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ATA Nº 3897 

 

Aos vinte e um 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 sétima 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, Marlei Ines Ritterbusch 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. Em seguida, o Presidente Vereador Gilmar Castanho convidou o Vereador Maico 

Roberto Hermes para proceder à leitura de uma passagem do Livro Sagrado. Logo após, o 

Presidente colocou em discussão a ATA Nº 3895 da Sessão Ordinária realizada aos quatorze 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.  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: SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 067/2021 que 

“Estima a receita e fixa o valor das despesas do Município de Chapada-RS, para o exercício 

financeiro de 2022”. Após a leitura do projeto, o Presidente colocou em votação o pedido de 

Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos; PROJETO DE LEI Nº 

072/2021 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal de Chapada/RS a firmar contrato com o 

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul- IPE SAÙDE 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; PROJETO DE LEI Nº 

073/2021 que “Abre crédito especial no Orçamento de 2021 no valor de R$ 25.256,06 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; PROJETO DE LEI Nº 074/2021 que 

“Abre crédito especial no Orçamento de 2021 no valor de R$ 207.278,31 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; e EMENDA MODIFICATIVA Nº 007/2021 ao Projeto de 

Lei nº 070/2021 que “Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente servidores por 

excepcional interesse público, e dá outras providências”. Também foi lido o Ofício nº 123/2021 
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subscrito pelo Prefeito Municipal, solicitando a retirada do Projeto de Lei Complementar nº 

001/2021 que “Revoga, acrescenta e altera dispositivos da Lei Municipal Complementar nº 

001/2009 que “Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social e dá outras providências”. 

Justifica a retirada da referida matéria, pelo fato da publicação, no Diário Oficial da União da 

Portaria nº 905, de 09 de dezembro de 2021, do Ministério do Trabalho e Previdência, que trouxe 

dentre suas alterações, a prorrogação para 30 de junho de 2022 o prazo para a adoção dos 

procedimentos administrativos, atuariais, legais e orçamentários necessários para aplicação, nos 

exercícios seguintes, dos novos limites e base de cálculo da Taxa de Administração de que trata o 

art. 15 da Portaria MPS nº 402/2008, com as alterações da Portaria SEPRT nº 19.451/2020.  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 Dariano Agostino Guth, 

Leonardo Andre Krindges, Gilmar Castanho, Alcino Rui Kohlrausch e Salete Maria Damer sendo 

que os Vereadores Maico Roberto Hermes e Sandra Mary Almeida Mattjie dispensaram o uso da 

Tribuna na noite de hoje. Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR KELVIN 

LUIS SCHUH que disse: Inicialmente o Vereador Kelvin saudou todas as pessoas que acompanham 

em mais uma sessão. Em nome do Presidente Vereador Gilmar Castanho saudou os demais colegas 

Vereadores. Em seguida, o Vereador trouxe algumas colocações referente ao projeto de lei nº 073, 

a qual votaram o regime de urgência. Mencionou que além do direito do Vereador, também é 

dever avaliar todas as questões que entram aqui na Câmara de Vereadores. E falar da APAE, é falar 

de uma entidade que tem bastante importância para o município. E de maneira nenhuma vão se 

esquivar de votar algo que é tão importante para Chapada, claro que avaliando da melhor forma 

possível. Portanto, disse que avaliando esse projeto que chegou a pouco em suas mãos, disse que 

pode estar errado, mas estão abrindo crédito especial, já poderiam fazer o repasse no mesmo 

projeto de lei o que iria acelerar a questão do recurso. O Vereador Kelvin pediu ao Assessor se está 

certo ou errado. Em resposta o Assessor Dr Marlon disse no artigo 1° do projeto de lei nº 073 

consta que será pela dotação Nº10 da Secretaria da Assistência Social, e consta uma dotação para 

eventos assistenciais comunitários e subvenções sociais. Portanto, dentro dessa dotação ela pode 

ser destinada para as entidades que se enquadram nesse requisito, ou seja, subvenções sociais 

para eventos assistenciais ou comunitários, o Assessor acredita que a APAE se enquadraria nesse 

sentido. O Vereador Kelvin pediu ao Assessor se no caso teriam que votar também um projeto 

para o repasse de recurso? Em resposta o Assessor Jurídico Dr. Marlon falou que os Vereadores 

irão votar abertura de crédito, porque esse é um dinheiro que não está na conta da Prefeitura e 

que não consta no orçamento de 2021. Esse crédito especial está sendo aberto para Secretaria da 

Assistência Social e conforme a dotação a Secretaria da Assistência Social pode fazer esse repasse 

direto para eventos assistenciais e comunitários. O Assessor acredita que a APAE se enquadre 

como uma entidade comunitária assistencial, desde que faça o contrato/convênio, pode se fazer 
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direto e fazer o repasse através dessa dotação, não sendo necessário vir um novo projeto. O 

Vereador Kelvin perguntou se será beneficiado a APAE? Em resposta, o Assessor Jurídico disse que 

pela justificativa sim. O Vereador Kelvin disse que devem tirar as dúvidas e fazer os 

esclarecimentos para o entendimento de todos e que quer uma certa agilidade, para beneficiar 

essa importante entidade. Falou que irão votar esse projeto e ser parceiros também da APAE, essa 

importante entidade do município. Outra questão que o Vereador Kelvin mencionou foi a questão 

da aquisição dos novos equipamentos para a Secretaria de Obras, importantes aquisições. Se não 

está enganado foi feito uma adesão de licitação de outros municípios, isso também facilita e faz 

com que o município economize bastante na aquisição das compras. Neste sentido disse que no 

ano de 2018 e 2019 quando ainda o município não havia feito essas adesões, o município fez as 

adesões de 2018 e 2019, e foram adquiridas ambulâncias para Chapada com preço reduzido. O 

Vereador não lembra ao certo quais os municípios que foi feito essa troca de informação, mas ele 

fica feliz que a administração atual continua com essa intenção de economia, fazendo essas 

aquisições agora no ano de 2022. Nos anos de 2018 e 2019, trabalhavam no setor de licitação as 

funcionárias Estefânia, Cassia, Aline e a Daiane, e elas que articularam todo esse trabalho, também 

gerando economias aqui para o nosso município. E certamente essa forma de trabalho vai se 

estender, onde as administrações podem fazer esse tipo de trabalho para fazer essas aquisições 

da melhor forma. O Vereador Kelvin Também falou sobre a questão levantada na semana passada, 

referente a estiagem, do decreto da Prefeitura. O Vereador acredita que isso é importante, pois 

conversando com alguns agricultores essa semana e hoje à tarde principalmente, e eles também 

tem essa visão dessa necessidade de fazer com que o município consiga aderir a situação de 

emergência. Isso vai facilitar bastante a vida dos agricultores aqui do município. Acompanhando o 

site da Prefeitura e informações, tem um total de mais de sessenta milhões, que é uma previsão 

de perdas aqui do município, isso é uma perda bastante significativa. O Vereador acredita que o 

município pode articular da melhor forma, para então fazer essa situação de emergência e ajudar 

os nossos agricultores. Frisou que o Governo do Estado, várias plataformas anunciaram que alguns 

municípios aqui do Rio Grande do Sul decretaram situação de emergência, o município de Chapada 

ainda não está, mas certamente vai trabalhar para isso e beneficiar a todos. Em seguida, o 

Vereador disse que conversou com lojistas, inclusive um deles o procurou mencionando o ponto 

de entrega de mercadorias aqui no centro da nossa cidade. O Vereador disse que pode estar 

errado, mas acha que tem só um ponto, que é em frente da antiga rodoviária, e isso acaba 

afogando um pouco a questão das entregas aqui do município. Frisou que o pedido do lojista que 

procurou o Vereador, através dessas pessoas que fazem as entregas aqui no município, para que 

fosse colocado mais algum lugar para fazer as entregas no centro da cidade, lojistas e demais 

empresas que tem aqui no centro, desafogando um pouco, para não precisar estacionar na rua 

que acaba dificultando o trânsito. Se tiver mais de um ponto podem também informar ao 

Vereador, mas isso também vai facilitar bastante a vida dos empresários aqui da cidade. O 

Vereador Kelvin disse que hoje é a penúltima Sessão Ordinária de 2021 e por isso gostaria de 
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desejar a todos um Feliz Natal e um excelente ano novo. Que o 2022 venha de uma forma positiva 

para todos, melhor que o ano de 2021. Neste ano trabalhamos e batalhamos. Estamos bem e 

estamos aqui, mas esperam que aconteça e que 2022 seja ainda melhor que 2021. Agradeceu 

também os colegas Vereadores que estiveram junto aqui na Câmara de Vereadores, fazendo o 

trabalho para que tudo andasse da melhor forma possível para o município. E espera que essa 

parceria também continue nos próximos anos. Agradeceu a todos pela atenção, desejou a todos 

uma boa noite. Logo após, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR DARIANO 

AGOSTINO GUTH que falou o seguinte: Inicialmente o Vereador Dariano fez uma saudação ao 

Presidente da Casa Vereador Castanho, colegas Vereadores, Dr. Marlon, Servidoras da Casa que 

acompanham pelos bastidores e também durante o dia , também fez uma saudação e agradeceu 

a presença , da Lerci e do Walter Scherer, também da Assistente Social Rosane que veio sanar 

dúvidas, também a  Secretária Eroni que esteve acompanhando o Eder Knob, que apresentaram a 

Audiência Pública sanando dúvidas e explanando sobre o Orçamento do Município e previsões 

para o próximo ano, sendo muito importante os esclarecimentos dele onde tiraram alguma 

dúvidas, e deu andamento aos trabalhos, também saudou as pessoas que acompanham pelo 

Facebook, as quais tiram um tempo para acompanhar os trabalhos desta Casa, sendo importante 

isso para que cada vez mais as pessoas se interessem por política assim como pelos assuntos locais, 

estaduais e nacionais, que com certeza resultarão de ações e mudanças políticas para melhorias 

para a população. Referente aos Projetos desta Casa que já apreciaram as leituras disse que 074 

Recursos referente a Credito Especial FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica, que deu entrada hoje, também o projeto de Lei nº 073 Que tem como objetivo 

ajudar a APAE, que também deu entrada hoje, e que serão votados nesta noite sendo que os 

demais colegas também compactuam, sendo que os colegas Alcino Relator e a colega Salete da 

Comissão de Orçamento já deram parecer uma vez que nem tinha sido Aprovado o Regime de 

Urgência mesmo tendo entrado hoje  disse que entendem em relação das urgências do Executivo, 

até agradeceu  os esclarecimentos do Poder Executivo pelas respostas deixando o projeto mais 

claro o que também ajuda a votar com a máxima Celeridade possível, porque todos sabem que o 

Executivo também precisa agilizar outros tramites para dar andamento no que foi aprovado aqui 

nesta Casa. O Vereador Dariano agradeceu dizendo que sempre está pronto e apto independente 

do horário que há Sessão bem como a votar o que for bom para o Município e fica feliz que é um 

recurso extraordinário , no entanto comentou que só pediu quem era o Deputado porque na parte 

lá em Brasília para se conseguir mais recursos disse que é pedido para os deputados e alguns não 

aparecem, mas pelo que o Vereador pesquisou, disse que este recurso é do Bibo Nunes, do PSL, o 

qual fez voto em Chapada, no entanto o Vereador Dariano disse que irá confirmar essa informação 

ainda. Ressaltou ainda que esse Deputado nunca tinha vindo trazer recursos para Chapada, disse 

que o projeto será votado com certeza, é somente uma curiosidade pois este Deputado lembrou 

de Chapada, pois quantos deputados que fazem votos aqui, e não mandam nem um pila. Na 

oportunidade o Vereador Dariano pediu que esta Casa envie um Oficio ao Ministro João Roma do 
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Ministério da Cidadania e ao Deputado Osmar Terra para intervir, porque tem que ter um padrinho 

uma vez que o Ministro João Roma nem sabe onde é Chapada, pois é de Pernambuco, mas o Osmar 

Terra sabe, e daqui a pouco um Deputado intervindo no nome dele pelo nosso Município, quem 

sabe se consiga um pouco mais de recursos,  o Vereador Dariano disse que fala isso pois no final 

de ano tem as  sobras, tem  municípios que não se enquadram a  alguns critérios que estão no 

CADIN- Cadastro Informativo de Créditos que é tipo um Serasa   e pelo que acompanhou o 

Município de Chapada está tudo em dia e daqui a pouco um município que não tem a possibilidade 

de conseguir possa liberar para Chapada conseguir, neste sentido o Vereador Dariano disse que 

conseguiu com ex Ministro da Cidadania Alberto Beltrami,   o valor de cento e cinquenta mil em 

um outro momento, neste tipo de situação uma vez que outros municípios não tinham conseguido 

e como ele estava no pé deles, mandaram para Chapada e daqui a pouco que possamos conseguir 

novamente por isso pede que sejam enviados os ofícios ao Ministro João Roma e ao Deputado 

Osmar Terra, pedindo ajuda na intervenção para conseguir algum recurso para custeio, disse que 

como foi comentando pela Secretária disse que tem recursos específicos que não podem ser 

gastos  a não ser em serviços e se for pedido para custeio vem para custeio o que pode colaborar. 

Após o Vereador Dariano, falou sobre as propagandas do Governo do Estado que acompanha pela 

televisão, so para ficar mais claro uma vez que parece que o  Rio Grande do sul começou no 

Governo Leite, disse  que tem respeito ao Governador Eduardo Leite também pelo trabalho de sua 

equipe, inclusive do MDB que tem a Secretaria dos Transportes também Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, enfim foi eleito para montar sua equipe da maneira que achasse 

melhor, entretanto pelo que se nota ele colocou gente do MDB, para dar andamento em coisas 

que ele não conseguia fazer e graças a Deus está sendo feito um bom trabalho, no entanto  disse 

que não pode compactuar com a abordagem política personalista, como se tudo de bom no Rio 

Grande tivesse começado agora. Ressaltou que se hoje o Estado paga os salários em dia e consegue 

anunciar investimentos, é porque as mudanças estruturais começaram a ser feitas antes, disse que 

muitos dos frutos colhidos vêm de sementes plantadas lá no Governo Sartori.  O Vereador Dariano 

falou ainda que não Aponta isso por qualquer rivalidade, mas apenas por respeito à História. Uma 

vez que, um pouco de humildade também faz bem à Política. Ressaltou que o Rio Grande não 

começou agora. Assim como os Vereadores não chegaram aqui com mágica na política, disse que 

tem um trabalho feito antes, história e o Governo passa a impressão que está começando agora 

mas não, frisou que é um trabalho de Governo e que bom que ele está fazendo um bom trabalho. 

Após falou sobre a VRS 801, e inclusive disse O Governo tem o MDB como Secretário, e estão  

enchendo a mesa de ofícios e uma hora dessas disse que ele vai criar vergonha na cara e ler os 

ofícios que são mandados e vai atender, mas ressaltou que a VRS 801 precisa com urgência de 

investimentos, recapeamento completo, melhor sinalização horizontal e vertical, e Guar Rail nas 

curvas mais perigosas, pois teve acidente com mortes  e daqui a pouco pode ser qualquer um de 

nós. No entanto  o Vereador salientou que ficou sabendo o Governo do Estado está vendo sobre 

novas possibilidades de mais recursos em melhorias, e o Vereador em  contato hoje com o 
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Deputado Estadual Beto Fantinel, que lhe atualizou sobre essa possibilidade, neste sentido 

aproveitou a oportunidade, e pediu que cada vereador entre em contato direto com seus 

deputados estaduais, porque segundo informações que teve, a nossa VRS 801 não está novamente 

nesta última lista do governo para receber melhorias, eles não acham que Chapada existe somente 

no ano que vem, quando eles vem pedir votos, por isso o Vereador Dariano pede que  sejam 

enviados ofícios para que essa VRS entre nesta lista de alguma forma, porque tem vários 

Deputados aqui que fazem votos porque é única via asfaltada e que daqui a pouco vira em pedaço, 

disse que se preocupa com isso, mesmo tendo conseguido alguns trechos, no entanto espera  

quem sabe, que nessa virada de ano o Governo se sensibilize e atenda essa reinvindicação, que 

não vai somente ajudar os chapadenses, visitantes que vem para chapadafest e também nossos 

vizinhos de Almirante Tamandaré do Sul, nossas industrias e comércios, pois uma via melhor 

pavimentada ajuda no desenvolvimento do nosso município, e na melhor logística do que vem até 

aqui e do que vai daqui para outros locais do Estado e Brasil. Então que se encha de ofícios lá, para 

que entendam a nossa urgência de incluir a VRS 801 no plano de melhorias,  pelo que ficou 

sabendo vai sobrar um pouco de recursos  vai ter algum adjetivo. Para finalizar desejou o Natal 

que se aproxima, gostaria de deixar registrado aqui seu desejo de um feliz e abençoado natal a 

todos, aos colegas vereadores, seus familiares, aos que nos assistem pelo facebook e também a 

todos os chapadenses. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR 

LEONARDO ANDRÉ KRINDGES que falou o seguinte: O Vereador Leonardo fez uma saudação ao 

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

Saudou o Assessor Jurídico Marlon, aos Servidores da Casa, a senhora Rosane da Assistência Social, 

o senhor Walter Scherer e sua esposa Lerci que faz parte da Smec. Aproveitou a oportunidade e 

parabenizou pelo excelente trabalho que a Smec vem fazendo em nosso município, pela semana 

da cultura, pela entrega da chave ao Papai Noel. Foram vários eventos realizados pela Smec, 

mostrando um excelente trabalho que essa Secretaria vem desenvolvendo em nosso município.  

O Vereador Leonardo falou sobre recursos. Uma questão que foi polêmica sobre os R$ 790.000 

(setecentos e noventa mil) reais, que o Governo passou para o município, onde os Vereadores 

aprovaram o projeto, que seria o repasse para a saúde, recursos atrasados de 2014 a 2018. Esse 

recurso já está na conta do município, num total de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil) reais, 

o Governo quitando essa dívida da saúde repassando para o município de Chapada. Outro 

comentário feito foi sobre as máquinas adquiridas pela municipalidade. São três máquinas que 

somaram o valor de um milhão quatrocentos e cinquenta e três mil reais para as três máquinas. 

Gerou uma economia gigantesca que aconteceu nessa compra, onde a patrola foi adquirida por 

seiscentos e setenta e três mil, o rolo por trezentos e oitenta e nove mil e a pá carregadeira por 

trezentos e noventa e um mil reais. Isso mostra o comprometimento que a atual administração 

tem com o dinheiro público, e está ali para trabalhar em prol do município, pesquisando e fazendo 

compras, adquirindo produtos com valores menores para o município. O próprio Governo do 

Estado adquiriu junto com recursos de bancada essas mesmas máquinas, que foram dezesseis 
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patrolas e dez pá carregadeiras, que foi distribuído para outros municípios também da mesma 

marca. Para fazer um comparativo, em entrevista à Radio Minuano, o Vice-Prefeito Reinaldo Nicola 

de Sarandi do PDT disse que essa mesma patrola hoje estava valendo um milhão e cem mil. Só na 

patrola temos uma economia de mais de quatrocentos mil reais, mostrando o comprometimento. 

Um excelente trabalho que vem sendo feito, e com certeza o carregador, o rolo junto com todas 

essas as cascalheiras e pedreiras que estão licenciadas, como consta na resposta do pedido de 

informação, são treze cascalheiras e duas pedreiras que vão agilizar ainda mais o serviço. O 

Vereador disse que hoje esteve conversando com um munícipe e ele disse que a administração 

estava de parabéns pelas estradas, ele até falou que hoje dá para pegar e andar nos oitenta 

quilômetros por hora no interior e não bate mais nada. Que bom que tem essas máquinas para 

ajudar a Secretaria de Obras que vem exercendo um excelente trabalho. Um fato triste, mas vê 

que a administração já está tomando providencias é a estiagem, que está afetando o município, 

não só o município de Chapada, mas toda a região. A Prefeitura, a Secretaria da Agricultura e a 

Emater já estão fazendo os levantamentos e encaminhando para tentar uma situação de 

emergência, para ajudar os agricultores. Disse que cabe a nós torcer e rezar para que essa chuva 

venha e que possa amenizar as perdas que já são quase irreparáveis. No milho já não tem muito o 

que fazer. Mas espera que possam ainda ser agraciado esse ano com uma boa chuva em toda a 

região. Sobre os projetos, disse que são projetos importantes, e que é favorável a todos os projetos 

que estão em votação, ressaltando o projeto de lei nº 070, que é a autorização do município a 

contratar os professores, continuando com essa qualidade que a educação no município vem 

acontecendo. E também ao projeto que destina os recursos para a APAE que é o projeto de lei nº 

073, onde a Rosane também tirou algumas dúvidas, mostrando o comprometimento da Secretaria 

e beneficiando a APAE do nosso município. O Vereador Leonardo disse que é favorável a todos os 

projetos, especialmente a esses dois projetos. O Vereador Leonardo desejou um Feliz Natal e um 

Feliz Ano Novo a todos os munícipes e aos colegas Vereadores. Desejou que todos possam entrar 

no Ano Novo com alegria e esperança no coração, sem arrependimentos e sem sentimentos 

negativos. Um novo ano vai começar e é tempo de renovar. Recomeçar, de tentar novamente. O 

que ficou por fazer pode ser feito. O que ficou por sonhar deve agora ser sonhado. Vamos fazer 

deste próximo ano de 2022 o melhor das nossas vidas, pois apenas depende de nós. É a vida e a 

vida é um conjunto das nossas escolhas. Desejou um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos. 

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: Inicialmente o Vereador Gilmar Castanho saudou o Vice-

Presidente da Casa Vereador Alcino que ora lhe substitui nos trabalhos, em nome dele saudou os 

demais Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, funcionárias dessa Casa, a Assistente Social 

Rosane, Walter Scherer e sua esposa Lerci, e também as pessoas que estão ouvindo e assistindo. 

Disse que essa noite já estão na penúltima Sessão deste ano, e o que resta é agradecer. Falou que 
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tivemos um ano difícil, devido ao Covid e pela perda de pessoas queridas que se foram. Mas 

também tivemos um ano abençoado, onde teve muitas conquistas no nosso município, como 

melhorias nas estradas, através do Parque de Máquinas, bem como na área da saúde, onde viram 

um empenho muito grande dos profissionais da saúde, também na contratação de novos 

profissionais. Enfim, um belo trabalho que a Secretaria de Saúde está desenvolvendo no nosso 

município. Também a nossa cidade, que é uma cidade bonita, uma cidade limpa e uma cidade de 

oportunidades, onde pessoas estão tendo oportunidade de emprego, pois hoje em Chapada 

dificilmente uma pessoa fica sem serviço. Tem várias empresas que oportunizam as pessoas para 

ter o seu trabalho. E a dignidade do homem é o trabalho. O Vereador aproveitou a presença da 

Lerci, disse que teve avanços na educação, onde elas estão empenhadas para o bom 

desenvolvimento das nossas crianças, porque sabem que o futuro do nosso país depende das 

crianças. E o desenvolvimento tanto humano quanto econômico depende de uma boa educação. 

Por isso, devemos investir cada vez mais na educação. A quem diga que a prioridade em uma 

administração é a saúde, mas o Vereador diz que é a educação, porque uma pessoa educada, uma 

pessoa esclarecida, uma pessoa que tem conhecimento, ela vai poder chegar tanto em um 

Vereador exigindo seus direitos, assim como no Executivo. Ela vai exigir os direitos que o cidadão 

tem. Agora uma pessoa que não tem esclarecimento, que não tem educação, por mais que tenha 

tudo isso em uma administração muitas vezes essa pessoa não consegue o acesso, porque vai ter 

dificuldade de acessar o que tem de melhor no município, no estado e em nosso país. Por isso, é 

de suma importância a educação. O Vereador Gilmar Castanho agradeceu os nove Vereadores, 

que estiveram juntos, tiveram debates aqui acalorados, mas pode ver em todos o interesse de 

fazer o melhor para o município. Todos os projetos foram votados, se não está enganado, com os 

projetos que entraram hoje, serão quase oitenta projetos esse ano. Os Vereadores têm uma 

parcela no desenvolvimento do município. E em uma democracia o Legislativo é fundamental. 

Disse que os Vereadores devem cada vez mais valorizar o Legislativo, porque são eles que estão 

no meio dos anseios da população, são eles que tem acesso as pessoas. Por esse motivo devem 

valorizar essa oportunidade, que o povo deu para eles, de poder estar aqui, porque são a voz do 

povo. Muitas vezes aquela pessoa humilde não tem acesso ao Prefeito. Muitas pessoas não 

conseguem ficar esperando uma audiência com o Prefeito, até mesmo as vezes pela timidez, ou 

pela dificuldade de conseguir chegar até o recurso, mas com o Vereador as pessoas tem o acesso, 

porque eles estão no meio da população. Cada um representa uma parcela da população de 

Chapada. Sendo assim os nove Vereadores têm um pouquinho desse desenvolvimento do 

município. O município está indo bem porque estão unidos em um único objetivo, evidentemente 

que vai ter debates, e o Vereador quer que continue esse debate. O Vereador disse que o ano se 

passou, vão ter somente mais uma Sessão Ordinária em homenagem aos professores. O Vereador 

Gilmar Castanho agradeceu a todos pelo trabalho que realizaram em 2021. O Vereador disse que 

foi um ano muito bom para todos, mas para que o Executivo feche o ano com chave de ouro, o 

Vereador deixa mais uma vez o pedido que ele pense com carinho para que no mês de janeiro o 
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Poder Executivo conceda aumento salarial aos funcionários públicos municipais. Disse que não é 

porque está na situação, que não vai exigir um aumento significativo para os funcionários, porque 

o funcionário é o que faz todas essas coisas acontecer. Pediu para imaginarem uma Prefeitura e 

deixar somente o Prefeito e Vice-Prefeito lá, para ver se eles conseguem fazer alguma coisa, ou os 

Vereadores chegar aqui e não ter um funcionário aqui dentro para auxiliar e ajudar. Por mais que 

teriam boa vontade não iam conseguir fazer nada. Então deixa aqui esse pedido, que o Prefeito 

faça seus cálculos, mas que o Prefeito também pense na necessidade dos funcionários ter um 

aumento significativo, porque esse ano de 2021 não tiveram, não pela vontade do Prefeito, mas 

porque a lei 173 proibiu. Porém, o trabalho dos funcionários continuou, até mais, principalmente 

na área da saúde, onde tiveram um aumento praticamente em 100% de trabalho e qual retorno 

que esses funcionários tiveram? Somente o retorno do amor que tem, pois muitas coisas fazem 

porque gostam e estão ali porque gostam, porque senão já teriam pedido as contas e lidado em 

uma empresa. Mas tem coisas que falam mais alto dentro de nós, porque já deixaram anos aqui 

dentro. Os funcionários muitos deixaram anos na Prefeitura e isso o Vereador quer que seja 

valorizado. Para encerrar, desejou um Feliz Natal a todos e um próspero Ano Novo. Que Deus 

abençoe a todos. Reassumindo os trabalhos, de imediato o Presidente concedeu a palavra para o 

VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH que falou o seguinte: O Vereador Alcino saudou o 

Presidente Gilmar Castanho e em nome dele saudou os demais colegas Vereadores e Vereadoras. 

Fez uma saudação ao Assessor Jurídico, Servidoras da Casa, Walter e Lerci Scherer e Rosane, 

dizendo que todos são bem vindos e para que se sintam em casa, porque aqui é a casa do povo.  

Cumprimentou a todas as pessoas que acompanham pelas redes sociais. O Vereador disse que irá 

se pronunciar hoje em respeito a população. Falou que o final do ano está chegando e desejou a 

todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, cheio de saúde. Que venha uma boa chuva, que Deus 

abençoe com essa dadiva, uma chuva abençoada. O Vereador disse que também falou na Sessão 

passada, sobre estado de emergência, até porque uma vez como Secretário, por mais de uma vez 

ele pediu e ajudaram no processo, ele acha que tem que se pedir. E o Prefeito está tomando as 

providencias necessárias e cabíveis para este caso, encaminhando o estado de emergência. Disse 

que por ser um profissional de perícia, de proagros e perícia de lavouras, sabe que o município 

pedindo estado de emergência, isso sempre ajuda e impacta de forma positiva, desde o rebate 

num troca-troca, desde um financiamento, desde um rebate melhor nas condições de 

financiamento, impactando positivamente na questão da produção. É muito importante isso 

acontecer, para que o nosso produtor seja beneficiado, o leite, por exemplo além de cair o preço, 

a silagem que está saído o milho não tem proteína praticamente nenhuma, por ser simplesmente 

uma palha, não tem espiga. Por esse motivo precisam realmente estar do lado do produtor, aquele 

que põe comida na mesa. O Vereador disse que fala mais do interior, mas claro que isso representa 

a cidade, as lojas, isso movimenta tudo, de outra forma, ele impacta na vida da cidade, nos 

negócios e nas indústrias. Disse novamente que é interessante esse estado de emergência para o 

município. Quanto ao aumento salarial dos funcionários públicos municipais, falado pelo Vereador 
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Castanho, o Vereador Alcino disse que como Secretário, por mais de uma vez, muitas vezes fora 

de hora, pedia socorro a outras Secretarias, todos eles sempre atenderam e nunca reclamaram. É 

essa força humana, esse material humano, capital humano que realmente traz resolutividade as 

demandas do produtor, do munícipe. O Vereador disse que claro devem pensar na estabilidade, 

mas espera que se dê um bom aumento aos queridos funcionários municipais, para que possam 

ter uma vida cada vez mais digna junto com seus familiares. O Vereador Alcino disse que tem vários 

projetos que irão para a Ordem do Dia, inclusive deu seu parecer favorável como relator, sendo 

eles: projeto de lei nº 70/2021; projeto de lei nº 71/2021; projeto de lei nº 72/2021; projeto de lei 

nº 73/2021 e projeto de lei nº 74/2021, todos esses projetos são importantes e vão trazer boas 

resolutividades para a vida do produtor e a vida do munícipe. O Vereador agradeceu a todos os 

Vereadores, Servidoras, agradeceu também o Assessor Jurídico e a toda população, e com este 

conjunto, com as pessoas pedindo serviço é que podem fazer um grande mandato da forma que 

estão tentando, e um bom mandato deste ano que está se findando. A todos um Feliz Natal, Feliz 

Ano Novo e que Deus abençoe a todos.  Prosseguindo, o Presidente concedeu a palavra para a 

VEREADORA SALETE MARIA DAMER que fez o seguinte pronunciamento: A Vereadora saudou o 

Presidente da Casa Gilmar Castanho e os colegas Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, as 

colegas Servidoras da Casa, os internautas que acompanham pelo facebook e as pessoas que estão 

visitando hoje à noite, a Secretária Rosane e o senhor Walter e sua esposa Lerci Scherer. A 

Vereadora disse que hoje a noite só tem a agradecer esse ano que passou, agradecer aos colegas, 

seus amigos e ao povo chapadense, como não consegue falar com todos e nem vê todos, então 

por intermédio hoje a noite da sessão, ela deseja um feliz e abençoado Natal a todos os munícipes 

chapadenses e pediu a Deus que abençoe com uma boa chuva, que isso seria o maior presente de 

natal para todos, espera se encontrar novamente ano que vem com toda força, com toda fé, com 

toda luz, com todo entusiasmo. Disse que na próxima sessão terá uma homenagem aos 

professores, então disse para se sentirem abraçados, e um feliz e abençoado Natal e também um 

Ano Novo cheio de realizações. Concluiu agradecendo. Para encerrar essa fase o Presidente 

concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INES RITTERBUSCH que fez o seguinte 

pronunciamento: Inicialmente a Vereadora saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, o 

Assessor Jurídico Marlon, aos demais colegas Vereadores, as Servidoras da Casa, a Rosane da 

Assistência Social, muita gratidão por ela estar aqui nessa noite, a Lerci Polla, ao Walter Scherer e 

a todas as pessoas que acompanham através da rede social, facebook. Agradeceu ao Setor de 

Obras, disse que esteve junto com o Vice hoje à tarde olhando algumas coisas que foram feitas e 

mais algumas coisas que vão fazer, agradeceu por terem feito o pedido do Cléo Palaoro de São 

Roque, que esperou muito anos para ser feito o trabalho na sua propriedade, ele está muito feliz 

com o trabalho que foi feito lá. O Ivanir Mentz que hoje à tarde também recebeu as suas pedras, 

que estava esperando a muito tempo. O Nilvo Mattjie que esperou a anos e veio com eles dessa 

vez também, muita gratidão por eles ter feito o que a Vereadora colocou e pediu ao Prefeito e ao 

Vice, que estão trabalhando incansavelmente ao nosso município, tentando fazer o trabalho que 
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muitas pessoas esperaram a anos. Disse que a ansiedade é grande, mas com essa aquisição agora 

que conseguiram, a administração conseguiu juntamente com todos os munícipes chapadenses 

que merecem essas aquisições que o Prefeito Gelson e o Moacir conquistaram e trouxeram para 

o município. Escutando o que o colega Leonardo falou, disse que também escutou essa entrevista 

do Vice Prefeito de Sarandi, aonde uma patrola foi um milhão e cem, e conseguiram por seiscentos 

e setenta e três mil, que foi uma conquista muito grande. Onde uma moto niveladora de seiscentos 

e setenta e três mil, uma pá carregadeira que vai fazer um excelente trabalho no interior, que 

estavam precisando, de trezentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e nove mil um rolo 

compactador, isso vai ajudar muito a população de Chapada. Neste sentido a Vereadora pede que 

as pessoas tenham mais um pouquinho de paciência, podem até dizer que faz um ano que já estão 

ali, mas o povo está agradecendo ao Prefeito Gelson, ao Vice e a todos os Secretários do município, 

todos estão de parabéns por fazerem parte dessa administração e mostrando para o povo de 

Chapada que se pode fazer um bom trabalho. Disse que quando se tem uma administração séria 

as coisas acontecem, que 2022 ainda virão muitas coisas para o nosso município. A Vereadora 

disse que só tem a agradecer a Deus por poder estar aqui neste ano, com todos, ressaltou que tem 

debates, mas isso faz parte da administração como Vereadores e juntamente com a administração 

do Gelson. Também fica feliz pelo projeto 073, da Assistência Social, onde a APAE Espaço Criador 

receberá esta conquista, as pessoas que tem pessoas com deficiência sabe a importância de 

valores, a onde vem somar com a APAE, tem muita gratidão, e tem só a agradecer e disse que é 

favorável a esse projeto. Sobre a contratação de professores, disse que a nossa base vem da 

educação, que nós precisamos muito da educação, precisamos de professores, então essa 

contratação é muito importante e também tem o apoio da Vereadora, pois sempre foi defensora 

dos professores e todas as classes também. Em seguida falou sobre a estiagem, disse que é 

agricultora e sabe a dificuldade que os produtores estão enfrentando para com a sua propriedade 

nesse momento difícil, então pensaram em conjunto que nesse final de ano possam receber uma 

chuva para amenizar os prejuízos, pois os prejuízos já estão aqui. Disse que este ano novo tem 

tudo para ser maravilhoso, só depende de você, disse para acreditar na sua capacidade, amar 

como nunca se amou, cuidar de ser feliz e não desistir de você. A Vereadora agradeceu ao seu 

arcanjo Miguel, seu protetor da vida, desejou uma boa noite a todos, um Feliz Natal e um excelente 

Ano Novo. Em seguida, o Vereador Dariano Agostino Guth solicitou ao Presidente espaço de LÍDER 

DO MDB, tendo sido concedido pelo Presidente, que disse que ouvindo alguns debates dos 

colegas, inclusive estarão fazendo uma homenagem aos responsáveis da educação, que realizaram 

a Semana da Arte e Cultura, inclusive a senhora Lerci está presente neste Plenário representando 

a Smec. Disse que falam de professor e lembra de quando foi aluno, ele estudou em escola 

estadual, a qual sua professora era a Sandra, sua colega como Vereadora hoje. E aqui falaram e 

inclusive o Presidente desta Casa destacou sua preocupação quanto a reposição salarial, não 

aumento, porque é apenas uma adequação ao que estamos vivendo hoje em relação aos custos 

de vida. Disse que vê que o município teria condições, sabe que tem que ser avaliado orçamento. 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

Falou que é favorável a esse ajuste salarial. Sabe-se que tem um percentual previsto, mas quanto 

mais é melhor, porque todos gostariam de ganhar um pouco mais. Porém, gostaria também que 

além da rede municipal a rede estadual, que tem inclusive professores da rede estadual no nosso 

município, tivesse um reajuste justo e adequado. Falou que debatem isso, a colega Sandra coloca 

no grupo dos Vereadores, pedindo apoio, suplicando ajuda, porque ela passa por isso, e deixam 

aqui a todos os professores da rede estadual no nosso município. Porém viu um comentário aqui, 

“é melhor do que nada”, o que foi readequado. Está dentro das possibilidades que o tesouro do 

estado tem. Quem disso isso é o Deputado Vilmar Zanchim do MDB, e inclusive é amanhã a 

votação. O Vereador Dariano pediu porque não conversam melhor com os professores, não 

tragam eles para conversar, se de fato está ajudando eles a pagar as contas. Disse que acham que 

podem fazer um último pedido de quem sabe tentar mandar. O Deputado Vilmar Zanchim do MDB 

é da maior bancada de apoio do Governo de Eduarda Leite, mas independente de que partido seja 

ou de que pessoa fala isso “é melhor do que nada”. O Vereador acha que eles poderiam ainda 

rever. Então daqui a pouco é uma última tentativa. Sabe que já tem as definições e o Governo do 

Estado já definiu e fez uma readequação. Mas amanhã é a votação, e se pegarem no pé deles “é 

melhor do que nada, ano que vem quando você fizer um voto é melhor do que nada”. Então quem 

sabe falam isso: “Ano que vem um voto é melhor do que nada ou nenhum voto”. Disse que 

defende o MDB, mas sabe que não é o partido, são as pessoas. Daqui a pouco possam fazer uma 

ação nesse contexto para forçar os Deputados, que amanhã é a votação. Em um contexto geral o 

Vereador quer destacar essa sua indignação a esse comentário do “é melhor do que nada”. Então 

quem sabe ano que vem, quando fizer só um voto em Chapada é melhor do que nada. Após, o 

Vereador Maico Roberto Hermes solicitou ao Presidente espaço de LÍDER DO PDT, tendo sido 

concedido pelo Presidente, que cumprimentou o Presidente desta Casa e as pessoas que 

acompanham através do facebook. Como não usou a tribuna, acompanhando os comentários dos 

colegas, disse que quer começar falar sobre as máquinas que foram comoradas. O Vereador torce 

do fundo do coração que funcione, porque tiveram experiências aqui no município, onde foi 

comprado um carregador DIG que nunca funcionou. A assistência técnica nunca teve, uma marca 

chinesa. E o que os assusta é a marca das máquinas. Se teve economia, parabéns! mas essa 

economia tem que valer a pena. Disse novamente que torce do fundo do coração que essas 

máquinas funcionem. Disse que uma coisa que o Vereador se pergunta, porque a empresa Jordani 

e Samac, que trabalham com prestação de serviços com máquinas pesadas, nunca viu uma 

máquina dessa marca numa empresa dessas. Por que? Por que são novas? Porque não funcionam? 

Por que pode dar problema? Tomara que essa economia não custe caro para os cofres públicos, 

como custou o carregador e a retroescavadeira DIG que nunca funcionou, disse para conversar 

com os operadores que sabem disso. Inclusive Vereador Marquinhos sempre falou isso na Sessão, 

que foi comprado e nem assistência técnica não tinha. Sobre o Vereador Leonardo Krindges ter 

falado na Tribuna em andar a 80 km por hora, o Vereador convida ele a andar com o carro dele e 

o Vereador vai junto, na geral da Vila Rica, em São Francisco no Rafael Mattjie, no Pereira em São 
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Francisco também, no Décio Walker em São João e assim por diante, poderia citar vários lugares, 

mas com o carro do Vereador Leonardo não com o dele, porque ele garante que vão, mas voltar 

não vão chegar em casa de volta não. O Vereador disse que economia fez o Tribunal de Contas da 

União, aquela vez quando cortou R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) que era para 

ser para horas máquinas que o município ia contratar, ali foi uma economia grande, porque 

aqueles mesmos R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) foram compradas três 

máquinas. Disse que torce para que as máquinas funcionem para o bem da população de Chapada. 

Concluiu agradecendo. Após, o Vereador Kelvin Luis Schuh solicitou ao Presidente espaço de LÍDER 

DO PTB, tendo sido concedido pelo Presidente, ao que disse que o Vereador Maico falou dois 

assuntos que iria falar, um dele é fazer o convite ao Vereador Leonardo a andar a 80 km por hora. 

O Vereador disse ao Vereador Leonardo que tem colocações que as vezes podem se passar.  Mas 

isso não é um convite nem um pouco convidativo, tendo em vista as máquinas que podem estar 

trabalhando nas estradas, transporte escolar que tem andando nas estradas. Por isso, acredita que 

devem ter mais cautela nas estradas do interior, tendo boas condições, mas mais cautela nas 

estradas do interior. O Vereador disse que o Vereador Maico mencionou também a questão da 

economia, o município não pensou logo no início do ano em contratar R$ 1.500.000,00 (um milhão 

e quinhentos mil reais) para fazer o serviço, não pensou em economizar, então certamente essa 

foi a maior economia de 2021 que o município de Chapada teve. O Vereador Kelvin disse que 

também torce que as coisas funcionem, para não ter problemas nas promessas feitas pela 

administração. Após, o Vereador Leonardo Krindges solicitou ao Presidente espaço de LÍDER DO 

PSDB, tendo sido concedido pelo Presidente, tendo dito que se os nobres colegas prestassem 

atenção no seu discurso e não mexessem no telefone, eles iriam ver que não foi ele quem falou, 

foi um munícipe que veio falar, e se admira porque ele falou até da localidade do Vereador Kelvin. 

Então pode convidar ele e o munícipe. Repetiu novamente que foi um munícipe que veio e falou 

ao Vereador Leonardo. Sobre a aquisição, disse que conseguiram adquirir, porque agora está 

sendo economizado dinheiro. No início do ano não tinha para fazer essa aquisição, hoje a 

Prefeitura está tendo condições. E sobre a assistência, o Governo do Estado adquiriu, inclusive 

com recursos de bancada dos Deputados. Falou que não tem certeza, mas o Governo do Estado, a 

Prefeitura e várias Prefeituras adquiriram, então com certeza deve dar certo e vão torcer para dar 

certo. Sobre a colocação disse que não foi sua, mas sim do munícipe. Na sequencia, a Vereadora 

Marlei Ritterbusch solicitou ao Presidente espaço de LÍDER DO PROGRESSISTAS, tendo sido 

concedido pelo Presidente, que disse que na propriedade do senhor Pereira estava bem pior. No 

senhor Rafael Mattjie foi empedrado toda a estrada dele. A estrada geral já estava muito pior. 

Então não adianta vir aqui e tapar o sol com a peneira. As coisas estavam bem pior do que estão 

hoje. Só para deixar bem claro isso. Disse que se passou na Tribuna sobre o aumento do salário 

dos funcionários públicos municipais, que ela acha bem importante. O Prefeito Gelson, ela tem 

certeza que vai pensar com carinho, e se depender de todos, ela acha que vão ter sucesso nesse 

aumento. A Vereadora disse que também esqueceu de comentar sobre a festividade da Rádio 
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Simpatia no final de semana, juntamente com CMD, que teve uma organização maravilhosa, onde 

ela esteve presente e o Vereador Kelvin também esteve, juntamente com o Gelson e o com Moacir, 

que o município está precisando investir no esporte. Ela é esportista e sempre vai defender o 

esporte. Concluiu agradecendo. 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. 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 

070/2021 que “Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente servidores por 

excepcional interesse público e dá outras providências”. A este Projeto de Lei foi apresentada a 

Emenda Modificativa nº 007/2021, de autoria dos seguintes Vereadores: Gilmar Castanho, Alcino 

Kohlrausch, Sandra Mattjie, Salete Damer, Marlei Ritterbusch e Leonardo Krindges. A  Emenda tem 

por objetivo modificar o artigo 3º do Projeto de Lei nº 070/2021 para acrescentar a parte final do 

artigo para incluir que as contratações obedecerão a ordem de classificação de processo seletivo 

realizado pela administração no ano de 2021 para ocupação de cargos de professores, e não 

havendo similitude de cargos ou não havendo mais disponibilidade de inscritos no processo 

seletivo já realizado, será então procedido nova seleção. 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 070/2021 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 favorável pois o Projeto de Lei nº 070/2021 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 da Emenda Modificativa 

nº 007/2021, não havendo nenhum Vereador inscrito. O Presidente desta Casa falou para ficar 

registrado, que atendendo solicitação do Poder Executivo foi apresentada a Emenda Modificativa 

acima citada. Em votação, a Emenda Modificativa nº 007/2021 foi APROVADO por unanimidade 

de votos. De imediato, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 

070/2021, não havendo nenhum Vereador inscrito. De imediato, o Presidente colocou em votação 

o Projeto de Lei nº 070/2021 tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. Ato continuo, o 

Presidente solicitou para a Primeira-Secretária para proceder a leitura dos pareceres das 

Comissões Permanentes, sobre o 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”. 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 071/2021 votando de acordo com o Parecer Jurídico; REVISOR: Vereador 
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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 favorável, 

pois o Projeto de Lei nº 071/2021 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 071/2021, não havendo 

nenhum Vereador inscrito. De imediato, o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 

071/2021 tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. Prosseguindo, o Presidente solicitou 

para a Primeira-Secretária para proceder a leitura dos pareceres das Comissões Permanentes, 

sobre o PROJETO DE LEI Nº 072/2021 que “Que autoriza o Poder Executivo Municipal de Chapada-

RS a firmar contrato com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande 

do Sul IPE-SAÚDE e dá outras providências”. 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 072/2021 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 072/2021 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 072/2021, não havendo nenhum Vereador inscrito. De imediato, o Presidente colocou em 

votação o Projeto de Lei nº 072/2021 tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. Ato 

continuo, o Presidente solicitou para a Primeira-Secretária para proceder a leitura dos pareceres 

das Comissões Permanentes, sobre o PROJETO DE LEI Nº 073/2021 que “Que abre crédito especial 

no orçamento de 2021 no valor de R$ 25.256,06 e dá outras providências”. 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 073/2021 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 

073/2021 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 073/2021, tendo inscrito o Vereador Dariano Guth, ao que 

disse que serão recursos aplicados pela Assistência Social, enfim pela APAE. Este recursos foi 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

enviado pelo Deputado Federal Bibo Nunes eleito pelo PSL, que fez 17 (dezessete) votos em 

Chapada. Ele que fez só 17 (dezessete) votos, mas lembrou de nós. Se parar para pensar, é pouco 

recurso, mas se dividir os R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) reais pelos 17 (dezessete) votos, é como 

se ele tivesse mandado um apoio ao município, no valor de R$ 1.470,00 (mil e quatrocentos e 

setenta) reais, para cada pessoa que votou nele. Além disso, ele tem outras atuações no 

Congresso. O Vereador Destacou que tem Deputados que fazem mais votos em Chapada, que se 

for dividir o número de votos com o número de recursos, dá muito menos o valor de repasse por 

cada voto. É importante falar quem manda recursos para Chapada, porque visa votos e ano que 

vem eles vão vir pedir votos de novo. Falou que este é um exemplo para os demais Deputados, 

inclusive cobra os Deputados do MDB, quantos votos fez em Chapada e quanto recurso enviou 

para nosso município. Também tem suas ações parlamentares. É obrigação dos Deputados 

retornar ao município com alguma obra. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito, de 

imediato, o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 073/2021 tendo sido APROVADO 

por unanimidade de votos. Na sequencia, o Presidente solicitou para a Primeira-Secretária para 

proceder a leitura dos pareceres das Comissões Permanentes, sobre o PROJETO DE LEI Nº 

074/2021 que “Abre crédito especial no orçamento de 2021 no valor de R$ 207.278,31 e dá outras 

providências”. 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 074/2021 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 074/2021 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 074/2021, 

tendo inscrito o Vereador Dariano Guth, que destacou que o referido projeto foi protocolado hoje 

na Câmara de Vereadores, agradecendo o Assessor Jurídico Dr. Marlon por ter elaborado logo o 

parecer jurídico. Disse que outra novidade é que os projetos estão sendo assinado com assinatura 

digital, isso para dar mais serenidade as ações do Poder Executivo. Disse que o Prefeito está em 

Porto Alegre cumprindo com seus compromissos mas digitalmente ele assina os projetos.  Falou 

que em outras ocasiões, que na correria o prefeito esqueceu de assinar projetos e os mesmos não 

foram votados, porque faltava assinatura. Parabenizou a administração por essa inovação. O 

Vereador Dariano Guth disse que sempre coloca no parecer jurídico que é favorável de acordo 

com o parecer jurídico e com o voto do relator. Acredita que o Poder Executivo fez as revisões 

orçamentárias. Falou que normalmente ajuda a revisar para que não ocorra erros, para que 

posteriormente seja encaminhado projeto substitutivo, ou até mesmo retirar projeto. Porém, 

disse que entende a urgência do Poder Executivo e que é favorável ao Projeto de Lei nº 074/2021.  
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Após, o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 074/2021 tendo sido APROVADO por 

unanimidade de votos. Dando continuidade, o Presidente solicitou para a Primeira-Secretária para 

proceder a leitura dos pareceres das Comissões Permanentes, sobre o SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI Nº 067/2021 que “Estima a receita e fixa o valor das despesas do Município de 

Chapada-RS, para o exercício financeiro de 2022”. 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 067/2021 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 067/2021, 

tendo inscrito o Vereador Dariano Guth ao que disse que tiveram a clareza da Secretaria da 

Fazenda sobre a questão do projeto substitutivo, porque pelo foi explicado sobre a adequação do 

valor de R$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil) reais, para aplicação no próximo ano. Antes da 

Sessão o senhor Éder Knob e a Secretária da Fazenda Eroni explicaram sobre todos os recursos 

previstos, comparado com os anos de 2020, 2021 e 2022. Também disseram que estão estimando 

que tenha um aumento de despesas em torno de 10% (dez) e em alguns casos pode ter superávit 

de arrecadação como pode ser que tenha a menos. Disse que estão votando o projeto de lei não 

067/2021, para que o Poder Executivo, possa dar continuidade aos seus trabalhos. Falou que 

constatou que tem recursos em caixa, diferente do que o Vereador Leonardo falou antes, em 

relação a aquisições de equipamentos. Destacou que tem recursos em caixa desde o início deste 

mandato. Que bom que a administração tem recursos em caixa e estão fazendo uma gestão para 

que faça aplicações adequadas para que os recursos aumentem. Enfim, estão fazendo um trabalho 

neste contexto e estão fazendo um trabalho para que as manutenções nas estradas e na saúde 

dos munícipes aconteça. Falou que tem previsão de gastos nas secretarias e isso é sinal de gestão, 

para que o ano que vem além de ter os recursos eles estejam previstos no orçamento. A única 

questão é que em relação ao aumento do salário dos Servidores Públicos Municipal, talvez uma 

adequação, se existe está previsão de índice. O Vereador Dariano pediu ao Assessor Jurídico se 

após aprovado o orçamento o Poder Executivo possa fazer uma nova adequação para aumento do 

salário dos Servidores Públicos Municipal? Em resposta, o Dr. Marlon Kamphorst disse que o 

projeto de aumento dos servidores, provavelmente será no ano que vem. Com isso será alterado 

esse orçamento que está sendo aprovado hoje, porque vai ter que estimar a receita e dizer da 

onde vai tirar os recursos para conseguir pagar esse aumento. Só que vai ser baseado no 

orçamento que está sendo aprovado hoje. Mas vai ser com uma nova Lei e será definida as 

dotações onde sairão os recursos para conceder o aumento salarial. O Vereador Dariano disse que 

é favorável ao projeto e que teve as adequações previstas com os novos recursos que estão 

entrando. Após a discussão, o Presidente colocou em votação o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 

067/2021 foi APROVADO por unanimidade de votos. Não havendo mais matérias a serem 

apreciadas o Presidente declarou encerrada esta fase e passou para a Quarta Fase, a das 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, pelo tempo máximo de cinco minutos, vedado o aparte de 

acordo com o § 2º do Art. 58 do Regimento Interno.  O Presidente lembrou os Vereadores que na 

próxima Sessão Ordinária, será concedida homenagem aos professores, com início às 19 horas. 

Ficou definido que irão se pronunciar os Vereadores Alcino Kohlrausch, Dariano Guth e Sandra 

Mattjie. Pediu aos Vereadores para não se alongarem nos pronunciamento, porque pode vir um 

projeto para votação, que visa renovar o contrato com o Hospital de Tenente Portela. 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 21 de dezembro de 2.021. 

 

                        Gilmar Castanho                                         Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


