-se 

uma SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, a quadragésima sexta Sessão Ordinária da Sessão 

Legislativa do ano de dois mil e vinte e um. Iniciando a Sessão, o Presidente desta Casa, 

invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária, e conferindo o 

quórum regimental, registrou a presença dos seguintes Vereadores: Gilmar Castanho, Alcino 

Rui Kohlrausch, Sandra Mary de Almeida Mattjie e Salete Maria Damer do Progressista; 

Leonardo Andre Krindges do PSDB; Dariano Agostino Guth do MDB; Kelvin Luís Schuh do PTB, 

e Maico Roberto Hermes do PDT, e registrou a ausência justificada por motivo de saúde da 

Vereadora Marlei Ines Ritterbusch, que apresentou atestado médico. Em seguida, o Presidente 

Vereador Gilmar Castanho convidou o Vereador Kelvin Luis Schuh para proceder à leitura de 

uma passagem do Livro Sagrado. Logo após, o Presidente colocou em discussão a ATA Nº 3893 

da Sessão Ordinária realizada aos trinta dias do mês de novembro ano de dois mil e vinte e um. 

Não havendo quem quisesse se manifestar, a referida Ata foi colocada em votação, tendo sido 

APROVADA por unanimidade de votos dos Vereadores presentes, registrando a ausência 

justificada da Vereadora Marlei Inês Ritterbusch. Na sequencia, o Presidente colocou em 

discussão a ATA Nº 3894 da Sessão Ordinária realizada aos sete dias do mês de dezembro ano 

de dois mil e vinte e um. Não havendo quem quisesse se manifestar, a Ata acima mencionada 

foi colocada em votação, tendo sido APROVADA por unanimidade de votos dos Vereadores 

presentes, registrando a ausência justificada da Vereadora Marlei Inês Ritterbusch. Em seguida, 

o Presidente registrou a presença da servidora do Poder Executivo responsável por convênios 

e contratos senhora Luciane Vogt, cumprimentando-a e convidando-a para usar a Tribuna e 

prestar esclarecimento sobre os recursos destinados para construção do pavilhão na 

Comunidade de Três Mártires e outros assuntos. De uso da palavra a senhora Luciane 

cumprimentou o Presidente do Poder Legislativo Vereador Gilmar Castanho e em seu nome 

saudou os demais Vereadores e Vereadoras, bem como o Assessor Jurídico Dr. Marlon, 

Servidoras da Câmara de Vereadores e pessoas que estão acompanhando essa Sessão pelo 

facebook. Disse que está presente nesta Sessão para prestar esclarecimentos sobre a ampliação 

e modernização da quadra de esportes da comunidade de Três Mártires, conforme foi solicitado 

por essa Casa Legislativa. Disse que elaborou um relatório, porque é uma obra que vem se 

arrastando por alguns anos e que está acompanhando desde o início, ou seja, desde o 

cadastramento da proposta.  Os recursos para executar essa obra na comunidade de Três 

Mártires são oriundos de uma Emenda Parlamentar do Deputado Marcon. A proposta foi 

cadastrada no ano de 2015 e aprovada pelo antigo Ministério do Esporte e o convênio foi 

assinado no final do mês de dezembro do ano de 2015. Após a assinatura do convênio vem a 

parte de fazer a elaboração do projeto técnico e aprovação junto à Caixa Econômica Federal. 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

No mês de abril do ano de 2017 foi realizada a licitação e a empresa vencedora foi a Empresa 

Leandro Lermenn de Carazinho. A referida obra foi orçada no valor de R$ 212.000,00 (duzentos 

e doze) mil reais. A primeira parcela do repasse de recursos saiu no mês de dezembro do ano 

de 2016. Essa obra, de início, tinha como meta fazer a ampliação da cozinha, sanitários e 

cobertura metálica, correspondendo a ampliação uma área de 120 m² e a modernização 

correspondia ao fechamento da quadra e instalação de esquadrias. A ordem de início da obra 

foi dada no mês de maio do ano de 2017. Um ano depois, em maio de 2018, por falta de repasse 

de recursos, por parte do governo federal a obra ficou paralisada e suspensa, e reiniciou no mês 

de agosto do ano de 2018. Após, o período de reinicio, no mês de julho do ano 2019 foi 

instaurado um Processo Administrativo, porque desde agosto de 2018 a empresa havia 

executado apenas cerca de 10% da obra. O Processo que teve início em julho de 2019 foi 

concluído em setembro de 2019, sendo que a empresa alegou que estava com dificuldades 

financeiras, por isso vinha executando a obra em ritmo mais lento, mas se comprometeu a 

retomar a obra em 30 dias. Foi dada essa nova oportunidade, mas após 10 meses a empresa 

havia executado apenas mais 7% da obra. A última medição da empresa de Leandro Lermenn 

foi em fevereiro de 2020. Como a empresa não dava andamento na obra e também devido à 

dificuldade de contato com a empresa, após um novo processo o contrato foi rescindido por 

paralização injustificada da obra. Injustificada porque em 03 de julho de 2028 o Ministério do 

Esporte repassou a última parcela. Todo o recurso no valor de R$ 243,750,00 oriundos da 

Emenda Parlamentar estavam depositados na conta do convênio. Na verdade foram 

dificuldades da empresa e não pela falta de recursos. Quando o contrato foi rescindido a obra 

estava executada num percentual de 89,6%. A senhora Luciane disse que o município após a 

rescisão como havia um remanescente da obra para ser concluído e o recurso estava na conta, 

elaborou um novo projeto, que precisou ser aprovado junto à Caixa Econômica Federal para 

concluir o remanescente da ampliação e modernização da quadra e foi incluído também a 

construção de uma churrasqueira com cobertura metálica, que não constava no projeto inicial. 

Depois que o projeto foi aprovado junto à Caixa Econômica Federal, no mês de dezembro de 

2020 foi aberta a licitação que foi deserta, porque não houve nenhuma empresa interessada 

em executar a obra e como estava no fim da gestão anterior, não havia mais tempo hábil para 

realizar uma nova licitação. A Atual gestão depois de assumir e se inteirar do processo, em 

março de 2021 fez uma nova licitação do remanescente da obra, a partir do projeto que já tinha 

sido aprovado pela Caixa Econômica Federal no ano de 2020. A empresa vencedora foi a 

Construtora Santa Vitória de Frederico Westphalen e a obra ficou orçada no valor de R$ 

97.230,17. A Caixa Econômica Federal demorou um pouco para fazer a análise e aprovação do 

processo licitatório. O município recebeu a ordem de início no mês de junho do ano de 2021. A 

empresa também recebeu a ordem de início, mas também demorou para iniciar a obra. Foram 

vários contatos que tiveram com a empresa, onde a justificativa era dificuldades financeiras, 

devido a pandemia em especial. Como a obra não dava início no mês de setembro de 2021 foi 
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feito uma notificação, tendo a empresa novamente alegado que estava com dificuldades. No 

mês de novembro de 2021 foi feito uma nova notificação, dando um prazo para a empresa 

iniciar a obra e na semana passada finalmente a empresa iniciaram a executar a obra, inclusive 

já recebeu fotos da execução. Espero que agora a obra dê andamento sem mais nenhum 

transtorno e sem nenhuma paralização, porque o recurso está na conta. Apesar de que agora o 

município nesta obra de R$ 97.000,00 praticamente 50% desse valor é contra partida do 

município, porque o saldo que sobrou do recurso, como foi acrescentado mais a construção da 

churrasqueira e ampliação, esse valor não era mais suficiente. Na conta, hoje, tem um saldo em 

torno de R$ 74.000,00 mas boa parte desse valor é rendimento, e segundo a Legislação dos 

Convênios não é permitido utilizar rendimento, portanto esse valor deverá ser devolvido. O que 

o município pode usar é o saldo do repasse e esse já foi contabilizado para ser utilizado. A 

senhora Luciane disse que a sua função é fazer a parte da gestão do contrato de repasse junto 

à Caixa Econômica Federal e o Ministério. E o contrato entre o município e as empresas é de 

competência do setor de Licitação e Contratos. O Presidente Vereador Gilmar Castanho 

perguntou para a Senhora Luciane Vogt se a Emenda Parlamentar é de autoria do Deputado 

Federal Marcon? Em resposta essa disse que sim. O Vereador Kelvin Schuh agradeceu a 

presença da Senhora Luciane Vogt e ter prestado esclarecimentos sobre essa importante obra 

do nosso município. Disse que muitas vezes foi procurado por ela para tirar algumas fotos e ver 

a questão do andamento da obra. É importante ressaltar para as pessoas que estão assistindo 

essa Sessão que não houve má fé nem dá administração anterior e nem dessa administração 

atual para a conclusão dessa obra. Houve, como a senhora Luciane mesmo confirmou, alguns 

imprevistos com as empresas contratadas, tanto é que teve dificuldades na administração 

passada com vários processos administrativos e agora essa administração também teve 

problemas, onde fizeram a licitação no mês de março de 2021, onde somente na semana 

passada deram início na obra. Infelizmente as administrações municipais enfrentam essas 

dificuldades na contratação das empresas no início das obras ou para dar continuidade. A 

senhora Luciane confirmou que as duas empresas passaram por dificuldades financeiras, sendo 

que a primeira empresa que venceu a licitação, não conseguiam mais contato, segundo o setor 

de licitações e contratos tentaram várias vezes, sendo que não conseguiam entrar em contato 

via telefone e nem por e-mail. A empresa física em Carazinho também estava fechado e por 

isso também acabou atrapalhado. E disse que foi rescindido o contrato, porque a empresa não 

tinha mais condições de executar. A empresa atual, alegou que tinha assumido várias obras 

públicas em outros municípios, todas elas com dificuldades de conseguir pessoas para trabalhar 

e material para executar. É isso que a empresa atual alegou, até poucos dias atrás estavam em 

busca de tijolos, porque o tipo de tijolos que está sendo utilizado as olarias de Chapada não 

produzem. Por isso, acabou atrasando para o reinicio da obra, que espera que seja finalizado o 

mais breve possível. O Vereador Kelvin Schuh pediu para a senhora Luciane Vogt, se o município 

tinha interesse de construir a quadra de esportes na comunidade de Três Mártires com recursos 
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próprios, mas com a destinação da Emenda Parlamentar do Deputado Federal Marcon o 

município deixou de utilizar recursos próprios e fazer a obra com recursos da Emenda 

Parlamentar? A Senhora Luciane disse que como o valor da obra licitada ficou menor do que o 

valor da emenda, já haveria uma sobra de recursos, pois como é um convênio do ano de 2015, 

ainda poderia ser usado para uma ampliação de meta. Mas com o passar do tempo e devido ao 

aumento do valor dos materiais, aquele valor já não foi mais suficiente para fazer o restante do 

projeto e o que a comunidade desejava de acrescentar a churrasqueira. O Valor da emenda é 

de R$ 253.000,00 (duzentos e cinquenta e três mil reais) e quando foi feito a última licitação, 

devido ao aumento dos materiais, mesmo com o saldo que ficou não eram mais suficiente para 

executar a obra. Após, o Vereador Dariano Guth disse para a senhora Luciane Vogt que durante 

a explanação já respondeu todas as perguntas, por exemplo porque na administração passada 

não concluiu a obra, pois não é uma questão porque o prefeito ir lá e construir, mas sim a 

empresa que ganhou a licitação deve executar a obra. O Vereador Dariano perguntou para a 

senhora Luciane se no seu ponto de vista a culpa foi do prefeito ou administração passada em 

não ter sido concluída essa obra ou não, pela falta de iniciativa e pela falta de ações? Faz essa 

pergunta por que isso é muitas vezes debatido. Em resposta, a senhora Luciane disse que pelo 

o que acompanha das obras no geral, elas envolvem muitas questões de burocracia, como 

prazo, elaboração de projetos e aprovação da Caixa Econômica Federal. Por isso, muitas vezes 

dependem de outros para fazer a execução. E a parte do acompanhamento da obra, 

diretamente com a empresa contratada, também tem prazos, e não é porque a empresa 

atrasou que é possível rescindir o contrato de imediato, existe o regramento do contrato. 

Muitas coisas acontecem que fica fora da gestão da administração, porque são outras coisas 

que envolvem a empresa. Essas situações a administração passam em várias obras. As vezes 

não é culpa de quem está na gestão e sim de outras coisas que acontecem. Disse que já 

acompanhou que tiveram dificuldades com as empresas e sempre foi tentado amigavelmente, 

mas quando não era possível era aberto processo administrativo e feito notificações. Disse 

ainda, que pelo que acompanha, o desejo de quem está administrando é que seja concluída o 

mais rápido possível, mas nem sempre isso acontece. O Vereador Dariano Guth perguntou se 

faltou empenho do jurídico e prefeito da época, para que essa obra fosse concluída? A Senhora 

Luciane Vogt disse que pelo que acompanha tanto da gestão anterior como na gestão atual, 

todos estão empenhados e cobrando, mas são questões além do que pode fazer gestão dentro 

da prefeitura, são fatores externos que acabam influenciando. O Presidente Vereador Gilmar 

Castanho pediu para a senhora Luciane Vogt, quantas notificações a administração passada fez? 

Esta respondeu que não fez esse levantamento, porque essa parte não é de sua competência. 

O Vereador Gilmar Castanho disse que durante a explanação ela havia citado 02 (duas) 

notificações. A Senhora Luciane disse que foram abertos 02 (dois) processos administrativos. O 

Vereador Gilmar Castanho perguntou quantas notificações foram feitas neste ano? A senhora 

Luciane disse que neste ano não foi aberto nenhum processo administrativo, porque depois da 
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última notificação a empresa retomou a obra. O Vereador Gilmar Castanho perguntou se neste 

ano foi contrato 02 (duas) empresas. Esta respondeu que não, apenas uma empresa, que é a 

mesma empresa, que demorou para iniciar, tendo sido feito a primeira notificação e eles se 

comprometerem a iniciar a obra, mas alegaram que estavam com dificuldades de contratar 

mão de obra,  e como houve a demora, foi feita uma nova notificação e a empresa se 

comprometeu reiniciar a obra. O Vereador Gilmar Castanho disse que pelo que entendeu em 

04 (quatro) anos não concluíram a obra, mas agora em 01 (um) ano vai ser concluída. Encerrado 

as explicações e questionamentos, o Presidente agradeceu a presença da Senhora Luciane Vogt. 

Deixou registrado que a mesma não teria obrigação de vir prestar os esclarecimentos, mas ela 

se dispôs vir até essa Casa Legislativo e prestar os esclarecimentos necessários. A servidora do 

Poder Executivo responsável por convênios e contratos senhora Luciane Vogt colocou-se à 

disposição dos Vereadores para dirimir eventuais dúvidas e também para cadastramento, 

acompanhamento de propostas, gerenciamento e a prestação de contas.  Prosseguindo os 

trabalhos, o Presidente anunciou o início da Primeira Fase da Sessão, ou seja, do PEQUENO 

EXPEDIENTE, com duração de até 30 (trinta minutos) improrrogáveis, que corresponde à leitura 

das correspondências expedidas e recebidas pelo Poder Legislativo. Em seguida, o Presidente 

Vereador Gilmar Castanho solicitou para a Primeira-Secretária Vereadora Sandra Mary Almeida 

Mattjie e ao Segundo-Secretário Vereador Leonardo André Krindges para que procedesse à 

leitura das correspondências recebidas e expedidas por essa Casa. Foram lidos os seguintes 

Projetos de Lei de autoria do Prefeito Municipal, que serão encaminhadas às Comissões para 

estudo e posterior votação: PROJETO DE LEI Nº 069/2021 que “Autoriza o Poder Executivo a 

renovar as contratações temporárias de professores, previstas na Lei Municipal nº 4.070/2021”. 

Após a leitura do projeto, o Presidente colocou em votação o pedido de Regime de Urgência, 

tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos dos Vereadores presentes, registrando a 

ausência justificada da Vereadora Marlei Ines Ritterbusch; PROJETO DE LEI Nº 070/2021 que 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente servidores por excepcional interesse 

público e dá outras providências”. Após a leitura do projeto, o Presidente colocou em votação 

o pedido de Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos dos 

Vereadores presentes, registrando a ausência justificada da Vereadora Marlei Ines Ritterbusch; 

e PROJETO DE LEI Nº 071/2021 que “Autoriza a doação de bens inservíveis do Patrimônio 

Público Municipal à Associação Filhos Nascidos do Coração – AFINCO e a firmar Termo de 

Doação”. Após a leitura do projeto, o Presidente colocou em votação o pedido de Regime de 

Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos dos Vereadores presentes, 

registrando a ausência justificada da Vereadora Marlei Ines Ritterbusch. Também foram lidas 

as seguintes matérias:  PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 019/2021 de autoria dos Vereadores 

Maico Roberto Hermes, Dariano Agostino Guth e Kelvin Luis Schuh, que requerem que o 

presente Pedido de Informação, seja remetido ao Poder Executivo, para que esse forneça as 

seguintes informações no que tange ao Processo Licitatório - Dispensa 070/21, através do qual 
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foi contratada a empresa Senac com o dispêndio de mais de R$ 22.000,00 reais, visando a 

realização de curso profissionalizante: 1 -Por que após realizado a inscrição e designada data 

de início do curso de eletricista o mesmo restou com seu início suspenso? 2 - Quantas vagas 

foram disponibilizadas para o curso e quantos se inscreveram? 3 - Quais os requisitos exigidos 

para inscrição? 4 - Foi realizado o pagamento? Se sim, o Senac vai devolver os R$ 22.000,00 

(vinte e dois mil) reais ao erário público?; e PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 020/2021 de autoria 

dos Vereadores Maico Roberto Hermes, Dariano Agostino Guth e Kelvin Luis Schuh que 

requerem que seja remetido o presente pedido de Informação ao Poder Executivo, para que 

esse forneça as seguintes informações, com relação ao Projeto de Lei nº 070/2021: 1- a 

justificativa apresenta a necessidade de substituir profissionais licenciados, quais são e qual o 

tempo total da licença? 2- Consta na justificativa que o ano letivo iniciará em 09 de fevereiro. A 

referida data é tanto para o ensino fundamental e escolar municipal, como também para o 

ensino da educação infantil? Dando prosseguimento aos trabalhos o Presidente declarou 

encerrado o Pequeno Expediente e anunciou aos colegas o início da Segunda Fase da Sessão 

que é o GRANDE EXPEDIENTE, de acordo com o que prevê o Art. 113, do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Vereadores, falando em primeiro lugar o Vereador Kelvin Luis Schuh 

seguido pelos Vereadores Leonardo Andre Krindges, Sandra Mary Almeida Mattjie, Gilmar 

Castanho, Alcino Rui Kohlrausch e Salete Maria Damer sendo que os Vereadores Maico Roberto 

Hermes e Dariano Agostino Guth dispensaram o uso da Tribuna na noite de hoje. 

Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH que disse: 

O Vereador Kelvin incialmente saudou o Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho e em 

nome dele os demais colegas Vereadores. Fez uma saudação ao Assessor Jurídico Marlon, as 

Servidores da Casa, a senhora Luciane Vogt que esteve prestando informações e também as 

pessoas que acompanham essa Sessão Plenária pelo facebook. O Vereador trouxe o seu 

agradecimento a Servidora Luciane Vogt, que esteve aqui hoje trazendo alguns 

esclarecimentos, referente a construção do pavilhão de Três Mártires. Disse que haviam ficado 

com algumas dúvidas e a população também ficou com algumas dúvidas, do que é e do o que 

não é. Do que aconteceu e do o que não aconteceu. Foi importante as colocações da Servidora 

Luciane, inclusive fez alguns questionamentos. Disse para as pessoas que não acompanharam 

a fala da Servidora, podem voltar o vídeo depois da Sessão e ouvir as colocações. Disse que nas 

colocações mostraram que não houve má fé da administração passada na conclusão da obra, e 

também não está tendo a má fé da administração atual para se dar o início, pois teve problemas 

com as empresas contratadas. Então desta forma mais uma vez fica bem claro e pode dizer, que 

é um certo problema que as prefeituras enfrentaram, enfrentam e vão enfrentar. A obra iniciou, 

mas ainda não está concluída. Pode acontecer alguns imprevistos durante essa nova retomada 

da obra e ter problemas também. Espera que não. Mas ele não quer vim aqui e fazer um jogo 

político de oposição e dizer que a administração não tem a capacidade de terminar, bem pelo 

contrário, refém de uma administração, assim como o colega Leonardo já mencionou em 
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algumas Sessões sobre a questão da licitação. Foi muito importante os esclarecimentos feitos 

pela Servidora Luciane. Um investimento importante, que certamente vai ter conclusão e vai 

beneficiar as pessoas da comunidade. Falou também sobre o Programa Pavimenta, dizendo que 

sabe que vários Vereadores, assim como o Vereador Maico procuraram os Deputados para dar 

movimentação a esse projeto, que é do Governo do Estado. O Vereador Dariano também 

entrou em contato. O Vereador Kelvin disse que também conversou pessoalmente com 

Deputados, assim como o Vereador Leonardo também procurou por Deputados. É o Governo 

do Estado do PSDB juntamente com o PTB que é vice do Governo do Estado. E também mais 

Vereadores que fizeram esse contato, até mesmo a Vereadora Salete que está gesticulando 

agora que também fez contato com Deputados. É importante que as pessoas saibam, que essa 

união de forças, para buscar o benefício para o município é muito importante, e os Vereadores 

fizeram. Pediu que se deixou o nome de alguém de fora que buscou essas informações, pode 

também se manifestar, nesse importante projeto que vem para o município. O município 

escreveu dois trechos, um milhão e oito mil, veio em torno de setecentos a oitocentos mil, e o 

restante vai ser contrapartida do município, tem recurso em caixa, e pode investir nessa 

importante obra, que vai fazer essa ligação ou deixar mais próximo a ligação de Chapada com 

Novo Barreiro, o acesso ao asfalto que dá ligação a outras cidades, outros polos industriais, 

agropecuárias que tem aqui na nossa região. É um importante projeto e valeu a movimentação 

dele e também de mais Vereadores, que se dispuseram a buscar essas informações, e buscar 

para que isso fosse possível acontecer aqui no município de Chapada. O Vereador disse que foi 

feliz em semana passada falar. Foi feliz em buscar essas informações junto apoio em Porto 

Alegre com Deputados, cobrando eles, e felizmente na quarta-feira da semana passada já teve 

resposta positiva aqui para nosso município. Disse que fica feliz por isso e acha que é dessa 

forma que acontece o bom desenvolvimento do nosso município, trabalhando, unindo forças, 

não sendo uma oposição cega, mas sendo uma oposição que vem também para beneficiar e 

somar forças junto a todos. O Vereador agradeceu a atenção de todos, desejou uma ótima noite 

e até uma próxima sessão. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR 

LEONARDO ANDRÉ KRINDGES que falou o seguinte: O Vereador Leonardo incialmente saudou 

o Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho e em nome dele os demais colegas Vereadores. 

Fez uma saudação ao Assessor Jurídico Marlon, as Servidores da Casa, a senhora Luciane Vogt 

que esteve prestando informações e também as pessoas que acompanham essa Sessão Plenária 

pelo facebook. Prosseguindo, o Vereador Leonardo falou sobre o Projeto Pavimenta, onde será 

investido em torno de um milhão de reais. Com esse recurso será concluído o calçamento que 

liga o município de Chapada ao município de Novo Barreiro. O Vereador Leonardo disse que 

sempre esteve cobrando o Projeto Pavimenta, inclusive quando acompanhou o prefeito Gelson 

em uma viagem à Porto Alegre cobrou o Deputado Federal Lucas Redecker e o Deputado 

Estadual Mateus Vesp sobre o esse recurso. O Vereador parabenizou o Prefeito que fez 

inúmeras viagens à Porto Alegre, também fez ajustes nos projetos para sermos contemplados 
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com o Programa Pavimenta. Falou que foi muito bom que o município de Chapada foi 

comtemplado e com isso poderá desenvolver essa importante obra. Em seguida, o Vereador 

disse que no domingo pela parte da manhã esteve realizando a doação de 50% do seu subsídio 

de Vereador, para a comunidade de Nossa Senhora do Rosário, onde a mesma usou o recurso 

para troca de vidros do pavilhão, que estavam com problemas. O Vereador Leonardo disse que 

fica grato em poder ajudar e também parabenizou a comunidade pelo excelente trabalho que 

a diretoria vem fazendo junto aquela comunidade. Eles relataram também, que são anos 

difíceis, sem eventos, mas estão conseguindo manter a comunidade. O Vereador fez um 

comentário, disse que quem não vê essas maquinas que o município de Chapada adquiriu? 

Máquinas novas que há muitos anos não se via. Foram adquiridos uma patrola, um rolo e um 

carregador com recursos próprios. Uma compra com uma economia de mais de setecentos mil 

reais, onde o Prefeito fez uma pesquisa em todo o Brasil, em uma modalidade de compra, 

aderindo a ata de registro de preços. Uma modalidade de compra diferente, onde conseguiu 

essa economia, inclusive aprovada e elogiada pelo Tribunal de Contas do Estado. Disse que 

outras Prefeituras já entraram em contato com o Prefeito Gelson e com o setor de licitação, 

para ver detalhes de como foi feita essa compra. O Vereador parabeniza a administração que 

terá essas três novas máquinas, para a Secretaria de Obras, que vai melhorar ainda mais o 

serviço que vem sendo prestado aos nossos munícipes. O Vereador Leonardo parabenizou a 

Prefeitura Municipal, a Secretaria da Educação pelo belíssimo evento que aconteceu no sábado 

à noite na praça, o show de natal com entrega da chave do município ao Papai Noel. Esse evento 

contou com uma enorme participação de crianças e demais pessoas. A praça estava lotada 

novamente e as pessoas prestigiando esse evento. Parabenizou a administração pelo excelente 

evento que realizou. Também disse que não se via a tempos, uma praça ornamentada como se 

tem hoje. Um evento natalino como se tem hoje. Falou também que está sendo construídas 04 

(quatro) salas de aula na escola do Distrito de Tesouras. Também foi realizado a semana da 

cultura, resgatando várias coisas, inovando, mostrando um diferencial muito grande para o 

nosso município. Concluiu agradecendo. Na sequencia, o Presidente concedeu a palavra para a 

VEREADORA SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE que fez o seguinte pronunciamento: A 

Vereadora Sandra incialmente saudou o Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho e em 

nome dele os demais colegas Vereadores. Fez uma saudação ao Assessor Jurídico Marlon, as 

Servidores da Casa, a senhora Luciane Vogt que esteve prestando informações e também as 

pessoas que acompanham essa Sessão Plenária pelo facebook. A Vereadora Sandra disse que 

semana passada chegou a vir na Câmara, mas se sentiu mal e teve que se ausentar, não pode 

participar da Sessão. Diante disso, fez algumas colocações que queria ter falado na sessão 

passada. Primeiramente parabenizou a Secretária da Saúde Odete Guareschi pela passagem de 

seu aniversário, bem como ao Prefeito Gelson Scherer que esteve aniversariando dia 9/12, ao 

ex-Vereador Eloy Auler que esteve aniversariando dia 9/12, e ao ex-Vereador Marquinhos Ott 

que esteve de aniversário ontem. Parabenizou aos aniversariantes acima citados e desejou 
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saúde, felicidades e muitas realizações. Após a Vereadora Sandra parabenizou os responsáveis 

pela decoração natalina na cidade que está muito linda e muito elogiada. Parabenizou ainda a 

Rádio Simpatia, o Grupo Pânico Dance e o grupo Ame pela festa do Natal Alegria realizado na 

Praça da República. O mesmo destaque da festa de abertura do natal realizado pela Secretaria 

de Educação, pela administração no sábado. Esse evento estava muito bonito, encantou 

crianças e adultos. É muito bom sentir esse clima, esse espirito de natal na cidade.  O natal 

sempre parece uma data triste, talvez pelas canções ou porque é um momento que a gente 

relembra os nossos queridos que poderiam estar juntos e muitas vezes não estão. Mas é tão 

bom esse clima de natal no município. A Vereadora Sandra parabenizou o município pela 

aquisição das máquinas para a Secretaria de Obras e Trânsito. São aquisições importantes para 

o andamento dos trabalhos do município. Falou que desde que assumiram como Vereador é 

difícil uma Sessão que não se faz um pedido referente a obras, por isso é muito importante que 

a Secretaria de Obras tenha os equipamentos e pessoal necessários para isso. Em seguida, a 

Vereadora Sandra falou que no sábado foi até Porto Alegre juntamente com o Vice-Prefeito 

Moacir Grethe e a Vereadora Marlei Ritterbusch, na ocasião participaram do Congresso do 

Progressistas, que reuniu em torno de mil filiados. Na ocasião a Vereadora Sandra Mattjie 

recebeu o troféu Mulher Negra Empreendedora das mãos da Presidente do Grupo Afro 

Progressista senhora Elisete Moretto. Disse que pertence a esse grupo, porque quando fez o 

seu cadastro de Vereadora, ela colocou que é da cor parda. Então ela foi incluída no grupo do 

afro descente do partido. E em julho deste ano, eles homenagearam algumas mulheres 

empreendedoras e a Vereadora foi uma das homenageadas. Como estavam no auge da 

pandemia, foi uma homenagem online, e a partir daí a Elisete foi entregando a medida que ela 

ia nos municípios ou encontrava em eventos as homenageadas, ela foi entregando os troféus. 

E a Vereadora no sábado recebeu este troféu. Também nesta ocasião foi importante porque 

conseguiu conversar com os Deputados tanto estaduais quanto federais, para reforçar os laços, 

e também pedir uma ajuda sempre nas demandas do município. E a Vereadora aproveitou a 

ocasião para colocar aos Deputados Estaduais que ela pode conversar, a situação caótica que 

está vivendo o magistério gaúcho, porque estão a sete anos sem reposição, e agora o 

Governador propôs uma reposição de 32%, mas os aposentados, por exemplo, não terão 

percentual nenhum, é 0%, porque no cálculo acaba sendo só no papel os 32%, eles mesmos 

pagam dos seus salários o aumento. Funcionários de escola e professores aposentados não são 

contemplados com aumento. Então na verdade o que eles querem destacar que há muito 

tempo, há um descaso dos Governos com o magistério público, e agora é um caos. E justamente 

a educação que colaborou tanto com o povo. Tanta coisa que os professores fizeram, os 

funcionários junto com os professores, e agora estão sendo tratados pelo Estado do Rio Grande 

do Sul dessa maneira. A Vereadora disse que não pode ficar quieta, porque ela é solidaria e 

conhece a situação do magistério gaúcho. Por isso ela está colocando aqui, eles querem um 

aumento para todos. Não querem tirar de ninguém que vai ser beneficiado, mas querem um 
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aumento para todos. Eles querem esse respeito com os professores e com os funcionários 

também. Os funcionários e os professores são as pessoas que tocam a educação, não sozinhos, 

os profissionais da educação merecem respeito e reconhecimento por tudo que fizeram. A 

Vereadora Sandra aproveitou para pedir aos colegas Vereadores, por favor falem com os 

Deputados de vocês, peçam ajuda, mesmo que saibam que as vezes é difícil. Ela sabe que cada 

colega que está aqui entende a situação. É só com a força de todos que talvez possam mudar 

um pouquinho o que está acontecendo. Sobre os projetos da Casa, o projeto 69 e 70 a 

Vereadora acha muito importante essa preocupação com o município. Todos aqui sabem que 

ela foi diretora de escola, foi professora, sua vida foi educação, e não tinha coisa pior que iniciar 

o ano sem o pessoal, não tinha professor, daí começa tudo desorganizado, porque tem que se 

reunir, tem que planejar o ano letivo, e a falta de pessoal impossibilita isso. Então ela acha 

importante essa preocupação da Secretaria Municipal e da administração, tem que iniciar o ano 

letivo com pessoas. As escolas têm que estar supridas com professores e funcionários, porque 

são eles quem faz a educação, quem faz as aulas andarem. Quanto a doação do material que 

não se usa mais, que não funciona mais como de informática, disse que todo mundo sabe que 

quando a gente tem um equipamento inútil em casa, a gente acaba empilhando tudo em um 

lugar, e acaba só ocupando um espaço que poderia ser usado para outra coisa e juntando ainda 

rato e barata. Se tem a quem doar, ela sabe porque na escola também tinham isso, sabe que 

isso é legal, se não é usado se já tem uma declaração de que ele não serve para nada, tem mais 

é que se livrar desse material e fazer a limpeza e deixar o que é possível e o que é preciso. 

Concluiu agradecendo. Ato contínuo, o Presidente solicitou para o Vice-Presidente da Casa, 

Vereador Alcino Rui Kohlrausch, para lhe substituir na direção dos trabalhos e lhe conceder a 

palavra, para poder fazer seu pronunciamento, fazendo uso da palavra o Vereador GILMAR 

CASTANHO, que disse o seguinte: O Vereador Gilmar Castanho saudou o Vice-Presidente da 

Casa Vereador Alcino Kohlrausch que ora lhe substitui nos trabalhos e em nome dele os demais 

colegas Vereadores. Fez uma saudação ao Assessor Jurídico Marlon, as Servidores da Casa, a 

senhora Luciane Vogt e também as pessoas que acompanham essa Sessão Plenária pelo 

facebook. Agradeceu a servidora do Poder Executivo senhora Luciane Vogt por ter vindo até a 

Câmara de Vereadores prestar esclarecimentos e só confirmou que não foi feito aquele 

pavilhão com os recursos do asfalto que foi cobrado na cidade, que era promessa, na qual as 

pessoas tiveram na Sessão reivindicando essa solicitação, que foi uma promessa da 

administração passada. Só prova que tiveram que usar um recurso parlamentar para poder 

fazer o pavilhão, e não cumpriram, simplesmente enganaram essas pessoas de Três Mártires, 

que a promessa era de cobrar o asfalto para poder fazer o pavilhão. O Vereador também deixou 

registrado que estão passando por uma terrível seca, está faltando muita chuva. Essa semana 

estiveram no gabinete do Prefeito juntamente com o Elivelton da Emater, e o Prefeito 

preocupado e eles também preocupados com a situação do nosso município, para decretar 

situação de emergência, devido à estiagem. O Vereador juntamente com o Elivelton e a Dani 
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Sturmer percorreram o município e puderam ver a grande perca que os agricultores estão 

devido a estiagem, principalmente no milho. É de suma importância, e o Prefeito hoje já foi a 

Porto Alegre, para levar esse relatório da Emater, reivindicando a situação de emergência para 

o nosso município, onde vai facilitar para os proagros, vai facilitar também alguma ajuda para 

os nossos agricultores. Hoje a perca é no milho, assim como na produção leiteira também, e se 

continuar essa estiagem com certeza vai também afetar o soja. Há uma preocupação sobre isso, 

porque o Vereador também é agricultor e sabe da dificuldade que é, você olhar para a lavoura 

e ver as plantas morrendo e não poder fazer nada. Então é muito importante essa conquista 

para o nosso município. Também hoje pela manhã o município recebeu três máquinas, na 

semana passada veio uma motoniveladora, uma patrola, e hoje chegou mais um rolo e uma 

carregadeira. O município está de parabéns, pois no primeiro ano de administração o município 

já consegue três máquinas. Esses equipamentos é de suma importância para os nossos 

agricultores, que tanto precisam das estradas. O Vereador Castanho disse que viu vários 

pedidos de informação, mas não viu nenhum pedido de informação a respeito da compra 

dessas máquinas. Neste sentido, fez um pedido de informação verbal ao Poder Executivo, para 

que este informe o tipo de cada máquina; o valor que foi pago em cada máquina? E o valor de 

mercado das mesmas máquinas? Disse que faz esse pedido, porque pelo o que viu foi 

economizado muito dinheiro nessa compra ou seja o município teve uma economia muito 

grande, pela eficiência do Executivo em adquirir essas máquinas. O Vereador salientou quer 

saber essas respostas por escrito, formalmente, para depois mostrar para a população a 

eficiência da compra dessas máquinas, que vai dar um excelente retorno para os nossos 

produtores que tanto estavam necessitando de melhorias nas nossas estradas. Falou que quer 

deixar registrado esse pedido de informação. Sobre o Projeto Pavimenta, disse que é mais uma 

conquista da administração, onde vão poder ligar esse calçamento até o Novo Barreiro. 

Parabenizou o Governador, dizendo que tem que reconhecer, que se realmente se concretizar 

isso, é uma excelente conquista para o município, que vai facilitar cada vez mais a 

trafegabilidade dos carros no interior. Concluiu agradecendo. Reassumindo os trabalhos, de 

imediato o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH que 

falou o seguinte: Iniciou saudando o Presidente Gilmar Castanho, em nome dele saudou os 

demais Vereadores e Vereadoras da Casa, ao Assessor Jurídico, Servidoras da Casa, e em nome 

dessa Casa saudou e cumprimentou a todas aquelas pessoas que acompanham pelas redes 

sociais, e quando essa sua manifestação ainda que de forma resumida for ao ar pela Rádio 

Simpatia também todos se sintam homenageados. O Vereador disse que esteve de aniversário 

o sempre Vereador Eloy Auler, o Marquinhos Ott também o Prefeito Gelson Miguel Scherer, 

em nome dessas pessoas também cumprimenta as demais pessoas que estiveram de 

aniversário nesses dias, deixando um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Também 

homenageou a Secretaria da Educação pelo grande evento realizado sábado na praça, disse que 

a praça está voltando a ser visitada, tem pessoas tirando foto da praça novamente, então 
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parabenizou a todos, parabéns a população de Chapada por termos uma praça tão linda e agora 

tão caprichada. O Vereador Alcino cumprimentou a Servidora Luciane e o pequeno Bruno 

também, a Luciane fez uma apresentação brilhante, a ela deixa seu muito obrigado. O Vereador 

Alcino disse ainda que nessa semana se completou dois anos do falecimento do José Paulo 

Ledur, neste sentido mais uma vez o Vereador passou novamente suas condolências à família 

de José Paulo Ledur, e também em nome dele as demais famílias que tiveram perdas. Disse que 

o José Paulo Ledur era um amigo e faz muita falta como pessoa, como empresário, mas Deus o 

levou, e está guiando lá de cima, por isso deixa   um grande abraço aos familiares e amigos. Na 

ocasião o Vereador Alcino,  parabenizou a colega Sandra que foi homenageada como Vereadora 

afro-progressista,  disse que ela é merecedora. Em seguida falou um pouco das condições 

climáticas que não estão nada favoráveis, onde o milho já passa dos 70% de perda, perdas 

irreversíveis, que não volta, não adianta chover que não vai ter volta, também o leite que uma 

vez levou um baque no preço, mas agora também já caiu no mínimo 20% a produção de leite, 

em função dessa seca. O milho, por exemplo, eles que acompanham, que tem as pericias, é 

importante dizer que o milho realmente não dá uma silagem boa, não tem grãos, não tem 

proteína, é uma palha, infelizmente vão ter problemas, não dá uma silagem de qualidade, então 

disse que está preocupado disse que escutando a entrevista do Prefeito Municipal que foi 

noticiar isso e até hoje pela parte da tarde conversando com o Prefeito  e ele está levando isso 

para Porto Alegre, noticiando as autoridades competentes do setor, pois pensam que se deva 

ser decretado estado de emergência no município de Chapada, imediatamente. Disse que 

alguns dizem que isso vai ser a nível do Estado, que não adianta pedir a nível do município, mas 

o Vereador disse que adianta sim, ele como já trabalhou bastante com pericias, sabe que isso 

vai impactar no rebate de troca- troca de milho, vai lá adiante dar uma parcela que vai ser 

perdoada quem sabe, sempre bom quando você tem perdas que o município também peça 

Estado de emergência porque daí é mais uma foice na roça, e é interessante isso, o Vereador 

lembra o ano quando foi Secretário da Agricultura,  foi pelo fato de muitas enchentes e chuvas 

excessivas em 2009, o Vice Prefeito era o Bruno, conseguiram até uma retroescavadeira na 

época, não era entendido pela Defesa Civil, que isso não seria ajuda, mas justificaram, é uma 

retroescavadeira que pode prevenir muita coisa, muitas situações, pontos de estrangulamento, 

pontos que podem ser facilmente serem abalados quando se dá uma enchente, quando se dá 

uma seca, e foi conseguido, então sempre importante, então disse que são totalmente 

favoráveis a solicitar estado de emergência no município de Chapada. Finalizou parabenizando 

o Executivo Municipal, a cima de tudo a população de Chapada, os eleitores que souberam 

escolher uma administração transparente, disse que essas máquinas, esse rolo compactador, 

essa carregadeira, essa moto niveladora, foram feitas pesquisas em todo o Brasil foi uma 

economia, pois essa administração realmente é transparente, honesta que busca maximizar 

recursos do município porque é dinheiro do povo e para economizar cada vez mais, 

parabenizando a população mais uma vez pois essas máquinas foram compradas com recursos 
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próprios, mas acima de tudo parabéns a população que soube escolher essa Administração que 

faz a diferença, disse que foi feita uma economia de mais de setecentos mil  reais. Concluiu 

agradecendo a atenção de todos deixando um grande abraço a todos e esperando que Deus 

nos mande uma chuva boa. Para encerrar essa fase o Presidente concedeu a palavra para a 

VEREADORA SALETE MARIA DAMER que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente saudou 

o Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho, colegas Vereadores, assessor Jurídico, 

Servidoras da Casa, aos internautas que nos acompanham pelo facebook. Também saudou a 

Luciane Vogt que esteve fazendo alguns esclarecimentos nesta Casa. Primeiramente disse que 

gostaria de parabenizar a colega Vereadora Sandra que foi homenageada em Porto Alegre 

recebendo seu Troféu como Vereadora afro descente.  Após proferiu alguns pedidos verbais ao 

Poder Executivo para que veja da possibilidade de se fazer dedetização nas bocas de lobo, uma 

vez que agora com o calor os insetos como baratas ficam expostas nas ruas. Também atendendo 

pedido de muitos pais, pediu que seja aumentado o número de horas da Pediatra no CAIS, 

distribuindo essas horas em mais dias da semana para atender as crianças. Também atendendo 

ao pedido de alguns pais amigos seus, que pediram para que seja cercada a pracinha das 

crianças aqui do centro. Uma vez que por mais que é fechada a rua ao lado, na Rua Alfredo 

Winck os carros passam e as crianças atravessam ali, sendo perigoso e com o cercamento, os 

pais poderão sentar ali tranquilamente, para tomar chimarrão e conversar e enxergar as 

crianças brincando sem ter o perigo de correrem para a rua. Na ocasião também pediu para os 

donos de terrenos que estão baldios, que façam uma limpeza nos mesmos, uma manutenção 

porque agora fim de ano, disse que fica feio, muitos terrenos com o capim alto, no centro da 

cidade, porque vem muitos visitantes e depois ainda tem o Chapadafest, por isso a Vereadora 

pede que as pessoas colaborem para deixar nossa cidade limpa e bonita.Prosseguindo mais 

uma vez a Vereadora Salete  falou sobre o cartão postal da nossa cidade que é a Praça a qual 

está muito  linda, muitas pessoas de outras cidades estão impressionados com a iluminação e 

neste sentido reforçou o pedido para que as pessoas, as crianças cuidem, pois o dinheiro que 

foi investido ali é do povo e não da prefeitura, não é do Prefeito é nosso. Hoje também não 

poderia de ser diferente disse que gostaria de parabenizar o Poder Público pelo evento 

realização do evento de Natal no sábado à noite que foi um sucesso, a Banda Sabor do Som, 

com certeza animou a todos os gostos, esperamos o retorno deles em dezembro novamente. 

Para encerrar a Vereadora Salete parabenizou também o Poder Público, que na manhã de hoje, 

recebeu duas máquinas novas adquiridas com recursos próprios, uma pá carregadeira e 

um rolo compactador, que juntamente com a moto niveladora entregue na semana passada, 

renovarão a frota da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito e assim poderão atender a todos 

os munícipes o que é louvável, por isso fica agradecida por essa aquisição podendo atender 

mais pedidos do pessoal do interior. Logo após os pronunciamentos, o Vereador Leonardo 

Andre Krindges solicitou ao Presidente espaço de Líder do PSDB, tendo sido concedido pelo 

Presidente, ao que disse que gostaria de complementar sobre as colocações da Vereadora 
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Sandra Mattije referente aumento do magistério. Disse que entrou em contato para entender 

como foi esse aumento, e como ficaria para os professores e funcionários, onde falaram sobre 

as tratativas e fizeram apresentação de como seria. Também conversou um pouco com a colega 

Sandra, onde ela também falou como seria. O Vereador Leonardo se colocou à disposição para 

ajudar os funcionários. Em sua opinião os funcionários tanto na ativa quanto na inativa ele deve 

ser valorizado. Colocou-se novamente à disposição dos professores e funcionários estaduais 

para poder ajudar no que precisar, intermediando junto com os Deputados do PSDB. Outra 

coisa que o Vereador Leonardo abordou foi sobre a economia nas compras que a Prefeitura 

vem fazendo. Disse que é essa economia vem mostrando todos e  sses investimentos que vem 

sendo feito, e lhe chamou a atenção do Vereador um pedido de informação do colega Maico, e 

olhando os orçamentos, a Prefeitura economizou R$ 3.000,00 (três mil) reais em um orçamento 

e R$ 9.000,00 (nove mil) reais em outro orçamento. Isso mostra que foi feito economia. O 

Vereador Leonardo disse que fica triste em ver a preocupação com esse orçamento, sabendo 

da situação que ficou o telhado do ginásio municipal, onde já vem desde o ano passado não 

podendo praticar esportes, porque vira um lago lá, que pena que não foi tido essa preocupação 

no ano passado ou retrasado quando foi mudado esse telhado. E hoje o orçamento que se tem, 

ele deve para um concerto chegar em torno de R$ 100.000,00 (cem mil) reais, um telhado que 

a pouco tempo foi gasto muito dinheiro. Em seguida, o Vereador Dariano Agostino Guth 

solicitou ao Presidente espaço de Líder do MDB, tendo sido concedido pelo Presidente, que 

falou sobre as explicações proferidas pela Luciane Vogt. Disse que para ele ficou bem 

esclarecido que a administração anterior fez o possível e o impossível no que dependesse deles 

burocraticamente, para que a obra fosse concluída, inclusive com recursos do Deputado 

Marcon. Ficou claro isso. Para ele acha que todos entenderam e perguntaram objetivamente 

isso.  Se ocorreu uma outra citação de promessa, ele não estava na época como Vereador, mas 

sim os Vereadores Gilmar Castanho e Maico Hermes. Mas de qualquer forma são situações que 

nesse contexto não teve culpa a administração por não ser concluída, era para ter sido 

concluída logo, esse é o interesse de todas as licitações, pelo que o Vereador entende e 

acompanha. Agora não foi objetivo deles que isso não fosse concluído em 2015, desde 2015 

para cá. Andou nesse último ano? Sim. Porque até inclusive foi trocada de empresa, porque se 

dependesse daquela pelo que ele anotou aqui, não iria concluir. O Vereador Dariano também 

falou em recursos, em promessas, quantos recursos todos os partidos que tem Deputados 

Federais que fazem voto no nosso município destinaram nos últimos cinco anos? Pois puderam, 

tinham recursos em caixa nas emendas, quantos recursos eles mandaram para outras obras? 

Porque tem outras comunidades que precisam também, tem outras máquinas e equipamentos 

que precisariam que tivesse no município, esse ano ou ano passado. Enfim, pediu que fizessem 

uma lista para alinhar isso, até para cobrar dos Deputados. Nos últimos cinco anos, qual 

Deputado de qual partido destinou tal recurso? Até porque eles vão vim cobrar ano que vem 

votos, mas proporção voto recurso, não mandaram nada, por exemplo, fez dois mil votos e 
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quanto mandou? O Vereador disse que dá tempo ainda deles mandarem mais recursos para se 

redimir. O Vereador leu uma matéria que viu essa semana: “entrega de máquinas pesadas para 

Prefeituras do Rio Grande do Sul”. Disse que é bonita essa matéria. Mas Chapada não teve 

nenhum Deputado que indicou, independentemente de partido, o MDB também não indicou, 

assim como do PP, do PSDB, qualquer partido, nenhum indicou Chapada. Mas por que? Foram 

16 (dezesseis) motoniveladoras, patrolas e pás-carregadeiras. Que legal isso e Chapada 

precisava, mas o que Chapada teve que fazer? Comprar com recurso do município, que poderia 

ter vindo quem sabe de recurso federal, mas os Deputados não deram bola. Por que não deram 

bola? O Vereador disse que bom que o município tem recurso em caixa, para fazer esses 

investimentos, não depender dos Deputados. Inclusive os Vereadores já foram criticados aqui 

várias vezes, por aprovar projetos de financiamento público. Disse que aprovaram um projeto, 

para o município fazer financiamento para comprar máquinas, recentemente. Nas gestões 

anteriores tiveram também, o Cais novo é um financiamento, não conseguiram recursos 

federais, independente da gestão isso infelizmente acontece, dependem dos Deputados 

Federais, mas talvez que cobrassem um pouco mais eles, e colocar eles em uma lista, não em 

uma lista negra, mas uma lista de responsabilidade, se você fez voto em Chapada, quanto 

recursos você mandou?. Disse para não só elogiar os Deputados, assim como o Leonardo fez, 

comentando do segundo melhor Deputado que é o Lucas Redecker, mas ele é o segundo maior 

que manda recurso para Chapada? Então não dá para “puxar o saco” do Deputado que não 

manda recurso, só porque ele foi bem cotado lá. O Vereador disse que devem começar cobrar 

mais isso, porque eles querem só que deem tapinhas nas costas, mas na hora de mandar 

recursos fica para o município ter que por recursos próprios, como na obra ali em Três Mártires. 

O município teve que comprar máquina, com recursos que poderiam estar fazendo mais outras 

obras, mais calçamentos, enfim, outros investimentos. Mas que bom que o município tem 

recursos em caixa, e está fazendo o investimento nesse contexto para ajudar. Mas que os 

Vereadores aproveitem agora para cobrar mais, inclusive disse que fará isso com os do MDB, 

porque tem que fazer o dever de casa também. Concluiu agradecendo. Logo após, o Vereador 

Maico Roberto Hermes solicitou ao Presidente espaço de Líder do PDT, tendo sido concedido 

pelo Presidente,  que fez referência sobre pedido de informação do aluzinco, e que ele acha 

que vai ter que pedir os pedidos de informação, para o pessoal da Prefeitura desenhar, porque 

o Vereador Leonardo não entende. Disse que nos orçamentos está bem claro, que da empresa 

do Hoffer é de 0,28mm, sendo este o mais fraco, mais vagabundo, pior que tem no mercado. 

Da empresa de Marcia Júlia Weber quase o mesmo valor e o melhor que tem no mercado, 

melhor material. Disse que se pedir um orçamento do 0,28mm para ela, qual será o valor? O 

aluzinco de 0,28mm da Silker, será que o valor não vai ser menor? Disse que podem fazer isso 

dai. Essa é a diferença que o Vereador quer que o Vereador Leonardo entenda, que o aluzinco 

de 0,28mm é o pior e o aluzinco de 0,50 mm é o melhor que tem no mercado. Tem muitas 

empresas que nem fabricam o 028, de tão fraco que ele é, porque ele é muito maleável, muito 
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fraco, não aguenta nada. A diferença dos orçamentos está ai e é isso que ele quer que o 

Vereador Leonardo entenda. Sobre os recursos dos partidos que tem aqui nesta Casa, o PSDB 

é o que menos trouxe recursos e ele nem precisa fazer o pedido de informação sobre isso. Todos 

sabem disso. Até o partido do PTB e o PT que não tem cadeira aqui dentro, tem mais recurso 

que o PSDB que tem cadeira aqui dentro e também teve cadeira na administração passada. O 

Vereador Maico pediu ao Presidente desta Casa, para poder participar do pedido de 

informação, que o Presidente da Casa fez sobra as máquinas adquiridas pela municipalidade, 

no sentido de que seja informada marca da máquina? as peças para reposição? se der algum 

defeito as peças são nacionais ou importadas? e se as mesmas possuem pistão. Concluiu 

agradecendo. O Presidente do Legislativo Vereador Gilmar Castanho concordou que seja 

incluso em seu pedido de informação as perguntas acima solicitadas pelo Vereador Maico 

Roberto Hermes. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito, o Presidente declarou 

encerrado o Grande Expediente, e declarou aberta a Terceira Fase da Sessão que é a ORDEM 

DO DIA, solicitando para que fosse feita a verificação do quórum, sendo constatado o mesmo, 

registrando a ausência justificada da Vereadora Marlei Ines Ritterbusch. Dando prosseguimento 

aos trabalhos, o Presidente solicitou para a Primeira-Secretária para proceder a leitura dos 

pareceres das Comissões Permanentes, sobre o PROJETO DE LEI Nº 069/2021 que “Autoriza o 

Poder Executivo a renovar as contratações temporárias de professores, previstas na Lei 

Municipal nº 4.070/2021”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar 

Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mattjie votou pela legalidade e constitucionalidade 

do Projeto de Lei nº 069/2021 votando de acordo com o Parecer Jurídico; REVISOR: Vereador 

Maico Hermes, manifestou-se favorável ao voto da Relatora; PRESIDENTE: Vereador Leonardo 

Krindges, manifestou-se favorável ao voto da Relatora. Parecer da Comissão de Orçamento, 

Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural: RELATOR: Vereador Alcino Kohlrausch, votou de 

acordo com o parecer jurídico, pois o Projeto de Lei nº 069/2021 atende as diretrizes e leis de 

Direito Financeiro; REVISORA, Vereadora Salete Damer votou de acordo com o voto do Relator; 

PRESIDENTE, Vereador, Dariano Guth votou de acordo com o Parecer Jurídico e de acordo com 

o voto do Relator. Após, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 

069/2021, não havendo nenhum Vereador inscrito. De imediato, o Presidente colocou em 

votação o Projeto de Lei nº 069/2021 tendo sido APROVADO por unanimidade de votos dos 

Vereadores presentes, registrando a ausência justificada da Vereadora Marlei Ines Ritterbusch. 

Não havendo mais matérias a serem apreciadas o Presidente declarou encerrada esta fase e 

passou para a Quarta Fase, a das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, pelo tempo máximo de 

cinco minutos, vedado o aparte de acordo com o § 2º do Art. 58 do Regimento Interno. Nesta 

fase, o Presidente solicitou à Primeira-Secretária Vereadora Sandra Mattjie para proceder a 

leitura da RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DE MESA Nº 009/2021 que regulamenta o horário da 

realização da última sessão legislativa do ano corrente, em 28/12/2021, onde será antecipada, 

tendo seu início às 19 horas. Após, o Presidente disse que atendendo solicitação da Vereadora 
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Sandra Mattjie será enviado um ofício parabenizando o Prefeito Municipal Gelson Scherer, o 

Diretor de Obras Marcos Ott e o ex-vereador Eloy Auler pela passagem de seus aniversários. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada 

a presente Sessão Plenária, agradecendo a proteção de Deus. A Secretária determinou que 

fosse lavrada a Ata, que depois de distribuída deverá ser votada e aprovada na Sessão Ordinária 

subsequente a esta, e será assinada pelo Secretário e pelo Senhor Presidente.  

 

Chapada/RS, Plenário Annildo Becker, em 14 de dezembro de 2.021. 

 

                        Gilmar Castanho                                        Sandra Mary Almeida Mattjie  

Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 


