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ATA Nº 3904 

 

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, com início às vinte horas, tendo 

por local o Plenário da Câmara Municipal de Vereadores desta cidade, realizou-se uma SESSÃO 

PLENÁRIA ORDINÁRIA, a segunda Sessão Ordinária da Sessão Legislativa do ano de dois mil e 

vinte e dois. 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, Sandra Mary de Almeida Mattjie, Marlei Ines 

Ritterbusch e Salete Maria Damer do Progressista; Leonardo Andre Krindges do PSDB; Dariano 

Agostino Guth do MDB; Adriano Luiz Bortolini Kunrath do PTB, e Maico Roberto Hermes do PDT, 

e registrou a ausência justificada do Alcino Rui Kohlrausch que apresentou atestado médico. Em 

seguida, o Presidente Vereador Gilmar Castanho convidou a Vereadora Salete Maria Damer para 

proceder à leitura de uma passagem do Livro Sagrado. Ato continuo, o Presidente solicitou para 

a Primeira-Secretária para proceder a leitura da CONVOCAÇÃO Nº 001/2022, onde a Mesa 

Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Chapada/RS, representada por seu Presidente 

Vereador Gilmar Castanho, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 30, Inciso I do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, CONVOCA o Sr. ADRIANO LUIZ 

BORTOLINI KUNRATH do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, eleito como Primeiro Suplente 

pelo Partido do PTB, para assumir as funções de Vereador, pelo período de 30 (trinta) dias, a 

contar do dia 02/03/2022 à 31/03/2022, em substituição ao Vereador Kelvin Luis Schuh, que 

requereu Pedido de Licença para tratamento de interesse particular. O Suplente de Vereador 

Adriano Luiz Bortolini Kunrath está presente nesta Sessão, para Tomar Posse e assumir as 

funções de Vereança. De imediato, o Presidente convidou o Vereador Adriano Luiz Bortolini 

Kunrath do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), para que o mesmo comparecesse à frente da 

Mesa e entregasse o Certificado concedido pela Justiça Eleitoral e Declaração de Bens, sendo 

que após proferir o compromisso de juramento e assinar o termo de posse, foi declarado 

empossado o Vereador Adriano Luiz Bortolini Kunrath para a Legislatura 2021/2024. Registra-se 

que o Vereador Adriano Luiz Bortolini Kunrath assumiu uma cadeira no Legislativo pelo período 

de 30 (trinta) dias a contar do dia dois de março até o dia trinta e um de março do corrente, 

devido ao Pedido de Licença do Vereador Kelvin Luis Schuh do Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB), para tratamento de interesse particular. Em seguida, o Presidente colocou em discussão 

a ATA Nº 3902 da Sessão Ordinária, bem como a ATA Nº 3903 da Sessão Extraordinária, ambas 

realizadas aos vinte e dois três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois. Não 

havendo quem quisesse se manifestar, as Atas acima mencionadas foram colocadas em votação, 

tendo sido APROVADAS por unanimidade de votos dos Vereadores presentes, registrando a 

ausência justificada do Vereador Alcino Rui Kohlrausch. 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 
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expedidas e recebidas pelo Poder Legislativo. Em seguida, o Presidente Vereador Gilmar 

Castanho solicitou para a Primeira-Secretária Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie para que 

procedesse à leitura das correspondências recebidas e expedidas por essa Casa. Foi lido o 

seguinte Projeto de Lei de autoria do Prefeito Municipal, que serão encaminhadas às Comissões 

para estudo e posterior votação: PROJETO DE LEI Nº 023/2022 que “Autoriza o Poder Executivo 

a renovar a contratação temporária de farmacêutico, prevista na Lei Municipal nº 4.077/2021”. 

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 do Vereador Alcino Rui Kohlrausch. Entre as matérias, foi lida a seguinte 

Recomendação a qual será enviada ao Poder Executivo, atendendo solicitação dos Nobres Edis: 

RECOMENDAÇÃO Nº 001/2022 de autoria do Vereador Adriano Luiz Kunrath-PTB que sugere ao 

Poder Executivo para que dê uma atenção especial na estrada de São Miguel em direção ao Bratz 

perto da estação do ROOS. 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 a Vereadora Salete Maria Damer 

seguido pelos Vereadores Marlei Ines Ritterbusch, Adriano Luiz Bortolini Kunrath, Maico Roberto 

Hermes, Dariano Agostino Guth, Leonardo Andre Krindges, Sandra Mary Almeida Mattjie e 

Gilmar Castanho. Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE 

MARIA DAMER que falou o seguinte: Inicialmente cumprimentou ao Presidente desta Casa 

Vereador Gilmar Castanho. Colegas Vereadores e Vereadoras, Servidora da Casa, demais pessoas 

presentes e aos Internautas que nos acompanham pelo facebook. Também desejou as boas-

vindas ao Suplente e hoje Vereador Adriano Kunrath e desejou um bom trabalho a ele neste mês 

de março. Nesta noite a Vereadora Proferiu alguns pedidos ao Poder Executivo, para que pense 

na possibilidade de construir uma Quadra de Futebol Sete, com grama sintética, no puxado ao 

lado do Ginásio Municipal Milton Kissmann Kamphorst, onde ali já tem o telhado. Mas como 

sabe que muitos vão questionar que ali é um lugar é usado nos eventos da Chapadafest para 

área de alimentação. Quero dizer que quando por eventuais eventos que aconteçam ali, solicitou 

ainda que seja colocado um tablado por cima da grama sintética para a realização dos mesmos. 

Após informou a população que o Deputado Covatti a pedido da Vereadora destinou para a 

Secretaria da Saúde o valor de 250.000,00 quero dizer que fico muito agradecida e feliz com essa 

destinação de recursos para Chapada, mas quem fica mais feliz é a população que ganha com 

isso. E Dizer que mais uma vez a família Covatti vem ajudar nossa população. Sendo estas suas 

colocações desejou a todos uma boa semana. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra para 

a VEREADORA MARLEI INES RITTERBUSCH que falou o seguinte: Inicialmente a Vereadora 

Marlei saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, aos demais colegas Vereadores, o colega 

Adriano que seja bem-vindo nesta Casa, disse para ele contar com eles para o que precisar, 

cumprimentou a Dani e a Sofia, o Kelvin, o Gustavo, ao Neco Schuh e ao Celsio também, um 
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prazer tê-los aqui hoje. A Servidora da Casa, o Assessor Jurídico Marlon e as demais pessoas que 

acompanham através do facebook. Prosseguindo a Vereadora Marlei pediu que seja enviado um 

oficio de agradecimento ao Deputado Jerônimo Gorgen por mais uma emenda parlamentar de 

cem mil reais, uma emenda positiva que veio semana passada para que fosse usado na saúde 

pública do nosso município. Então disse que já conseguiu trezentos mil em um ano e pouco de 

mandato e ela acha que isso é bem importante, disse que o Gustavo participou com as atas da 

associação de São Francisco, estão finalizando para tentar fazer essa obra, e agora com mais cem 

mil do Deputado Jerônimo. Então a Vereadora disse que fica muito feliz em ver que os Deputados 

pensam no povo que votam neles e mandam essas emendas parlamentares, então ela gostaria 

que mandassem um oficio de agradecimento ao Deputado Jerônimo Gorgen. Em seguida a 

Vereadora também pediu que seja mandado um oficio de pesar a família de Arcenio Dupont e 

Erick Castanho, pela perca de seus familiares. A Vereadora disse que o senhor Jaime Binsfeld 

pediu para agradecer aqui pelo trabalho que fizeram no seu estabelecimento, onde a Vereadora 

conversou com o Prefeito Gelson e foi atendido seu pedido, e ele mandou que a Vereadora 

agradecesse hoje à noite na Tribuna. Também a dona Lucélia Frank pediu para que agradecesse 

ao pessoal do Parque de Máquinas pelos trabalhos feitos na propriedade dela, disse que tem 

mais trabalhos para fazer, mas vão dar continuidade. A Vereadora disse que viu que o colega 

entrou com uma Recomendação, neste sentido disse que o seu Vanderlei Lampert também hoje 

pela parte da manhã entrou em contato com a Vereadora, pedindo para que seja recuperado a 

estrada da propriedade Roos, devido aos motoristas de transporte não estar conseguindo entrar 

na propriedade, e a Vereadora já comunicou o Prefeito hoje pela parte da manhã, disse que 

estão aqui para somar e para trabalhar pela população.  Ressaltou  que sabe que a ansiedade é 

grande, tem muitos problemas no município, mas devagarzinho vão conseguindo atender os 

pedidos dos munícipes. A Vereadora também pediu que fizessem a estrada da senhora Ana 

Sedenia Bovenschulte Bones, perto da Friolack, também está difícil para que ela consiga entrar 

em sua propriedade. São pequenas coisas que as pessoas pedem, e ela não é muito de pedir na 

Tribuna porque tem acesso livre ao Prefeito, então comunica ao senhor Prefeito e ao Setor de 

Obras, mas ela acha importante que as pessoas também venham agradecer a eles o que foi 

pedido. Para encerrar a Vereadora Marlei desejou as boas-vindas ao Adriano, desejando que 

faça um bom trabalho nestes trinta dias, pois sabe que ele é capaz, firmes e fortes. Concluiu 

agradecendo. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ADRIANO LUIZ 

BORTOLINI KUNRATH que disse: Inicialmente o Vereador Adriano saudou o Presidente do Poder 

Legislativo Municipal, os demais integrantes da mesa diretora dessa Câmara Municipal de 

Vereadores, saudou os nobres colegas, o Assessor Jurídico desta Casa, saudou os munícipes 

presentes e todos aqueles que estão acompanhando a sessão através do facebook. O Vereador 

agradeceu a Deus, a sua família que o ajudou nos momentos que mais precisou nessa caminhada 

política, agradeceu a sua mãe Leocilda, sua esposa Daniela e aos demais familiares, aos amigos 

que lhe ajudaram espontaneamente na busca de apoio junto à comunidade, pois conhecem o 
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seu caráter, o seu compromisso com Chapada, também agradeceu a sua filha Sofia por 

compreender que o seu pai durante a campanha não pode estar tão presente no dia a dia com 

ela. Neste sentido agradeceu as duzentas e dezoito pessoas que depositaram a confiança em sua 

pessoa com seu voto, disse que está aqui representando a cada um, assim como o compromisso 

que enfatizou através das suas propostas durante a campanha. O Vereador colocou-se à 

disposição, não só as pessoas que votaram nele, mas todos os munícipes chapadenses, para que 

o procurem e apresentem sugestões, para que juntos possam melhorar ainda mais o município, 

assim como críticas para que na medida do possível na qualidade de Vereador ele possa dialogar 

com o Poder Executivo na busca de soluções. Agradeceu as demais pessoas, que junto com ele 

concorreram ao cargo eletivo de Vereador junto ao PTB, afinal ninguém chega aqui sozinho. Da 

mesma forma agradeceu ao Vereador Kelvin Schuh, o qual deu essa oportunidade dele estar aqui 

nesta data e neste mês como Vereador do município de Chapada, o que para ele é uma honra. 

Também agradeceu especial ao seu Celsio Holz Coordenador Regional do PTB, que faz parte da 

sessão hoje aqui, a sua esposa Daniela, sua filha Sofia, Gustavo Sturmer, Valdecir Schuh e o Kelvin 

que está marcando presença hoje aqui. Para encerrar o Vereador Adriano disse que entrou com 

um pedido para que fosse dada uma atenção especial para a estrada de São Miguel, que liga ao 

Roos, aonde está difícil a passagem de veículos, inclusive o transporte escolar. Concluiu 

agradecendo. Dando prosseguimento, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR MAICO 

ROBERTO HERMES que disse: O Vereador Maico inicialmente saudou o Presidente da Casa 

Gilmar Castanho, demais colegas Vereadores, ao Assessor Jurídico, as funcionárias da Casa, fez 

uma saudação especial ao Celsio Holz, Coordenador Regional do PTB, seja bem-vindo ao 

município, também uma saudação especial ao Valdecir Schuh, o Neco que foi seu colega na 

Legislatura passada, saudou também o ex Secretário da administração do seu partido do PDT 

Gustavo Sturmer, saudou o Vereador licenciado Kelvin Schuh, saudou a esposa do agora 

Vereador Adriano Kunrath e sua filha, e desejou para o Vereador Adriano boa sorte nesse mês 

aqui na Câmara, que tenha sucesso em seus êxitos. Neste sentido o Vereador anunciou que no 

próximo mês estará se licenciando também, onde dois Vereadores do PDT iram assumir a cadeira 

aqui na Câmara de Vereadores, sendo  importante essa troca de parceria entre os companheiros 

dentro do partido. Prosseguindo o Vereador Maico falou da Rua Presidente Castelo Branco, onde 

três, quatro, cinco, seis moradores ressaltaram a situação que ficou aquela estrada, a Presidente 

Castelo Branco é estrada que desce em direção ao Bairro Progresso, passa na frente da 

Portelinha, onde foi arrancado o calçamento e alguns trechos para a Corsan fazer a tubulação o 

encanamento novo. Colocaram ao Vereador da importância da obra, mas colocaram também da 

demora que está tendo para essa obra ser concluída, a obra que foi começada lá no mês de 

novembro, passou final de ano, passou natal, o recesso dos Vereadores, e estão entrando no 

mês de março e essa obra ainda não está concluída. Os moradores colocam a situação da poeira, 

do barro em dia de chuva, sabem que tem a situação da Corsan, mas também tem a situação dos 

Órgãos Públicos que tem que agir nesse momento, uma obra que veio para somar, mas está 
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atrapalhando a vida dos moradores que moram ali na redondeza. Então os moradores pediram 

que seja agilizado essa questão do calçamento que está sendo feito, que estão a tempos já 

esperando e as coisas estão andando muito devagar. Também disse que traz o pedido de alguns 

moradores de Três Mártires, os Bruchez, os Nascimento, da ponte que foi desmanchada na 

localidade de Três Mártires, no dia 25 ou 26 de outubro foi desmanchada essa ponte, e pelo que 

passaram ao Vereador essa ponte ainda não foi construída, falaram que colocaram algum 

material lá nos últimos dias, mas a ponte não foi concluída. Desde outubro, novembro, 

dezembro, janeiro, fevereiro, a ponte que é para facilitar a vida dos moradores daquela região, 

tem outras passagens, não precisa passar pela ponte, mas aumenta a distância, então os 

moradores, até o pessoal do transporte escolar pediu para tomar providências em cima disso. 

Também foi procurado pelo morador de Vila Rica, seu Alécio Siebeneichler, seu Alécio é o pai do 

Tocha. O seu Alécio também o procurou pessoalmente, e colocou uma questão que o Vereador 

não quis acreditar, e até disse para ir na casa dele para mostrar, então o Vereador passou por lá 

essa semana, o seu Alécio cedeu uma cascalheira lá em Vila Rica, para arrumar os trechos de 

estrada, para ceder para seus vizinhos, e alguma coisa foi feita, e o que ele passou foi que a 

estrada dele, que ele cedeu o saibro para fazer a estrada dele, em dia de chuva o caminhão não 

está conseguindo chegar lá, está atolando caminhão, e a estrada está lá para quem quiser ver. O 

Vereador disse que passou por lá, estava a serviço no Distrito de Vila Rica, e ele colocou isso ai, 

e o Vereador não quis nem acreditar no começo, colocou a questão e pediu para que seja tomado 

providencias em cima desse trecho de estrada, onde o mesmo cedeu o saibro, foi retirado o 

saibro, e a estrada dele não foi feita. Concluiu agradecendo. Na sequência, o Presidente 

concedeu a palavra para o VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH que falou o seguinte: O 

Vereador saudou o Presidente Gilmar Castanho, em nome dele saudou os demais colegas 

Vereadores presentes nesta sessão. Desejou boas melhoras ao colega Alcino, que se recupera 

do Covid e a sua família. Saudou o Assessor Jurídico Marlon, as Servidoras da Casa, a Júlia que 

está no comando dos trabalhos e assessora a Mesa Diretora. Saudou o ex-vereador Valdecir 

Schuh (Neco), que está presente hoje nessa Sessão, dando apoio ao Vereador Adriano que 

assumiu uma cadeira no Legislativo em substituição ao Vereador.  Saudou e desejou boas-vindas 

ao Vereador Kelvin que está licenciado, mas está presente no Plenário, assim como o ex-

secretário da administração. Cumprimentou o Coordenador Regional do PTB senhor Celsio Holz, 

dizendo que muito   importante a participação dele e o Partido do PTB para o município, pois fez 

várias ações na administração passada, assim como nesta. Espera que consigam trazer mais 

recursos, o Vereador Kelvin vem fazendo essa ponte e agora o Vereador Adriano também. Espera 

que o senhor Celsio como Coordenador Regional do PTB consiga trazer ainda mais recursos para 

o município de Chapada, através dos Deputados Federais, que com certeza serão bem aplicados 

pela administração. O Vereador Dariano parabeniza o Vereador Kelvin por ter conseguido R$ 

100.000,00 (cem mil) reais para ajudar o hospital São José de Chapada. Esse recurso vem 

somando e ajudando a todos indiretamente ou diretamente. São obras que ficarão para sempre 
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no município. Agradeceu a presença da Daniela, da Sofia, futura Prefeita quem sabe ou 

Vereadora, disse que tem um bom professor em casa, então tem que aproveitar. Saudou a todos 

que acompanham a transmissão desta Sessão pelo facebook. Pediu compreensão do pessoal que 

está em casa assistindo, disse que já estão ganhando da Globo, pessoal está tirando a novela, Big 

Brother, para assistir a Sessão da Câmara, porque está sendo feito algumas adequações. O 

Presidente vem tentando arrumar com o departamento técnico a mesa de som. A Câmera foi 

trazida mais para frente para ao menos pegar a tribuna e os trabalhos da mesa e assim que 

possível será ajustado, mas esperam que ao menos o som as pessoas possam estar 

acompanhando de casa, de uma melhor qualidade na medida do possível, até que a mesa possa 

estar em melhores condições. O interesse pela política de quem está assistindo em casa, 

inclusive quem está aqui, é muito importante, pois ajuda a pensar nas novas gerações, que nem 

a Sofia está aqui hoje. Precisamos pensar no futuro das crianças, no futuro do município, no 

futuro do país, do mundo, porque sempre vão precisar de política. Política faz parte das nossas 

vidas no dia a dia. Tem gente que fala que não gosta de política, mas em todas as situações do 

nosso dia a dia precisa de certa forma atuar com política. Política de imediação, política de 

adequar as partes, um quer fazer de um jeito outro quer fazer de outro, tem que tentar adequar 

de ambos os jeitos ou que todos saiam contentes ou que saiam menos tristes. Pedem aqui 

bastantes recursos federais aos Deputados, ficam tristes que não conseguem direito como 

gostariam, mas quando conseguem comemoram bastante também, sabem que não é fácil para 

eles também, mas de qualquer forma o interesse pela política, o interesse em buscar ações em 

prol das pessoas motiva os Vereadores, inclusive esperam que motivem outras pessoas a 

estarem aqui futuramente. O Vereador fez uma saudação mais especial ao colega empossado 

hoje, Vereador Adriano, desejou que ele possa realizar bons trabalhos aqui, são importantes 

esses momentos, onde que os suplentes também podem assumir, fazer parte do mandato, que 

foi construído com a união de várias mãos. Que todos na medida do possível possam ter essa 

oportunidade. O Vereador disse que também vai precisar se ausentar em breve, e assim que os 

demais colegas voltarem estará também fazendo a sua solicitação de licença. Em seguida 

destacou os projetos, na última sessão votaram treze projetos, que inclusive foram lidos no dia 

e foram votados também no mesmo dia.  O Presidente conduziu muito bem, fazendo uma pausa 

entre uma sessão e a outra, para fazer um momento especial para as famílias que estavam aqui. 

Destaca isso, sobre a importância da união que estão tendo em ajudar o município, votando 

projetos com urgência, no mesmo dia. Sabem que isso vem sendo comum, isso demonstra união 

de forças, assim como o Presidente sempre destacou, e vem tentando fazer, também o 

Procurador Jurídico desta Casa que se desdobra para dar os pareceres o mais breve possível. 

Também tiram as dúvidas e não deixam para tirar as dúvidas decisivas nos quarenta e cinco do 

segundo tempo, as vezes até pedem informação em algumas situações mais complexas, mas 

tentam também cuidar para que não atrapalhe, ainda mais se for uma coisa superimportante 

para votar no dia, a resposta pode vir depois, tentam sempre adequar. Só que viam no passado 
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gargalos nesse contexto, e hoje não, vem votando projetos no mesmo dia, com parecer logo da 

Assessoria Jurídica, alguns tem dúvidas então colocam para o procurador e ele já responde, já 

resolve, então agradece esse empenho também. O Vereador disse que hoje chegou um projeto 

muito importante referente a renovação temporária da nossa farmacêutica. Falando nela o 

Vereador agradeceu o empenho, o trabalho que ela vem prestando, onde que pelo feedback que 

ele tem da comunidade ela vem realizando um excelente trabalho. Por isso, é importante saudar 

e parabenizar quando fazem bons trabalhos. Em seguida, disse que também recomendaram e 

sabe que aumentar despesas é bem complexo, mas disse que quem sabe o Executivo possa 

realizar um concurso público, para vagas que são tão importantes, como da farmacêutica, para 

que não seja mais temporário e sim continuo, Daqui a pouco até a própria servidora possa 

conseguir passar, mas que enfim, é um concurso público, de qualquer forma, das vagas que são 

mais essenciais, que seja avaliado com carinho. Após, o Vereador falou sobre os jovens 

chapadenses que voluntariamente hoje foram levados até Santa Maria para servir ao Exército 

Brasileiro. Estes jovens aceitaram o desafio de servir o Exército Brasileiro, inclusive seu irmão 

também foi convocado. Sabe que algumas famílias tem dificuldade de poder ceder o próprio 

filho, as vezes não tem como ir, etc... cada um tem as suas particularidades. No entanto, quem 

pode ir e aceitou esse desafio, o Vereador desejou que façam um bom proveito dessa 

oportunidade. Agradeceu também o Executivo e a Servidora Iara, que acompanha essa demanda 

há anos, que esses jovens aproveitem ao máximo possível essa oportunidade, tanto para 

aprender quanto para fazer o melhor possível para o nosso país. Sabem que estamos vivendo 

um momento tenso a nível mundial e pedem a Deus pelas vidas que estão sendo perdidas por 

situações que as vezes poderiam ser resolvidas com uma política mais do bem. Falou agora a 

pouco da importância da política, e vê a falta de consideração política, de interesse mutuo de 

algumas pessoas a nível mundial, como todos estão vendo, o Presidente da Russia Vladimir Putin 

poderia rever suas posições e não precisaria estar fazendo o que vem fazendo. A exemplo da 

Ucrânia, vê o patriotismo como é importante, como eles vem lutando, dando a sua vida para 

preservar sua liberdade. Destaca essa ação a nível mundial e pede que Deus ilumine a todos que 

estão passando por esse momento difícil, que logo em breve as coisas se resolvam com uma 

menor baixa possível. Concluiu agradecendo. Logo após, o Presidente concedeu a palavra para 

o VEREADOR LEONARDO ANDRE KRINDGES que fez o seguinte pronunciamento: Iniciou seu 

pronunciamento saudando o Presidente da Casa Gilmar Castanho, em nome dele os demais 

colegas Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, Servidoras da Casa, saudou o ex Vereador Neco 

Schuh, em nome dele as demais pessoas que aqui se fazem presentes, saudação também as 

pessoas que acompanham pelo facebook. Dando  sequência sobre comentários sobre recursos, 

disse que foi destinado pelo Deputado Daniel Trzeciak, o qual até já foi mandado um ofício de 

agradecimento, pela destinação de  cento e cinquenta mil para o nosso município, sendo que 

cem mil são para a educação e cinquenta mil livre, e além desse recurso, já havia sido destinado 

para a educação cento e cinquenta mil, recurso esse que vai ser destinado para a escola São Luiz 
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Gonzaga de Tesouras, uma importante escola, que já acontece o turno integral, tem vários 

alunos, passa de trezentos alunos que fazem suas refeições nessa escola, então será aplicado 

nessa escola esse recurso. Neste sentido o Vereador Leonardo ressaltou que o Deputado Daniel 

não fez nenhum voto no município de Chapada, disse que  podem puxar nos próximos dias a 

votação de vários Deputados que estão devendo muitos recursos para o município, no entanto 

esse Deputado sem sequer fez um voto, mas está ajudando o município, e por isso o Vereador é 

grato por ele poder ajudar Chapada. O Vereador Leonardo agradeceu também a Diretora 

Simone, aos demais funcionários daquela escola, pela excelente receptividade que tiveram lá 

juntamente com o Deputado, no dia que foram lá, pois foram mostrar a escola, a qual será 

destinada esse recurso. Em seguida o Vereador desejou boas-vindas ao colega Adriano, e disse 

que com certeza é aquilo que tiveram na campanha, estão tentando traçar uma nova política, 

ideias novas, com certeza todos vão fazer o máximo, se empenhar ao máximo, para conseguir 

ajudar o nosso município, disse que hoje tem vários Vereadores citando recursos que estão vindo 

para o município, mostra toda a força de um Vereador, de um Deputado, que está engajado com 

o município. Então o Vereador desejou boa sorte, sucesso numa caminhada que vai ser longa 

ainda. Também agradeceu ao Deputado Lucas Redecker e ao seu Assessor Junior, onde também 

está sempre em contato com eles, e lá em janeiro do ano passado uma visita ao Comandante da 

Brigada Militar Dewes, assumiu um compromisso de lutar por uma viatura nova para o município 

de Chapada, todo mês pedindo, na viagem para Porto Alegre também. Neste sentido disse que 

dia 26 de novembro o Vereador recebeu um oficio falando sobre a destinação de uma viatura 

para o município, a qual relatava que está tendo atrasos para a entrega das viaturas novas, no 

entanto disse que cobrando de novo, sempre em cima, disse que  hoje o município foi 

contemplado por enquanto, até que não seja liberado as viaturas novas, com uma Frontier semi 

nova para o município de Chapada. Disse que é um veículo que vem muito bem ao município, a 

Brigada, é uma viatura quatro por quatro, dá muito mais agilidade, um pouco mais de segurança 

também, então o Vereador agradeceu novamente ao empenho que o Deputado Lucas, 

principalmente o Junior, que estão assessorando para essa importante doação que veio para a 

Brigada Militar. Disse que o Deputado Lucas está acenando para os próximos dias, mais cento e 

cinquenta mil para recursos para o município. Outro compromisso assumido, como Vereadores 

já encaminharam a moção, e hoje na oportunidade da entrega da viatura assumindo mais um 

compromisso com o Comandante Deves de lutar para conseguir aumentar efetivos no município. 

Tiveram um concurso que tem vaga de quatro mil novos brigadianos, com certeza durante o ano 

serão chamados, e devem estar ali batendo na porta, cobrando os representantes e lutando para 

que consigam aumentar os efetivos, para que assim possam ter as 24 horas com policiamento 

no município. Mais um compromisso que o Vereador assume com o Comandante para tentar e 

trabalhar para ajudar nessa parte da segurança também. Esse ano um dos projetos que foi 

colocado em pratica eram projetos de uma de suas ideias de campanha, que é o projeto adote 

um aluno, sabem da necessidade de crianças, da dificuldade de muitas crianças e muitos pais, 
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quando começa o ano letivo entre o material, caderno, a mochilinha, então teve a graça de 

colocar esse projeto em pratica, e ressaltando que esse início de ano são seis alunos que estão 

participando desse projeto, mas são seis famílias que estão ajudando esse projeto. Então isso 

que é importante ressaltar, são seis famílias que abraçaram a causa, que abraçaram essas 

crianças, e estão indiretamente se tornado padrinhos dessas crianças, vai ser um trabalho de 

acompanhamento, vão fazer o acompanhamento de frequência, de notas, alguma dificuldade, 

alguma coisa que precisem encaminhar, vai ser feito todo um trabalho de acompanhamento 

dessas crianças. Com certeza no dia que muitas crianças receberam o seu material, não tem 

preço o que se vê, a alegria de uma criança que não teria condições de um material em ter um 

material para ir a aula. Então o Vereador disse que fica muito grato em poder ajudar, 

principalmente agradece essas seis famílias que também estão colaborando com esse projeto, e 

quem quiser saber mais alguma informação, ver como funciona esse projeto, o Vereador está à 

disposição, pode ligar, entrar em contato com ele, o telefone é 54 999530154, e está à disposição 

para colocar mais alguns esclarecimentos e também receber sugestões para melhorar ainda mais 

esse projeto. Concluiu agradecendo e desejando uma boa noite a todos. Prosseguindo, o 

Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE que fez o 

seguinte pronunciamento: Inicialmente a Vereadora saudou o Presidente Gilmar Castanho, os 

colegas Vereadores, Assessor Jurídico, funcionárias da Casa, o Adriano que hoje assumiu como 

Vereador, ao Neco, o Gustavo e o senhor Celsio, que sejam bem-vindos, também os familiares 

do Adriano e todos que acompanham pelas redes sociais, também o colega Kelvin que está 

licenciado agora, mas que acompanha aqui. A Vereadora cumprimentou o Vereador Maico pelo 

seu aniversário, e desejou tudo de bom, muita saúde principalmente. Em seguida disse que no 

mês de janeiro a Vereadora solicitou ao Secretário Telmo para  que fosse passado secante nas 

ruas de Tesouras, que tinha bastante inço, e isso foi feito, então ela quer agradecer, ela recebeu 

umas fotos e foi ver, então agradeceu por terem atendido o seu pedido. Disse que hoje estava 

pensando a respeito da questão do Covid, voltando a um assunto que bateram tanto, mas que 

veio quando ela ouviu uma notícia na TV, quando começou anos atrás a Covid, parecia algo tão 

distante para nós, e ouvindo  os noticiários, se via aquelas mortes acontecendo, e todos 

pensavam meu Deus coitados, e a Vereadora acha que na nossa cabeça não acreditávamos que 

isso ia chegar até aqui, e chegou, e foi horrível, e todos tiveram medo de viver um pouquinho 

daquilo que viam na TV, salientou que vivemos muitas situações muito complicadas, foi muito 

sofrido, uma história que não desejam que os netos e bisnetos, que as futuras gerações vivam. 

A Vereadora disse que está falando isso, porque hoje olharam na TV a guerra, são dois países, lá 

longe, e estamos observando, preocupados, cada um tem a sua opinião, óbvio todos contra, mas 

é distante de nós. Neste sentido disse que ouvindo sobre a guerra, de repente uma autoridade 

falou sobre uma possibilidade de uma terceira guerra mundial, e a Vereadora ficou pensando 

que é uma loucura isso, mas hoje o poder bélico está muito maior, uma bomba nuclear pode 

causar um estrago mundial. A Vereadora Sandra disse então que devemos pensar muito, pois 
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nunca se sabe, uma vez que os governantes, porque são eles que conduzem a história dos países, 

e quanto a governantes que desejam guerra, que querem resolver as coisas na força, sem 

diálogo, ela acha que temos mais é que rezar e torcer para que eles sejam iluminados e pensem 

em agir diferente, mudem sua ideia, disse que hoje também a ONU fez um documento que de 

repente pro cara lá não terá valor nenhum, mas enfim, a Vereadora Sandra pensa que as vezes 

uma mente insana mata muito mais do que um vírus, e isso é muito preocupante, hoje podem 

rezar para que tudo isso acabe, mas disse para não pensar que é uma coisa tão distante, porque 

infelizmente hoje o longe é perto. Neste sentido a Vereadora pediu para que todos façam uma 

corrente positiva por aquelas pessoas que estão nessa situação e não gostariam de estar, pelos 

governantes, para que tomem atitudes boas, que ajudem para que tudo acabe. Em seguida disse 

que a Vereadora Salete colocou sobre a quadrinha do lado do Ginásio, e a Vereadora Sandra 

disse que no ano passado foi com o Claudinei lá para dar uma olhada, também pensando nessa 

possibilidade de fazer uma quadra de esportes, e esse ano quando o Prefeito Gelson foi a Brasília, 

que ele levou os pedidos, a Vereadora encaminhou um pedido de verba para alguns Deputados 

solicitando verba para fazer essa quadra. Então disse que estão juntos no desejo de ter mais um 

espaço, até porque antigamente as crianças, os jovens tinham a quadrinha da Júlia Billiart, e hoje 

eles precisam pagar tempo nas quadras que tem por aí, porque não tem e isso faz falta. Esporte 

é saúde, e os jovens precisam, as crianças precisam, então é importante isso também. Falou 

ainda  que no ano passado doou alguns livros para a Biblioteca Municipal, falou que sempre teve 

muita paixão por livros, e ela tinha um acervo bem grandinho, e como a Vereadora diminuiu sua 

escolinha de inglês ela acabou doando alguns livros de inglês e também outros livros de leitura 

para a Biblioteca Municipal, disse que na verdade doou para a Secretaria de Educação e eles 

repassaram para a Biblioteca. Também no ano passado a Vereadora doou dez cadeiras 

universitárias, e a secretaria colocou na escola São Luiz Gonzaga de Tesouras, que depois 

mandaram uma foto para ela, sendo que eles fizeram uma salinha de música, usando aquelas 

cadeiras. E esse ano a Vereadora acabou doando mais alguns livros e ela também tinha alguns 

murais grandes e doou também e foi para a escola de São Luiz Gonzaga. Ela disse que quando dá 

para aproveitar tem que aproveitar também e repassar para quem pode fazer uso, e ela fica 

muito feliz que as pessoas possam utilizar esse material. Concluindo a Vereadora disse que 

amanhã completa 25 anos de escola de inglês no município de Chapada, quando ela fez a sua 

franquia, logo quando voltou dos Estados Unidos, ela abriu a sua escola, e amanhã estará 

completando 25 anos, e isso faz ela se sentir muito feliz, porque durante todos esses anos ela 

teve muitos alunos, ela pode contar com a confiança de pais, de alunos, e da própria 

municipalidade, porque trabalhou também com alguns professores, em convênios com Prefeito, 

tempos atrás, preparando alguns professores, logo quando o inglês foi obrigatório nas escolas, 

então ela se sente muito feliz por todo o trabalho, e a acolhida que ela recebeu do município de 

Chapada, porque ninguém fica tanto tempo num lugar se não é bem aceito, e não faz um bom 

trabalho, então ela se sente muito feliz com isso. Concluiu agradecendo. Ato contínuo, o 
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Presidente solicitou para a Primeira-Secretária da Casa, Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie, 

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 Castanho saudou a primeira Secretária Vereadora Sandra que assumiu 

os trabalhos, em nome dela saudou os demais Vereadores, o Assessor Jurídico desta Casa Dr. 

Marlon, ao ex Vereador e Presidente desta Casa Neco Schuh que está presente, também o seu 

Celsio Holz que é coordenador regional do PTB e também o ex Secretário da administração 

Gustavo Stürmer, a Daniela esposa do Vereador Adriano, e também a Sofia, disse que para eles 

é uma satisfação que estejam com eles esta noite, também o Vereador Kelvin. O Vereador 

saudou em especial o Vereador Adriano que assumiu esta noite, desejou um excelente trabalho, 

dizendo que conhece o Vereador Adriano e sabe que ele é uma pessoa humilde, e que ele quer 

o melhor para Chapada, e isso que é importante, e é dessas pessoas que precisam, com vontade, 

que tenham desejo de ver o município crescer, e também faz com que isso aconteça, sabe do 

empenho do Adriano para que o município se desenvolva. Em seguida falou sobre a transmissão 

do facebook, que está ruim devido à mesa que deu problema e foi mandada ao concerto, e até 

agora não conseguiram concertar devido à falta de peças, assim que estiver pronto irão melhorar 

o som no facebook, vão ver uma maneira de transmitir melhor a sessão para as pessoas. Neste 

sentido disse que aqueles que quiserem ouvir perfeitamente, podem vir aqui se fazer presente 

na sessão, aqui estão ao vivo, sem nenhum defeito na imagem, tem cento e dez lugares aqui a 

disposição da população, então aqueles que querem uma perfeição podem se fazer presentes 

durante a sessão. Disse que não é por motivo deles que está com esse problema, mas acontece 

problemas na natureza, como raio, e os aparelhos eletrônicos as vezes dão problema, e como a 

cidade não tem muitas lojas de som, que tenha disponibilidade de peça, então é difícil o 

concerto. Prosseguindo o Vereador Castanho quer deixar registrado juntamente com a 

Vereadora Salete, a conquista de duzentos e cinquenta mil reais para a saúde, isso através do 

Deputado Covatti Filho. A família Covatti sempre olhou por Chapada, não é por menos que 

sempre eles são os mais votados aqui no município, poucas vezes que não foram, e estão 

mandando recursos para o município. Disse que já tem em torno de três milhões e novecentos 

mil reais enviados, arredondando para em torno de quatro milhões no município, isso é de suma 

importância, porque faz com que o município cresça e o povo são diretamente beneficiados, 

porque vem para da área da saúde. O Vereador deixou registrado que a Secretaria de Obras está 

trabalhando e muito, em vários lugares, evidentemente que não é tão fácil resolver todos os 

problemas em um ano de mandato, até porque todos sabem que da maneira com que pegaram 

o município, em vários setores, sabem que tem o município 1200 Km de estrada e essa 

administração pegou, então as estradas na grande maioria em péssimas condições, mas estão 

trabalhando, a Secretaria de Obras está trabalhando e todas as estradas serão recuperadas 

durante os quatro anos do mandato da administração. A respeito de Três Mártires, o Vereador 

disse que até o final de semana será feita essa ponte, disse que entende a urgência, até porque 
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eles vinham numa ansiedade de muito tempo esperando, por exemplo aquele morro que desce 

ali no Marcos Berwian que sai ali até o Laquinho, é um morro que não tinha condições de 

trafegabilidade, e eles no primeiro ano de mandato já recuperaram. Disse que tem um 

pouquinho de culpa, porque estão fazendo muito rápido, e as pessoas estavam acostumadas 

esperar muito tempo, e agora eles têm uma certa urgência para as coisas acontecer. Disse que 

por exemplo, pega Três Mártires o pavilhão lá foi demorado em torno de seis anos para ser feito, 

então uma ponte demorar trinta dias, o Vereador disse que até entende as pessoas, até porque 

vinham sofrendo muito tempo esperando e agora eles vendo a agilidade dos serviços, dá uma 

certa ansiedade, mas o Vereador disse para seus vizinhos que fiquem tranquilos que até o final 

de semana essa ponte será feita, e eles poderão usar já a partir de semana que vem. Disse que 

ali tem acesso, pode passar no Arlindo Biegelmeier, sair ali no Gilberto, ou subir por cima lá nos 

Heep, enfim, ali tem acesso, mas ele entende sim a pressa deles, e é de acordo que deve ter 

agilidade, e ele tem certeza que a Secretaria de Obras vai fazer essa ponte. Estão trabalhando e 

com certeza esses serviços que as pessoas querem serão feitos no seu devido tempo, até porque 

o município é muito grande. Após falou sobre a Portelinha do Bairro Progresso, quantos anos 

aquelas pessoas sem documento? Muitos anos, desde o início do município praticamente 

aquelas pessoas sem documento e essa administração no primeiro ano de mandato já 

entregaram a escritura da grande maioria dos moradores que estavam sem escritura, através do 

Reurb, que todos são testemunhas que essa administração foi ágil em fazer e valorizar aqueles 

moradores ali, encaminhando a documentação e hoje os moradores tem a escritura da sua casa, 

hoje é deles, também entende da urgência do serviço, e vai ser feito, disse que podem ficar 

tranquilos pois não vão esperar todo tempo que esperaram nas outras administrações. Sobre o 

carro da Brigada Militar, o Vereador parabenizou o Vereador Leonardo, mas ele deixa mais uma 

vez registrado que não precisam de carro em Chapada, precisam de efetivo. Neste sentido deixa 

um pedido ao Celsio, que ele tem contato com os Deputados, trabalha junto, para ajudar a 

conseguir mais efetivo de Brigadiano aqui no município, porque todos sabem da dificuldade, as 

vezes precisam da Brigada e não consegue porque não tem efetivo suficiente para ter 

policiamento 24 horas. Não porque o Celsio é do PTB que o Vereador não vai fazer esse pedido, 

já falou aqui na outra sessão que tem que unir forças para conseguir a melhoria para o município, 

que ele tem certeza que o Celsio tem um bom dialogo no Estado e pode ajudar, se ele conseguir 

o Vereador será o primeiro a vir aqui e falar no seu nome juntamente com o Adriano, com o 

Neco, com o Kelvin, se conseguirem irão sim valorizar essa conquista, porque precisam de 

brigadianos. Não adianta o Governo do Estado dizer que sobrou dois bilhões de reais em caixa e 

não ter Brigadiano no nosso município, depois do que o Vereador passou na sua família, o que 

importa para ele hoje é segurança pública, e se não melhorar a segurança pública o Vereador 

abandona a política e nunca mais se envolve, porque ai ele saberá que não vale a pena ser 

político. O Vereador disse que eles aqui tem esse desafio, e precisam melhorar essa parte da 

segurança pública, e pede então que se o Celsio nos ajude se  puder o que deixará o Vereador 
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Castanho muito grato. Concluiu agradecendo. Reassumindo a Presidência, de imediato o 

Presidente declarou encerrado o Grande Expediente, momento em que o Vereador MAICO 

ROBERTO HERMES solicitou espaço de Líder de Bancada do PDT, sendo concedido pelo 

Presidente ao que disse após seu pronunciamento na Tribuna recebeu uma notícia da Assessoria 

do Gabinete do Deputado Pompeo de Mattos, informando que está destinando recursos para 

construção de calçamento no sentido ao Distrito de Vila Rica. Frisou que o Deputado Federal 

Pompeo de Mattos já destinou recursos financeiros para construção de calçamento, pontes, 

aquisição de ambulância, construção de posto de saúde, pavilhão e para a área da saúde do 

nosso município. O Vereador Maico disse que fica feliz em estar representado o Partido PDT 

nessa Casa Legislativa e por ter os companheiros do PDT. Falou novamente que está feliz com 

essa notícia e que amanhã estará recebendo o ofício informando a destinação deste recurso. 

Falou que é Vereador da Oposição, mas não é por isso que não está trabalhando pelo Município. 

Com relação a ponte na localidade de Três Mártires o Vereador Maico Hermes disse ao 

Presidente desta Casa, que no dia 01 (primeiro) de fevereiro tirou fotos no local da ponte e 

colocou no grupo de WhatsApp da Câmara de Vereadores e no mesmo momento, ou seja, às 

10horas e 31minutos o Vereador Gilmar Castanho respondeu dizendo que iria ser feito na 

mesma semana. Portanto, do dia primeiro de fevereiro até a presente data se passaram várias 

semanas e o serviço ainda não foi feito. Por isso, está cobrando novamente esse serviço. Espera 

que até o próximo sábado (05/03/2022) essa ponte seja concluída. Após, o Presidente 

VEREADOR GILMAR CASTANHO pediu para ficar registrado que a comunidade vai esperar só 

mais uma semana e não mais 06 (seis) anos. Na sequencia, o VEREADOR LEONARDO KRINDGES 

solicitou espaço de Líder de Bancada do PDT, sendo concedido pelo Presidente ao que abordou 

sobre a viatura que a Brigada Militar de Chapada recebeu. Aqui, como todos sabem, o 

Governador do Estado do Rio Grande do Sul Eduardo Leite é do Partido do PSDB e que os outros 

partidos políticos ocupam mais Secretarias do que o partido do PSDB. O partido do MDB é prova. 

O PTB tinha o vice-governador e Secretário de Segurança Pública. Uma secretaria muito 

importante, que a Secretaria Estadual da Agricultura, está sob comando da senhora Silvana 

Covatti. Diante disso, falou que em sua opinião devem lutar por tudo. Falou que assumiu o 

compromisso com Comandante da Brigada Militar de Chapada Soldado Dewes que irão lutar 

para aumentar o efetivo da Brigada Militar. Disse que de nada adiante aumentar o efetivo da 

Brigada Militar e não tiver veículo e também não tiver armas. Falou que agora veio a viatura, por 

isso, todos precisam reivindicar para aumentar o efetivo da Brigada Militar. Se estiver faltando 

armar, vão pedir armamento. Disse que devem trabalhar pelos nossos filhos, independente da 

ordem como vem, mas não vão deixar de lutar. Disse que sua opinião é de que tudo que vem é 

bem-vindo. Em seguida, o Presidente VEREADOR GILMAR CASTANHO usou da palavra e pediu 

para ficar registrado, que perdeu a paciência com o Governo do Estado, porque todos os 

Vereadores são testemunha, de quanto os Vereadores fizeram pedidos para aumentar o quadro 

efetivo da Brigada Militar de Chapada. Falou que não consegue mais acreditar em promessa. 
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Entende que viaturas é importante, mas sem efetivo, não adianta. Disse que para ele agora 

passou dos limites da política e que agora está lidando com sentimentos também. Nós 

precisamos melhorar o efetivo, porque o que aconteceu em nosso município é inadmissível as 

pessoas ficarem ligando durante 04 (quatro) horas para a Brigada Militar e não atender telefone. 

Inclusive o prefeito ligou às 7 horas e ninguém atendeu ele. Perguntou se todos acham isso certo, 

a Brigada Militar aparecer no local quase 10 (dez) horas da manhã? sendo que o fato ocorreu às 

05 (cinco) horas da manhã. Disse que não é contra ninguém e nem pelas conquistas, 

parabenizando a conquista do Vereador Leonardo, dizendo que o mesmo fez um ótimo trabalho. 

Agora, não admite mais o Estado do Rio Grande do Sul deixar nosso município sem brigadianos 

24 (vinte e quatro) horas. Frisou que não tem nada a ver com os brigadianos que estão atuando 

aqui. Eles estão cumprindo com o trabalho deles. Mas precisão de mais brigadianos trabalhando. 

Como já disse anteriormente, precisam mudar, caso contrário vai fazer suas “malinhas” e 

ninguém lhe pega mais. Deixou registrado, que se essa administração não conseguir ele assume 

a responsabilidade de entrar em pauta na próxima campanha política o tema segurança pública. 

Disse ainda que o prefeito que for precisa assumir essa responsabilidade. Falou que se todos 

soubessem o que essa família está passando, iriam fazer muito mais do que já estão fazendo. 

Falou novamente que na próxima campanha a segurança pública precisa colocar em pauta e se 

não conseguirem brigadianos, devem fazer o que o Vereador Dariano falou, no sentido de 

colocar uma guarda municipal. Se temos 300 (trezentos) funcionários não custa ter 310 

(trezentos e dez), desde de que nossos filhos e nossa comunidade tenham a liberdade de andar 

nas ruas e participar das festas. Ninguém é proibido de ir em festa. Falou de fazer uma parceria 

com a iniciativa privada, se reunirem com os comerciantes e trabalharem juntos, porque assim 

não dá mais.  Logo após, o Vereador DARIANO GUTH solicitou espaço de Líder de Bancada do 

MDB, sendo concedido pelo Presidente ao que falou sobre a segurança pública, onde 

parabenizou o Vereador Leonardo, assim como todos os envolvidos, pela conquista de uma 

viatura nova para a Brigada Militar. Comentou que o Secretário da Administração e ex-vereador 

Paulo Campana no ano de 2013 também reivindicou mais efetivo para a Brigada Militar de 

Chapada. Frisou que o Vereador Gilmar Castanho fala com propriedade até pela questão familiar. 

Não só por isso, mas também não só por isto, mas pela indignação que todos ficaram, pois sentar 

com o Secretário da Segurança Pública e ele dizer que Chapada não tem histórico. O Vereador 

Dariano disse que gostaria de melhorar o ofício que será enviado aos Deputados do MDB, 

referente da ideia paralela. Todos sabem, como o Vereador Leonardo comentou, que também 

está cobrando o Governdor Estado. Como já falaram eles estão avançando na saúde, nas obras 

e tem várias coisas legais. Também tem a questão que o Vereador Gilmar Castanho falou, no 

sentido de deixar dinheiro em caixa e faltar com a segurança que é para a saúde, educação e 

obras acontecerem.  Precisamos nos sentir seguros. Hoje temos a sensação de insegurança que 

o mundo está vivendo, como dito pela Vereadora Sandra na Tribuna que falou sobre a guerra. 

Daqui a pouco os moradores terão que fazer o trabalho que em tese é do Estado.  Frisou que os 
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Vereadores devem se unir, assim como vem fazendo, cada colega Vereador fazendo da sua 

forma, mas que nesse oficio que pedem para os Deputados que o custeio seja feito de 

preferência a nível federal, porque sempre cai para o município esse custo. O Estado não quer 

fazer e não dá mais para esperar. Quem sabe seja criado um fundo nacional de segurança ou o 

próprio fundo eleitoral, que suga muito dinheiro público para campanhas dos Deputados. Nesse 

ano é um ano político que virão pedir votos. Sugeriu para os deputados abrirem mão do fundo 

eleitoral e destinam esse recurso para um fundo nacional de segurança pública, assim como os 

Agentes Comunitários de Saúde recebem seu salário com recurso federal.  O Vereador Dariano 

disse que colocou no ofício que será enviado aos Deputados do MDB a seguinte reflexão: “...visto 

que as cidades estão sofrendo muito com a criminalidade, pois o estado está aumentando a 

segurança nas cidades maiores e pessoas de má índole estão vindo para as cidades pequenas 

causar transtornos e danos muitas vezes irreparáveis como aconteceu recentemente aqui em 

nossa cidade. Nobre Deputado, se você perdesse seu filho pela falta de policiamento, o que você 

faria? Ajude-nos por favor, vocês podem ajudar a salvar vidas e a tornar nossas cidades cada vez 

mais seguras, só falta vontade política, que acredito que você deve ter e fará o que for possível 

para nos ajudar e ajudar diversos municípios gaúchos e talvez do Brasil todo”. Devem encontrar 

alguma forma, talvez via associação dos Vereadores Estaduais ou Nacional, para reivindicar para 

que o Governo Federal possa ajudar. Acredita o Vereador Dariano que eles têm condições, só 

falta vontade política. Em seguida, o Vereador Gilmar Castanho disse que esse debate é 

pertinente e fez a seguinte comparação: “durante a semana a Secretaria da Saúde trabalha bem, 

mas durante o final de semana não tem a ambulância disponível. Caso aconteça algum acidente 

ou der alguma transferência e não tiver a ambulância, perguntou como fica a situação? Da 

mesma forma é a Brigada Militar. Ter brigadianos durante a semana e no final de semana não 

ter policiamento. 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. De 

imediato, o Presidente solicitou à Primeira-Secretária Vereadora Sandra Mary Mattjie para que 

procedesse a leitura dos pareceres das Comissões sobre o PROJETO DE LEI Nº 023/2022 que 

“Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de Farmacêutico, prevista na Lei 

Municipal nº 4.077/2021 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 023/2022; 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: Vereadora Marlei Ritterbusch, votou 

favorável pois o Projeto de Lei nº 023/2022 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 
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Relator. De imediato, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 

023/2022, não havendo nenhum Vereador inscrito. Logo após, foi colocado em votação o Projeto 

de Lei nº 023/2022 tendo sido APROVADO por unanimidade de votos dos Vereadores presentes, 

registrando a ausência justificada do Vereador Alcino Kohlrausch. Não havendo 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, não havendo nenhum Vereador inscrito. 

Nesta fase, o Presidente agendou uma Audiência Pública para apresentação e apreciação do 

relatório de Monitoramento Gestão da Saúde – MGS, terceiro quadrimestre do ano de 2021, a 

ser realizada dia 03 (três) de marco do corrente ano, com início às 09 (nove) horas, tendo por 

local o Plenário Annildo Becker. O Presidente também agendou a homenagem ao Pastor Carlos 

Frühauf que será realizada durante a Sessão Ordinária do dia 15 (quinze) de março do corrente 

ano. 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 02 de março de 2.022. 

 

                        Gilmar Castanho                                         Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 

 

 

 


