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ATA Nº 3911 

 

Aos doze dias do mês de abril 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 oitava 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, Alcino Rui Kohlrausch, Marcos Ott, Marlei 

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

Dariano Agostino Guth do MDB; Kelvin Luis Schuh do PTB, e Anderson Rambo do PDT. Em 

seguida, o Presidente Vereador Gilmar Castanho procedeu à leitura de uma passagem do Livro 

Sagrado. Ato continuo, o Presidente solicitou para o Segundo-Secretário Vereador Leonardo 

Andre Krindges, para proceder a leitura da CONVOCAÇÃO Nº 003/2022, 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. CLAUDINEI MAGGIONI 

eleito como Primeiro Suplente pelo Partido Progressistas, para assumir as funções de Vereador, 

pelo período de 15 (quinze) dias, a contar do dia 12/04/2022 à 26/04/2022, em substituição a 

Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie, que requereu Pedido de Licença para tratamento de 

interesse particular. Em resposta, o Senhor Claudinei Maggioni comunicou a sua impossibilidade 

de assumir o Cargo de Vereador, no período mencionado na convocação em apreço, em virtude 

de problemas de ordem particular. Autorizando a convocação do suplente imediato. Logo após, 

o Segundo-Secretário procedeu a leitura da CONVOCAÇÃO Nº 004/2022, 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. MARCOS OTT eleito como 

Segundo Suplente pelo Partido Progressistas, para assumir as funções de Vereador, pelo período 

de 15 (quinze) dias, a contar do dia 12/04/2022 à 26/04/2022, em substituição a Vereadora 

Sandra Mary Almeida Mattjie, que requereu Pedido de Licença para tratamento de interesse 

particular. O Suplente de Vereador Marcos Ott está presente nesta Sessão, para Tomar Posse e 

assumir as funções de Vereança. De imediato, o Presidente convidou o Vereador Marcos Ott do 

Progressistas, 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 Marcos Ott para 

a Legislatura 2021/2024. Registra-se que o Vereador Marcos Ott assumiu uma cadeira no 

Legislativo pelo período de 15 (trinta) dias a contar do dia 12 (doze) de abril até o dia 26 (vinte 

e seis) de abril do corrente, devido ao Pedido de Licença da Vereadora Sandra Mary Almeida 

Mattjie do Progressistas, para tratamento de interesse particular. Ato continuo, o Presidente 
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colocou em discussão a ATA Nº 3910 da Sessão Ordinária realizada aos cinco dias do mês de 

abril do corrente ano. 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 o Segundo-Secretário Vereador Leonardo Andre 

Krindges para que procedesse à leitura das correspondências recebidas e expedidas por essa 

Casa. Foram lidas, as seguintes matérias, que serão encaminhadas às Comissões para estudo e 

posterior votação: PROJETO DE LEI Nº 033/2022 que “Autoriza os Conselheiros Tutelares, em 

caráter excepcional, a conduzir veículos de serviço do Município de Chapada/RS”. 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 LEGISLATIVO Nº 008/2022 tendo como 

proponente o Vereador Alcino Rui Kohlrausch e subscrito pelos Vereadores Gilmar Castanho, 

Leonardo Krindges, Marcos Ott, Marlei Ritterbusch e Salete Damer que “Denomina de “Rua dos 

Gaiteiros e Violeiros”, uma rua localizada dentro do perímetro urbano da cidade de 

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

de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos; e PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

002/2022 de autoria dos Membros da Mesa Diretora, que “Altera a redação dos artigos 11 e 12 

da Resolução nº 002/2011 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. Entre as matérias, foi lido o REQUERIMENTO Nº 007/2022 subscrito pelo Vereador 

Marcos Ott - Progressistas, requer na forma regimental que seja aprovado em Plenário, 

autorização para viajar para Porto Alegre, nos dias 19 e 20 de abril de 2022, com objetivo 

de participar de audiências na Assembleia Legislativa com Deputados Estaduais e 

Federais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Chapada. 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 Gilmar Castanho seguido pelos Vereadores Alcino Rui 

Kohlrausch, Marcos Ott, Kelvin Luiz Schuh, Anderson Rambo, Dariano Agostino Guth e Leonardo 

André Krindges, sendo que as Vereadoras Salete Maria Damer e Marlei Ritterbusch 

dispensaram o uso da Tribuna na noite de hoje. De imediato, o Presidente solicitou para o vice-

presidente da Casa, Vereador Alcino Rui Kohlrausch, para lhe substituir na direção dos trabalhos 

e lhe conceder a palavra, para poder fazer seu pronunciamento, fazendo uso da palavra o 

Vereador GILMAR CASTANHO, que disse o seguinte: O Vereador saudou o Vice-Presidente 

Alcino que assumiu os trabalhos, em nome dele saudou os demais Vereadores, também os 

funcionários desta Casa, Assessor Jurídico Marlon, as pessoas que estão assistindo e ouvindo. 
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Também deixou boas-vindas ao Anderson Rambo, popular Sagu, que assumiu uma Cadeira no 

Legislativo, embora um período curto, mas é um tempo que dá para ele ir sentindo como 

funciona o andamento da Casa e pode fazer algum pedido e mostrar um pouco do seu trabalho. 

Também deixa boas-vindas ao Vereador Marquinhos que está assumindo mais uma vez esta 

Casa. Disse que foram colegas de 2012 a 2016, onde fizeram um excelente trabalho na Casa. 

Então eles tem o privilégio de estar mais uma vez trabalhando juntos para o bem da população 

e dos progressistas. O Vereador disse que quer deixar registrado aqui para a população, 

principalmente para a comunidade de Linha Westphalen, que a emenda que ele conseguiu 

através do Deputado Luis Antônio Covatti. O dinheiro agora está na conta e já está disponível 

na Caixa, vai ser licitado essa obra, e com certeza nos primeiros dias já vai ser feita essa grande 

obra ali na comunidade de Westphalen, que é o início do calçamento, bem logo estarão 

chegando até a sede ali de Westphalen. Um trabalho que está dando resultado e para ele é uma 

satisfação de poder anunciar que esse dinheiro da emenda está disponível para fazer esse 

calçamento ali em Linha Westphalen, que é um povo na qual o Vereador admira pela lealdade 

deles. Então estão sendo também leal com eles, e conseguindo esses recursos para que a 

comunidade consiga esse calçamento e graças a Deus já está depositado esse valor na conta da 

Prefeitura, para executar essa obra. Em seguida o Vereador fez um pedido verbal ao Poder 

Executivo, porque disse que todos sabem que durante a pandemia o Governo Federal criou a 

lei 173, aonde proibia os funcionários públicos, para que congelassem os anuênios e avanços 

desses profissionais. Mas agora no mês de março o Presidente Bolsonaro acabou fazendo uma 

lei complementar, que é a 191 de 8 de março, onde retira os profissionais da saúde e dá o direito 

novamente aos profissionais da saúde receber os anuênios e avanços que esses profissionais 

tem de direito. Disse que é justo, porque eles sempre tiveram na linha de frente do Covid, 

sempre correndo riscos, todos estiveram unidos para salvar vidas. E não era justo que essa lei 

173 prejudicasse esses profissionais tirando o direito deles de receber os avanços que já eram 

adquiridos. Então o Presidente colocou no Diário Oficial dia 8 de março essa lei complementar 

191, na qual retira os profissionais da saúde da lei 173, devolvendo os direitos para os 

profissionais da saúde. Então o Vereador deixa um pedido ao Executivo, que autorizem o setor 

de Recursos Humanos fazer os cálculos e já pagar esse mês, porque é um direito e ele não vê o 

porquê de ficar esperando. Pede que esta Casa envie esse pedido para a Secretária da Saúde 

também, para que ela esteja ciente e ela mesma entre em contato com o Prefeito e com o RH, 

para fazer esse pagamento aos profissionais da saúde, aqueles que estavam na linha de frente, 

todos os profissionais, desde o pessoal da limpeza, médicos, enfermeiros, técnicos, motoristas 

e dentistas todos aqueles que estavam ligados na linha de frente da saúde tem o direito de 

receber novamente os anuênios e avanços que tem por direito. Disse que já esteve falando com 

o Jurídico e o parecer dele é favorável para fazer o pagamento e também falou com o pessoal 

do RH da Prefeitura, somente o Prefeito dar a aprovação que eles já fazem o cálculo ali e os 

funcionários já vão receber esse mês. Concluiu agradecendo. Reassumindo os trabalhos, de 
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imediato o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH, que fez o 

seguinte pronunciamento: Saudou o Presidente Gilmar Castanho, em seu nome saudou os 

colegas Vereadores e Vereadoras, Assessor Jurídico Marlon, Servidoras da Casa. Disse que 

contam mais uma vez com o Marquinhos, que também está assumindo por um tempo nesta 

Casa. Saudou o pessoal de casa que estão acompanhando pelas redes sociais e assim que esta 

matéria, ainda que de forma resumida sair na Rádio Simpatia que todos se sintam saudados e 

é um prazer tê-los acompanhando. O Vereador pediu que a Casa envie um Oficio parabenizando 

o Deputado Federal Pedro Westphalen, que hoje é dia do obstetra, que é a especialização do 

Deputado, externando a ele sucesso. Também agradecer a este grande parlamentar do Rio 

Grande do Sul, que muito tem feito, tanto na parte quando ele foi Secretário no Estado, que 

sempre atendeu quando pediam na Legislatura passada, pois quando solicitavam na semana 

seguinte vinham já fazer a estrada, fazer asfalto, e agora também continua desse jeito. O 

Vereador Alcino registrou com profunda tristeza o falecimento do seu Alípio Soares. Conhecia 

ele da comunidade evangélica, por isso solicitou que seja enviado um oficio trazendo os 

sentimentos a esposa Salete e toda a família. Em seguida falou do projeto legislativo de autoria 

do Vereador Alcino e também assinado por outros Vereadores e Vereadoras, que é o projeto 

de lei legislativo 008 de 2022, que denomina de rua dos gaiteiros e violeiros uma rua localizada 

dentro do perímetro urbano na cidade de Chapada Rio Grande do Sul.  O Vereador Alcino leu o 

referido projeto de lei legislativo que diz: “O Artigo 1º  fica denominado de Rua dos Gaiteiros e 

Violeiros a rua situada na área urbana no município de Chapada Rio Grande do Sul no bairro 

Modelo, com 122.52 metros de comprimento, com início na rua Palmeira das Missões, tomando 

sentido oeste-leste até a faixa de domínio da ERS 330, com as seguintes confrontações: Ao 

Norte com as terras do Espólio de Benno Arnoldo Lanius e de Espólio de Romário Avelino Blau; 

Ao Sul, com terras de Espólio de Benno  Arnoldo Lanius, Ao Leste com faixa de domínio a ERS 

330; Ao Oeste com a Rua Palmeira das Missões. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, Chapada 12 de abril de 2022”. Em seguida, o Vereador leu a justificativa que diz: 

Trata-se de um projeto de lei que busca homenagear a Associação dos Gaiteiros e Violeiros de 

Chapada Rio Grande do Sul, INSCRITA no CNPJ sobre o número de 16.673.612/0001-85 com o 

enquadramento social e início de atividades a partir de 26/07/2012, e a todos os gaiteiros e 

violeiros do município de Chapada. O projeto presta referência à esta Associação que 

desenvolve atividades artísticas de gaita e violão, estas que representam o culto e a tradição 

gaúcha e buscam emanar o espírito tradicionalista de nosso município, com ênfase na reunião 

da união de gaiteiros e violeiros de todo o município, sendo sócio ou não. A atuação dos 

membros e simpatizantes da Associação envolve atividades culturais também nas grandes 

cidades da região e outros estados da federação, dando visibilidade a tradição e o nome do 

município. Esta homenagem tem por finalidade enaltecer os talentos artísticos deste município 

que participam de apresentações em outras cidades e estados, sendo a Associação dos 

Gaiteiros e Violeiros o espaço a servir de palco e incentivo para os praticantes desta arte. Disse 
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que também deve ser lembrado que a gaita é um instrumento do símbolo do Rio Grande do 

Sul, por isso traz a gaita e a sanfona aqui do seu lado, também para homenagear este 

instrumento e a Associação dos Gaiteiros e Violeiros. Disse que alguns podem pedir porque o 

Vereador trouxe a gaita e não vai tocar, mas disse que hoje não, que hoje está apresentando o 

instrumento de tradição do povo do Rio Grande do Sul. Disse que há de ser lembrado que a 

gaita é um símbolo do Rio Grande do Sul e que em nosso município as pessoas com habilidade 

e interesse no desempenho desta atividade cultural é de ser esclarecida. Por fim que essa rua 

ao denominar o presente projeto está localizado próximo, em frente a Associação dos Gaiteiros 

e Violeiros de Chapada RS. Pelas razões explicitadas e outras não explicitadas, mas 

perfeitamente entendíveis, pedem o acolhimento e aprovação do projeto de lei legislativo em 

regime de urgência, para que essa rua possa ser registrada com o nome proposto no registro 

de imóveis de Chapada, enaltecendo ao nominar está rua está se homenageando a entidade e 

a todos os gaiteiros e violeiros do município. Chapada Rio Grande do Sul, 12 de abril de 2022, 

Vereador proponente Alcino Rui Kohlrausch progressistas, SUBSCREM também este projeto 

Gilmar Castanho-Progressistas, Leonardo Krindges do PSDB, Marcos Ott-Progressistas, Marlei 

Ritterbusch-Progressistas e Salete Damer-Progressistas. Concluiu agradecendo. Na sequencia, 

o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR MARCOS OTT que disse: O Vereador 

cumprimentou o Presidente Gilmar Castanho e parabenizou-o pelo belo trabalho frente a esta 

Casa. Disse que foi colega do Presidente, ele colaborou quando o Vereador Marcos foi 

presidente em 2015, 2016, e ressaltou a importância desse trabalho, colaboração dos colegas 

Vereadores. Também cumprimenta a todos os novos Vereadores que estão aqui, os ex-colegas 

Alcino e o Dariano que foram colegas na legislatura passada. O Vereador agradeceu a votação 

que obteve, disse que não conseguiu a reeleição, mas a vida é assim, um dia você perde, um 

dia você ganha, e quem está numa eleição sabe disso. Agradeceu ao Vice-Prefeito Moacir por 

tê-lo convidado a participar da sua equipe junto ao Parque de Máquinas.  Agradeceu também 

ao Prefeito Gelson pela confiança, ao Secretário Schinaidinha por terem trabalhado um ano e 

pouco e terem feito muita coisa. Disse que é muito bom estar de volta a esta Casa, quando 

construíram a Câmara de Vereadores em 2003 à 2016, algumas pessoas criticaram, disseram 

que não era preciso fazer, que não devia ser feito, mas hoje vê a importância dessa obra e como 

tem muita gente usando ela. É uma obra que veio ajudar e veio a somar no setor público em 

nosso município. Em seguida o Vereador fez algumas colocações de alguns trabalhos feitos pela 

Secretaria de Obras. Disse que teve o ensaibramento de aproximadamente 250 Km. Foram em 

torno de 400 cargas de britas colocadas só em estradas gerais e acessos do município. Não está 

falando de pátios, mas sim de acessos das estradas da propriedade até a estrada geral e a 

estrada geral. Falou que a brita não resolve muita coisa, em alguns lugares sofrem muito pela 

falta de cascalho, mas a brita ameniza muita coisa, aonde tem uma base a brita é boa, ela ajuda, 

ela resolve muito.  Disse novamente que foram aproximadamente 400 cargas nesses 250 Km. 

Fizeram 48 novos bueiros, 35 bueiros foram alargados, em virtude de que o maquinário que 
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vem hoje são todos novos e são maquinário mais largo. Disse que os produtores investem e 

eles tem que andar junto com a evolução. Disse que os caminhões de leite antes eram 

pequenos, hoje são caminhões bitruck, caminhão grande, caminhão que vem entregar ração. 

Nesses trabalhos de bueiros colocaram aproximadamente 302 tubos. O Vereador também 

cumprimentou o Assessor Marlon, desejando sucesso a ele, disse que já tem acompanhado o 

trabalho dele e tem dado resultado. Também cumprimentou a Júlia que foi sua colega por oito 

anos e está ai fazendo seu trabalho. Colocou alguns trechos de estrada que foram feitos e 

convidou a todos a pensar como elas eram e como elas estão hoje, que foram nas seguintes 

localidades: Três Mártires, Linha São Paulo, São Roque, alguns trechos de São Francisco, Boi 

Preto, Vila Rica, a Nova Colônia, o Bom Pastor, a Linha Diogo, onde os Vereadores Anderson 

(Sagu) e Vereador Kelvin são testemunhas disso. Em São Miguel foram feitos alguns trechos e 

fizeram agora nos últimos dias trecho da divisa de Santa Barbara com Chapada. A divisa de 

Santa Barbara vai até o Distrito de São Miguel, próximo as propriedades do falecido Artidor 

Brats e dos Roos, aonde tem um fluxo muito grande de veículos, uma produção grande, alunos 

a serem trazidos. Disse que fizeram aproximadamente 5Km de saibro. Falou que fizeram e tem 

muita coisa para fazer. Disse que seria uma ironia vim aqui e dizer que não tem coisa ruim, tem 

estrada ruim e todos sabem, fala aqui com plena convicção e a mais pura certeza, porque roda 

bastante pelo interior, olhando e vendo aonde dá para fazer e como dá para fazer. Tem vários 

trechos ruins, mas fizeram bastante. Falou que se pegarem essas localidades que ele citou aqui 

e ver como elas estavam e como estão hoje, mudou alguma coisa. Enfrentaram muitos 

problemas com a água da estrada. Antigamente as pessoas faziam a limpeza, cada agricultor 

fazia a roçada, fazia a limpeza, passava um veneninho, limpava a sarjeta perto de casa, vinham 

até lá com a enxada, ajudava na preservação, hoje alguns fazem mas são poucos. Ressaltou que 

estão trabalhando, em momento algum foi parado de trabalhar, as vezes está chovendo, aonde 

podem puxar uma pedrinha puxam, inclusive trabalham nos sábados. O Vereador Marcos 

destacou a grande colaboração e a grande importância do funcionalismo no Parque de 

Máquinas, seja patroleiro, seja operador, seja motorista de caminhão, enfim, todos que 

trabalham no Parque de Máquinas, todos têm a sua importância nesse trabalho feito. Isso aqui 

não é um trabalho do Prefeito, não é do Vice-Prefeito, não é do Secretário, não é dele, mas é 

um trabalho feito pelos operadores. Eles têm consciência do que eles fazem e eles sabem 

trabalhar. Disse que as críticas vai existir. Daqui vinte anos vão estar falando aqui do mesmo 

problema. Falou que é muito fácil hoje se esconder atrás de um celular, atrás do computador, 

clicar e colocar uma foto, mas tem algumas fotos de trechos que não são do município de 

Chapada. Tem muita gente que não conhece as divisas do município de Chapada.  Mostrando a 

foto sabe e pode provar isso para quem quiser ver. Disse que foi postado uma foto outro dia 

que foi no Bom Sossego, e poucas pessoas sabem onde é a divisa de Bom Sossego, trecho de 

Carazinho com Santa Barbara, algumas divisas aqui poucas pessoas sabem. O município tem 

1400Km aproximado de estradas, entre estrada geral e entradas, e eles fizeram 250Km, que 
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claro que não vai precisar cascalhar os 1400Km, o bom seria, mas não vão conseguir fazer, mas 

para ver o tamanho do município. O Vereador falou das máquinas novas que veio para a 

Prefeitura, a importância dessas maquinas, o Prefeito proporcionou isso, pois todos sabem 

máquina de Prefeitura, caminhão de Prefeitura não faz serviço fácil, só serviço ruim, serviço 

pesado. As máquinas com oito anos de uso já são máquinas bastante velhas, bastante 

estragadas. Disse que na próxima sessão fará um pouco das colocações de serviços particulares, 

embora não seja totalmente seu setor, pois seu setor é mais com estrada, mas estará 

explanando, para terem uma noção daquilo que foi feito. Concluiu agradecendo. Ato continuo, 

o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR KELVIN LUIZ SCHUH que disse: Saudou a todos 

os colegas Vereadores, em nome do Presidente Gilmar saudou as pessoas que mais uma vez 

acompanham essa Sessão, importante que as pessoas do município acompanhem as sessões 

que acontecem todas as terças-feiras. O Vereador agradeceu as parabenizações recebidas dos 

seus colegas no grupo da Câmara, e aos demais amigos que lhe parabenizaram pela passagem 

de seu aniversário no último sábado. Uma etapa da vida vencida e mais uma etapa pela frente, 

então espera que consiga trabalhar pelo município de Chapada de uma boa forma, de uma 

forma positiva para todos. E também seguindo a vida de uma forma leve e tranquila junto com 

os familiares e demais amigos. Fica muito agradecido. O Vereador deu as boas-vindas ao 

Vereador Marcos Ott, Vereador e amigo de longa data, desejou um bom trabalho a ele. 

Também parabenizou o município de Almirante Tamandaré do Sul, a Terra do Gaitaço, que 

promoveu o Gaitaço no último final de semana. Um evento bonito, alguns colegas participaram 

da abertura da feira, realizada no último final de semana, com atrações diversas, atrações 

musicais muito boas e a atração principal que seria o Gaitaço que aconteceu no domingo à 

tarde. Disse que o Vereador Alcino trouxe um projeto aqui na Câmara Municipal de Vereadores, 

projeto de lei legislativo 08, da rua dos gaiteiros e violeiros, é uma homenagem não só aos 

gaiteiros e violeiros que estão aqui hoje, mas também lembrando a memória dos gaiteiros que 

por aqui passaram. Neste sentido, disse que é um apreciador da gaita, do violão, e disse que no 

final da Sessão irão fazer uma música com o Alcino para os colegas Vereadores e cantar umas 

modas aqui na Câmara. O Vereador Kelvin Solicitou que seja enviado um oficio a coordenação 

do Gaitaço, em seu nome, e se os colegas Vereadores quiserem participar, parabenizando este 

evento, que é aqui na nossa terra vizinha. Ressaltou que conversou com o Secretário 

Schinaidinha, falando das obras, reforçando também os pedidos que fez na tribuna na última 

semana, informando as pessoas que o procuram para levar os pedidos até o Executivo. O 

Schinaidinha atendeu o Vereador muito bem, conversaram por telefone e ele disse que está 

tudo sendo avaliado, os problemas das bocas de lobo, e esperam então que seja avaliado e 

resolvido os problemas o mais breve possível. Disse que o Vereador Marquinhos comentou das 

obras, e é importante que ele entrou hoje aqui na Câmara e não só mostrou o que está sendo 

feito, mas também não culpou apenas a administração passada, ele mesmo disse que daqui 

trinta anos vai ter problemas, e é assim mesmo que funciona as estradas. Disse que hoje graças 
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a Deus está saindo da sua propriedade, da propriedade dos seus pais, tem saibro ali, furou 

quatro pneus com a brita que foi colocada mas faz parte, aconteceu no passado, aconteceu 

com ele também, e isso acontece. Pediu também que seja feito acima da sua casa abertura das 

sarjetas, a mesma estourou ali na terrinha que já é pouca mas precisa, e seja feita a abertura 

da valeta e ensaibrado até logo acima do Plinio Schwantes, que também é eleitor e foi feita ali 

uma brita com barro e acabou dificultando um pouco os caminhões por ali, principalmente 

caminhão de leite. Mas disse que é dessa forma, que tem que trabalhar não só culpando, mas 

trabalhar pensando para frente, que os problemas existem e estão ai para serem resolvidos. E 

isso foi muito bonito da parte do Vereador Marquinhos em falar em resolver os problemas, que 

daqui vários anos vão estar aqui batendo na mesma tecla, quem sabe não eles, mas outros 

Vereadores que vão estar aqui representando o povo de Chapada. O Vereador Kelvin pediu 

também que seja enviado em seu nome um oficio para o Daer. Disse que os Vereadores desta 

Casa tanto insistiram com o Daer, para que seja recuperada a ERS 330, uma operação tapa 

buracos no mínimo, neste trajeto Chapada até Tesouras. As pessoas estão tendo dificuldade, 

que tem esse acesso diário, tem que estar desviando e acaba também se tornando perigoso. 

Então pede que seja enviado um oficio ao Daer para que seja feito uma operação, um trabalho 

de tapa buracos no mínimo, para que seja resolvido esses problemas. Agradeceu a atenção de 

todos e desejou também uma ótima noite e uma ótima semana a todas as pessoas que 

acompanham. Concluiu agradecendo. Logo após, o Presidente concedeu a palavra para o 

VEREADOR ANDERSON RAMBO que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente o Vereador 

Anderson fez uma saudação ao Presidente da Casa Gilmar Castanho, fez uma saudação aos 

colegas vereadores, uma saudação ao colega Vereador Marquinhos que assume hoje 

novamente esta Casa, assim como saudou a todos que acompanham pelo facebook. 

Prosseguindo o Vereador disse que nessa sua passagem curta pela Câmara de Vereadores de 

apenas quinze dias, disse que quer aproveitar a oportunidade de registrar alguns assuntos 

importantes. Neste sentido o Vereador Anderson, solicitou alguns pedidos verbais, disse que 

juntamente com à comunidade de Linha Formosa, pediu que seja atendido o pedido de 

calçamento para aquela comunidade, para que este pedido seja ainda atendido neste mandato. 

Também solicitou que assim que for concluída a obra do novo CAIS, o qual terá um espaço 

amplo, o Vereador Anderson pediu que seja preparada uma sala para receber doadores de 

sangue, aqui no Município. Ressaltou que faz este pedido, pois é uma coisa que ele acompanha 

diariamente são pessoas procurando doadores de sangue aqui no nosso município e os mesmos 

precisam se deslocar a Passo fundo, para doar sangue. O Vereador disse ainda que ele como 

doador de sangue isso seria muito importante para todos os munícipes chapadenses, poder 

fazer à doação de sangue aqui mesmo em nossa cidade, juntamente com o novo CAIS que terá 

espaço. Após o Vereador Anderson Rambo disse que essa como sua primeira experiência na 

Câmara de Vereadores, disse que quer anunciar aqui um recurso que foi destinado ao Município 

de Chapada, uma emenda parlamentar no valor de cento e cinquenta mil reais, destinada para 
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à saúde a qual irá beneficiar o Hospital são José da nossa cidade.   Emenda está que foi indicada 

pelo Deputado Afonso Motta, juntamente com o ex Deputado Sossela. Conquista essa do seu 

Partido PDT. Para encerrar agradeceu a todos por esses dias como Vereador se colocando a 

disposição de toda a comunidade para ajudar no que for preciso e desde já deixou o seu até 

breve. Concluiu agradecendo. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR 

DARIANO AGOSTINO GUTH que disse: Inicialmente saudou o Presidente da Casa Vereador 

Gilmar Castanho, Assessor Jurídico Dr. Marlon, colegas Vereadores, servidora Júlia, Carina, Taís 

e Rosane durante o dia, saudou as pessoas que nos acompanham pelo facebook, disse que 

estava vendo antes que tinha 48 pessoas nos prestigiando, o que é muito interessante, 

imaginem 48 cadeiras aqui disse que sempre convida as pessoas para que participem aqui, mas 

de casa também que de casa as pessoas possam acompanhar nossos trabalhos. Após desejou 

as boas-vindas ao Colega Marquinhos que está aqui assumindo como Vereador no período de 

Licença da Colega Sandra, seja bem Vindo, Marquinhos que tem Dois Mandatos Nesta Casa e 

que com certeza irá muito contribuir com sua experiência e trabalho nesta função que assume 

nesta casa, mesmo que temporariamente. O Vereador Dariano disse que todos sabem o quanto 

o colega Marquinhos vem tentando fazer bons trabalhos em prol de ajudar a administração 

atual em ações em prol de melhorar cada vez mais nosso município, na secretaria de obras 

junto com Secretario Adilson e Vice Moacir. Sabemos que a solução para as nossas estradas não 

são magicas, e que é uma das secretarias que mais demanda recursos. Por isso também além 

do empenho da administração é necessário que os proprietários das lavouras tentem ajudar na 

medida do possível, seja com a cedência de saibro, seja com a cedência de alguns palmos de 

terra para que sejam feitas sarjetas, também sejam abertos espaços como o colega Marquinhos 

destacou isso inclusive em várias situações que eles encontram no dia a dia que as vezes travam 

que poderiam ser destravadas por uma simples colaboração, assim como a  manutenção 

sempre terá que ter, mas com união de forças, poderá ser cada vez menos. O Vereador Dariano 

disse que não podemos ser do time do quanto pior melhor, e sim do quanto melhor, melhor, 

pois vivemos em uma comunidade que compartilha, estradas, compartilha saúde, compartilha, 

educação, compartilha diversos serviços e desenvolvimento. Neste sentido desejou novamente 

um bom trabalho ao colega Marquinhos, agradecendo a ele por também expor aqui os 

trabalhos que vem realizando. Prosseguindo o Vereador Dariano disse que gostaria de destacar 

que na última semana que passou solicitou junto ao departamento de projetos da Prefeitura 

com a servidora Luciane Vogt, o cadastro de alguns projetos para solicitarmos recursos, a 

Luciane, prontamente cadastrou, e rapidamente me encaminhou as propostas, mesmo que 

com várias atividades a ela designada, foi muito solicita e atenciosa, agradeceu a sua ajuda para 

que tais cadastros pudessem ser feitos. Foram 1.700.000 em pedidos, que agora estão sendo 

encaminhados aos deputados com o objetivo de tentar conseguir recursos que possam ajudar 

na realização de obras importantes para nosso município como calçamento no interior, bem 

como pontes novas. Disse que esses cadastros são feitos as vezes o Ministério abrem 
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voluntariamente assim como alguns Deputados conseguem empenhar voluntariamente, tendo 

as emendas impositivas que eles podem indicar mas também tem as emendas orçamentárias 

que são cadastros como esses que anualmente o Vereador Dariano solicita para a administração 

porque as vezes se consiga que eles possam ser empenhados, por isso disse que tenta 

anualmente, mas as chances  são zero, tentando nossas chances já atingem 50% e daqui a pouco 

consegue empenhar. O Vereador Dariano disse que tem um pedido de duas pontes para o nosso 

interior no valor de um milhão e setecentos reais, e o restante dos recursos são para pedidos 

de calçamento para o nosso interior. Por isso disse que vem fazendo o possível para cobrar os 

deputados, disse que alguns inclusive não gostam muito que se fique insistindo, mas os que 

gostam e de fato ajudam o Vereador acredita que precisamos valorizar já falado nesta Casa e 

com certeza disse que destacará quando vierem pedir votos. Também tem Deputados que não 

fizeram nenhum voto e mandaram recursos, mas também tem Deputados que fizeram 

centenas de votos mandaram pouco ou ainda não mandaram mas disse que espera que eles 

tenham essa consciência em tempo e ajudem o Município com tais recursos que com certeza 

ajudarão toda a nossa população. Prosseguindo agradeceu ao Deputado Federal Marcio Biolchi, 

assessor Gilson e Romano, ex vereadora Noely, ex vereador Américo, e demais membros do 

MDB de Chapada, que o receberam no nosso município. Também agradeceu o Prefeito Gelson 

e Secretario Campana, que os receberam muito bem no Gabinete, para agradecer, falar sobre 

demandas importantes que estão sendo acompanhadas e fazer novas solicitações. O Vereador 

Dariano disse que não pode estar presente mas ajudou a organizar na medida do possível com 

a assessoria do deputado e com o Prefeito e ficamos felizes em poder ajudar o município, 

independente do partido político, pois as pessoas que precisam dos serviços públicos e dos 

recursos que tentamos conseguir não podem a seu ver serem marcadas por partido e sim por 

como o município pode ajudar, na medida do possível é claro, porque nem tudo a prefeitura 

pode fazer. Outro ponto importante que como já falado aqui, estamos de passagem nas funções 

que aqui foram eleitos, mas que devemos pensar em apoiar projetos e ações que são 

construtivas para o município mesmo que não foram ideias nossas, minha, ou sua ou da gestão 

passada, ou da gestão atual, ou seja a nova que está por vir, são pessoas que fazem acontecer 

sim em seus tempos, e momentos, mas todos são passageiros, e crê que todos querem fazer o 

melhor possível. Como dito também pelo colega Marquinhos, teremos daqui 30 anos essas 

situações em pauta, como estradas, saúde e educação então que possamos todos nos ajudar, 

para se achar soluções construtivas em prol de que daqui 30 anos, cada vez menos problemas 

tenhamos, talvez com mais calçamentos, talvez com mais saibro disponível para as 

administrações conseguirem manter tais estradas etc, mais recursos para a Saúde  precisamos 

pensar juntos e trabalhar juntos cada vez mais na medida do possível. Falou ainda que não 

participou na sexta feira também sobre o Gaitaço  na reunião com o Deputado Biolchi, pois 

estava em santa Maria, na formatura da boina preta, organizada pelo Exército Brasileiro, onde 

seu irmão Carlos Daniel conquistou, neste sentido parabenizou a ele a sua mãe por essa 
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conquista. Após também deixar registrado o bom trabalho realizado pela Iara, que acompanha 

as demandas do exército em nosso município junto a prefeitura, na conversa com pais lá 

presentes, e pessoas mais experientes, notou o quanto esta oportunidade ajuda nossos jovens 

a darem ainda mais valor à nossa pátria, a união, respeito educação, pois um depende do bom 

desempenho do outro, notou o quanto o sofrimento, os faz valorizar as coisas boas que tem 

em casa, os faz valorizar segundos, minutos, de forma totalmente diferente. Disse que viu la 

Chapadenses que estão se destacando e mudando de patente, viu lá jovens que terão uma 

bagagem de vida e de valorização que antes não tinham, ou quem sabe nunca teriam essa visão. 

Ficou emocionado também, em ver o quanto nossa pátria precisa ser cuidada e valorizada e o 

quanto é legal ver que tem pessoas ali treinadas e que estão sendo treinadas para nos proteger 

para fazer o bem para o nosso País E acredita que neste ano teremos essa oportunidade com o 

nosso voto, isso pode ser feito de várias formas para valorizar nossa Pátria e fazer com que ela 

se desenvolva cada vez mais escolhendo pessoas capacitadas que tem essa preocupação com 

o nosso País, de verdade e com o nosso voto se consiga fazer isso. E nesse contexto pra finalizar 

o Vereador Dariano disse que gostaria de deixar uma mensagem que ouviu no caminho de ida 

a Santa Maria. "Os rios não bebem sua própria água; as árvores não comem seus próprios 

frutos. O sol não brilha para si mesmo; e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver 

para os outros é uma regra da natureza. (...) A vida é boa quando você está feliz; mas a vida é 

muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa". Papa Francisco. Concluiu 

agradecendo. Para encerrar essa fase, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR 

LEONARDO ANDRE KRINDGES que falou o seguinte: Inicialmente o Vereador saudou o 

Presidente da Casa Gilmar Castanho, em nome dele os demais colegas Vereadores, o Assessor 

Jurídico Marlon, Servidores da Casa e quem acompanha pelo facebook. Primeiramente desejou 

boas-vindas ao colega Vereador Marquinhos, que tem uma experiência até maior que a deles, 

mas sempre é uma nova etapa, e parabenizou ele pelo excelente trabalho que vem fazendo 

junto à Secretaria de Obras, desde cedo, de tarde, sem final de semana, disse que chama a 

atenção do Vereador as cargas de brita, que hoje tem brita todo ano, não só em determinadas 

épocas, então isso é um diferencial, fora os outros serviços que foram relatados, que em quinze 

meses quatro máquinas novas colocadas à disposição, sendo um trabalho muito bem feito pelo 

Executivo, Prefeito Gelson, Vice Moacir, os trabalhos dos Vereadores também, todos os 

Vereadores com recursos para ajudar o município, todos tem uma parte importante em tudo 

que vem acontecendo no município, por isso o parabeniza o colega Marquinhos e torceu para 

que continue fazendo agora esses dias um bom trabalho como Vereador, e com certeza como 

ele colocou, com certeza o destino estava precisando dele lá no Parque, e que continue fazendo 

um excelente serviço. Em seguida o Vereador fez um comentário sobre os votos que os 

Deputados vêm fazendo no nosso município, já relatou da quantidade de votos de Deputados 

que foram feitos aqui, e até hoje não veio nenhum recurso, então provavelmente mais próximo 

das eleições, ele acredita que todos os colegas Vereadores concordam com isso, de fazer um 
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levantamento e mostrar os recursos que cada Deputado trouxe ao nosso município, e também 

para poderem apoiar esses Deputados. Neste sentido disse que amanhã estará recebendo a 

visita do Assessor do Deputado Estadual Mateus Wesp, que vão tratar sobre várias demandas 

do município, organizando uma agenda para os próximos dias em Porto Alegre, sendo ele um 

Deputado Estadual, um dos poucos Deputados Estaduais que mandaram recursos para o 

município, 110 mil que esse Deputado destinou e também que vem fazendo um excelente 

trabalho junto ao Governo do Estado e também junto ao Executivo, assessorando, ajudando 

também o Prefeito Gelson, seu partido, seu município, com audiências com o Governador, onde 

o Vereador também teve a oportunidade de participar com o Prefeito Gelson, Governador 

Eduardo Leite, Deputado Mateus Wesp e também audiências com a Casa Civil. Disse que é um 

Deputado que vem trabalhando muito para nossa região, ajudando o município dele de Passo 

Fundo e toda a região, então amanhã com certeza estará levando demandas para esse 

Deputado e organizando uma agenda também. Após o Vereador parabenizou o colega Kelvin 

que esteve de aniversário final de semana, e também disse que não pode deixar de parabenizar 

e desejar os parabéns a sua esposa Elisandra, que no dia 15 estará de aniversário, por isso deixa 

os parabéns ao colega e os parabéns especial a sua esposa Elisandra. Em seguida o Vereador 

deixou uma mensagem para domingo. Páscoa! Momento de união, de reflexão, de ver a vida 

diferente, Jesus morreu e ressuscitou para mostrar ao mundo o verdadeiro sentido da vida. 

Desejou a todos uma feliz e abençoada Páscoa a todos os colegas, aos munícipes, toda a 

população chapadense. 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. De imediato, o Presidente colocou em votação o REQUERIMENTO Nº 

007/2022 subscrito pelo Vereador Marcos Ott - Progressistas, requer na forma regimental 

que seja aprovado em Plenário, autorização para viajar para Porto Alegre, nos dias 19 e 

20 de abril de 2022, com objetivo de participar de audiências na Assembleia Legislativa 

com Deputados Estaduais e Federais, para tratar de assuntos de interesse do Município 

de Chapada, tendo sido 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 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 

Vereadores inscrito. Nesta fase, o Presidente Vereador Gilmar Castanho disse que colocou no 

grupo de whatsapp da Câmara de Vereadores o convite da AMZOP (Associação dos Municípios 

da Zona da Produção) para os Vereadores participarem do “Encontro com Prefeitos e 

Vereadores que se realizará no dia 19 de abril do corrente ano, com início às 9 horas, no 

Município de Frederico Westphalen. Neste sentido, pediu aos Nobres Edis que querem 

participar do evento, entrem em contato com as Servidoras desta Casa, para poder organizar o 

transporte. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
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encerrada a presente Sessão Plenária, agradecendo a proteção de Deus. O Segundo-Secretário 

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

Sessão Ordinária subsequente a esta, e será assinada pela Secretária e pelo Senhor Presidente.  

 

Chapada/RS, Plenário Annildo Becker, em 12 de abril de 2.022. 

 

 

                        Gilmar Castanho                                         Leonardo André Krindges   

Presidente do Poder Legislativo                 Segundo-Secretário do Poder Legislativo 

 

 
 

 

 

 


