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ATA Nº 3902 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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 primeira 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, Sandra Mary de 

Almeida Mattjie, Marlei Ines Ritterbusch e Salete Maria Damer do Progressista; Leonardo Andre 

Krindges do PSDB; Dariano Agostino Guth do MDB; Kelvin Luís Schuh do PTB, e Maico Roberto 

Hermes do PDT. Em seguida, o Presidente Vereador Gilmar Castanho convidou o Vereador Alcino 

Rui Kohlrausch para proceder à leitura de uma passagem do Livro Sagrado. Logo após, o 

Presidente convidou todos para fazerem um minuto de silêncio em homenagem póstuma à Erick 

Joab Castanho Ribeiro, que foi assassinado no último domingo (20/02/2022). Após, o Presidente 

agradeceu a presença dos familiares e amigos de Erick Joab Castanho Ribeiro e se solidarizou 

com à família. Disse que os nove Vereadores desta Casa estão do lado da família e que farão de 

tudo para que a justiça seja feita e para que os nossos jovens tenham mais segurança. 

Infelizmente as coisas piores precisam acontecer para agir. Disse que os nove Vereadores não 

têm partido para defender essa causa. Em seguida, o Presidente colocou em discussão a ATA Nº 

3899 da Sessão Extraordinária realizada aos trinta dias do mês de dezembro ano de dois mil e 

vinte e um. Não havendo quem quisesse se manifestar, a Ata acima mencionada foi colocada em 

votação, tendo sido APROVADA por unanimidade de votos. Logo após, o Presidente colocou em 

discussão a ATA Nº 3900 da Sessão Extraordinária realizada aos dezenove dias do mês de janeiro 

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

mencionada foi colocada em votação, tendo sido APROVADA por unanimidade de votos. A 

seguir, o Presidente colocou em discussão a ATA Nº 3901 da Sessão Extraordinária realizada aos 

três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois. Não havendo quem quisesse se 

manifestar, a Ata acima mencionada foi colocada em votação, tendo sido APROVADA por 

unanimidade de votos. Prosseguindo os trabalhos, o Presidente anunciou o início da Primeira 

Fase da Sessão, ou seja, do PEQUENO EXPEDIENTE, com duração de até 30 (trinta minutos) 

improrrogáveis, que corresponde à leitura das correspondências expedidas e recebidas pelo 

Poder Legislativo. Em seguida, o Presidente Vereador Gilmar Castanho solicitou para a Primeira-

Secretária Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie e Segundo-Secretário Vereador Leonardo 

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

essa Casa. Foram lidos os seguintes Projetos de Lei de autoria do Prefeito Municipal, que serão 

encaminhadas às Comissões para estudo e posterior votação: PROJETO DE LEI Nº 011/2022 que 

“Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 100.275,00 no orçamento de 2022 e dá 

outras providências”. Após a leitura do projeto, o Presidente colocou em votação o pedido de 
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Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos; PROJETO DE LEI Nº 

012/2022 que “Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 56.000,00 no orçamento 

de 2022 e dá outras providências”. Após a leitura do projeto, o Presidente colocou em votação 

o pedido de Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos; PROJETO DE 

LEI Nº 013/2022 que “Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 286.500,00 no 

orçamento de 2022 e dá outras providências”. Após a leitura do projeto, o Presidente colocou 

em votação o pedido de Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos; 

PROJETO DE LEI Nº 014/2022 que “Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 

75.968,01 no orçamento de 2022 e dá outras providências”. Após a leitura do projeto, o 

Presidente colocou em votação o pedido de Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por 

Unanimidade de Votos; PROJETO DE LEI Nº 015/2022 que “Autoriza a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 110.000,00 no orçamento de 2022 e dá outras providências”. Após a 

leitura do projeto, o Presidente colocou em votação o pedido de Regime de Urgência, tendo sido 

Aprovado por Unanimidade de Votos; PROJETO DE LEI Nº 016/2022 que “Autoriza a abertura de 

crédito especial no valor de R$ 2.815,26 no orçamento de 2022 e dá outras providências”. Após 

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

sido Aprovado por Unanimidade de Votos; PROJETO DE LEI Nº 017/2022 que “Autoriza o 

Município de Chapada a contratar servidores em caráter temporário, por excepcional interesse 

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

o pedido de Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos; PROJETO DE 

LEI Nº 018/2022 que “Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 25.321,13 no 

orçamento de 2022 e dá outras providências ”. Após a leitura do projeto, o Presidente colocou 

em votação o pedido de Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos; 

PROJETO DE LEI Nº 019/2022 que “Dispõe sobre a concessão de abono remuneratório aos 

Agentes Comunitários de Saúde, vinculados à equipe de Estratégia de Saúde da Família – ESF, 

abre crédito especial, aponta recursos e dá outras providências”. Após a leitura do projeto, o 

Presidente colocou em votação o pedido de Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por 

Unanimidade de Votos; PROJETO DE LEI Nº 020/2022 que “Autoriza o Poder Executivo a 

conceder o uso de 01(um) reservatório d´água novo à associação comunitária e dá outras 

providências”; PROJETO DE LEI Nº 021/2022 que “Autoriza o Município a conceder incentivo 

industrial para a Empresa Leomar Uebel & CIA LTDA e dá outras providências”. Após a leitura do 

projeto, o Presidente colocou em votação o pedido de Regime de Urgência, tendo sido Aprovado 

por Unanimidade de Votos; PROJETO DE LEI Nº 022/2022 que “Autoriza o Município a conceder 

incentivo industrial para a empresa Clovis Roberto Malheiros ME e dá outras providências”. Após 

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

sido Aprovado por Unanimidade de Votos; e PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 002/2022 que 

“Denomina de “Rua Nicolau Dill” uma rua situada entre os Bairros Santa Lúcia e Industrial 

Prefeito Milton Kissmann Kamphorts localizada na Linha Modelo do Município de Chapada-RS”, 
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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 001/2022 de autoria dos Vereadores Alcino Kohlrausch, Marlei Ritterbusch e Sandra Mattjie 

do Progressistas que requerem que seja votado em Plenário o presente requerimento que tem 

por objetivo homenagear ao Pastor CARLOS ROBERTO FRÜHAUF, Ministro da Igreja Evangélica 

de Confissão Luterana do Brasil [IECLB] pela aposentadoria que ocorrerá em 28/02/2022 como 

Pastor Religioso do Município de Chapada exercido por 34 (trinta e quatro) anos, tempo em que 

dedicou-se a anunciar o amor de Deus revelado em Cristo e auxiliou as pessoas e a comunidade 

deste Município. Após, a Leitura o Presidente colocou em votação o REQUERIMENTO Nº 

001/2022, tendo sido APROVADA por unanimidade de votos. Também foi lida a MOÇÃO Nº 

001/2022 de autoria de todos os Vereadores integrantes desta Casa Legislativa, Moção de apelo 

à Secretaria de Segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul e ao Comando Geral da Policia 

Militar. Após, a Leitura o Presidente colocou em votação a referida Moção, tendo sido 

APROVADA por unanimidade de votos. 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 Alcino Rui 

Kohlrausch seguido pelos Vereadores Marlei Ines Ritterbusch, Kelvin Luis Schuh, Maico Roberto 

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

Gilmar Castanho, sendo que a Vereadora Salete Maria Damer dispensou a Tribuna na noite de 

hoje. Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADOR ALCINO RUI 

KOHLRAUSCH que falou o seguinte: Inicialmente o Vereador Alcino, saudou o Presidente Gilmar 

Castanho, demais colegas Vereadores e Vereadoras, Assessor Jurídico, Servidoras da Casa e 

também as pessoas que acompanham pelas redes sociais. Também fez uma saudação com muita 

tristeza, disse que vê muitos cartazes aqui do falecimento do Erick, também o Mateus que está 

em recuperação, demais feridos. Disse que não tem palavras mágicas e ninguém tem, não tem 

volta infelizmente, mas esse Poder tem se manifestado de forma proativa já em outras vezes, só 

que agora as coisas têm que andar mais forte ainda, as coisas precisam ser encaminhadas, como 

a Moção aprovada por unanimidade de votos, para pedir justiça e cobertura, e colocar as armas 

nas mãos de quem entende, de pessoas certas. Neste sentido o Vereador disse para contarem 

com esse Poder, contar com o Vereador Alcino, que estão juntos nas horas difíceis que estão 

passando, que toda comunidade está passando, e ninguém merece o que está acontecendo em 

nosso município, disse que vão agir e podem ter certeza. Em seguida o Vereador deixou 

registrado que dia 28 de fevereiro o Pastor Carlos Roberto Frühauf, vai encerrar suas atividades 

como líder espiritual em nossa cidade, após 34 anos de pastorado. O Vereador Alcino disse que 

entende que sua missão principal foi anunciar o amor de Deus revelado em Cristo a cada pessoa, 

percebe como sua maior missão, percebe-se como líder espiritual poder auxiliar as pessoas e 

viver pela fé, ou melhor, que elas conseguem dentro de seu mundo, dentro de sua caminhada. 
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O Vereador Alcino disse que teve o privilégio na sua caminhada e como Presidente da 

comunidade por mais de uma vez de ter convivido e conversado bastante com o Pastor Carlos, 

pois ele tem ajudado muito, e que Deus abençoe o Pastor Carlos. Prosseguiu dizendo que como 

um dos destaques na caminhada de pastor o Vereador citou o acompanhamento as pessoas em 

situação de sofrimento, neste sentido o Vereador Alcino desejou ao Pastor Carlos que Deus o 

conceda vida longa, agradecendo-o por tudo e que Deus esteja no comando. Seguindo seu 

pronunciamento o Vereador Alcino disse que tem alguns pedidos verbais, solicitando 

recuperação da estrada de acesso as propriedades da família de Plinio Marques e Alécio Dupont, 

bem como a estrada geral de São João Baixo que inicia na família de Vanderlei Marques, na 

ponte, e desemboca na estrada que leva ao Distrito de São Miguel. Falando em São Miguel o 

Vereador disse que sabe que já pediram ao colega Vereador Kelvin a estrada no que termina o 

calçamento até São Miguel, e depois de São Miguel para Bom Sossego, de forma mais pontual 

que seja também reparada essa estrada. Para encerrar o Vereador desejou que Deus possa 

abençoar a todos, as famílias de Chapada e que Deus nos proteja e que de bastante força. 

Concluiu agradecendo. A seguir, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI 

INES RITTERBUSCH que fez o seguinte pronunciamento: A Vereadora Marlei iniciou seu 

pronunciamento, saudando o Presidente da Casa Gilmar Castanho, os demais colegas 

Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, as Servidoras da Casa, em nome do Éder saudou a todas 

as pessoas que estão aqui presentes nessa noite. A Vereadora de imediato parabenizou o 

Vereador Maico que amanhã estará de aniversário. Em seguida disse que não tem palavras para 

falar do que aconteceu no final de semana em nosso município, sua colega Valde, é difícil falar, 

mas Deus está com eles, e podem ter a certeza que essa Casa fará de tudo para que essa 

criminalidade que foi feita, tenha justiça disse que todos podem contar com ela, que está aqui 

sempre à disposição da comunidade, para ajudar fazer o bem, e assim como o colega Presidente 

colocou, a Moção vai ter que ser ouvida. Disse que precisou acontecer uma tragédia em nosso 

município, para o Estado tomar providência, aqui várias vezes pediram na tribuna para que o 

Município tivesse a Brigada somente para a cidade. Falou que é difícil estar aqui olhando para 

eles e ver que partiu um grande amigo e mais um grande amigo dela está no São Vicente. Raízes 

da sua comunidade, as duas raízes da sua comunidade, disse que seu coração chora muito, e vão 

fazer parte para eles, disse para o Éder se sentir abraçado por ela, e que a Valde consiga se 

recuperar, pois segundo o Éder ela está no hospital, uma mãe sabe o que ela está sentindo, pois 

também muitas que estão aqui são mães.  Em seguida a Vereadora falou sobre o projeto 19, 

sobre o abono aos agentes comunitários de saúde, aonde ela esteve também com alguns colegas 

falando com o Prefeito, que decidiu fazer esse pagamento pelo excelente trabalho que toda a 

equipe fez, juntamente com a sala de vacinas, como a vacinação do Covid em nosso município, 

disse que os Agentes merecem ganhar esse incentivo. Prosseguindo a Vereadora disse que 

também foi uma das proponentes, convidando colega Alcino, a colega Sandra sobre a 

homenagem ao Pastor Carlos, onde pode ser testemunha da ajuda que ela teve emocionalmente 
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junto ao Pastor Carlos, e nada mais do que essa homenagem justa que esta Casa possa fazer.  A 

Vereadora também é favorável a todos os novos projetos que entraram nesta Casa nesta noite, 

e gostaria também de agradecer ao setor de obras que estiveram fazendo recuperação da 

comunidade de São Francisco, disse ser grata pelo trabalho que estão fazendo, e diz que ainda 

tem muito o que fazer. Concluiu agradecendo. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra ao 

VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH que disse: Inicialmente o Vereador Kelvin saudou todos os 

colegas Vereadores, as Servidoras aqui da Câmara Municipal, as pessoas que acompanham 

através do facebook e também uma saudação as pessoas que aqui estão. Disse que não é a 

maneira que gostaria de iniciar a primeira sessão ordinária do ano, de uma forma triste, de uma 

forma lamentável, pelo fato que ocorreu no último final de semana, mas isso se faz necessário 

devido aos fatos e devido a busca de soluções que os Vereadores devem ter, para que 

acontecimentos como esse não ocorra mais. O Vereador deixa seus profundos sentimentos aos 

familiares, ao Éder, a Valdenice, aos manos do Erick. Disse que cumprimentou o Éder umas horas 

antes na borracharia, e infelizmente não sabe o que dizer. O Vereador disse que o que puderem 

fazer da melhor forma, vão trabalhar para isso. Aos amigos do Erick que aqui estão, disse que é 

uma forma muito bonita de demonstrar o carinho que cada um tinha e ainda tem pelo Erick, 

viram durante todos esses dias o quanto que é importante termos amizades, infelizmente um 

acontecimento desse, mas acontecimentos que quando acontecem temos a força da amizade, a 

força da família, para superar da melhor maneira possível. Disse que os Vereadores vão se unir, 

vão trabalhar para isso, o povo os elegeu, o povo os escolheu ao cargo que aqui estão, e vão 

trabalhar fortemente para tentarem amenizar da melhor forma possível esses acontecimentos 

aqui do município. Disse que a segurança pública foi um assunto que o Vereador trouxe ano 

passado, e por coincidência foi no mês de fevereiro, onde o Vereador mencionou a sua 

preocupação com a segurança pública aqui do município de Chapada. O Vereador disse que não 

está falando o que não falou, ele realmente mencionou a sua preocupação e ainda se preocupa, 

e todos querem soluções, tentando buscar soluções junto ao Governo do Estado, junto a 

Deputados, Assessores que estão próximos a Deputados, para que possam ter uma segurança 

pública mais efetiva, para que não ocorra acontecimentos como esse. Neste sentido o Vereador 

também disse aos familiares do Mateus e demais pessoas que ficaram feridas neste 

acontecimento, que possam também orar e pedir a recuperação de todos. É importante lembrar 

deles também, e pedir a recuperação principalmente do Mateus que está mais gravemente 

ferido. O Vereador desejou que Deus conforte a todos, palavras não são o bastante, para se 

sentirem todos abraçados e o que precisarem do Vereador e certamente da Câmara de 

Vereadores estarão à disposição, para trabalharem de uma forma unida e efetiva em fatos como 

esse. Não deixando o trabalho de lado, também fez alguns pedidos, o Vereador disse que 

conversou com o Vereador Alcino no início da sessão referente ao pedido que foi feito sobre a 

recuperação da estrada geral  que liga a sede do município até o Distrito de São Miguel, desta 

maneira, há pedidos ao Executivo Municipal que faça a limpeza das sarjetas e também a 
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recuperação dessa via para o melhor trânsito, principalmente de caminhões e transporte escolar, 

que tem bastante movimento nessa estrada, resolvendo então os problemas existentes. 

Também a pedido das famílias de Tatiane Vasconcelos, a família do seu Elói Vasconcelos, 

solicitaram aqui a recuperação da estrada que dá acesso a sua propriedade, não só a sua 

propriedade mas também de outras. Disse que sabem que o Executivo trabalhou naquela região, 

porem esse acesso não foi concertado, e precisa de melhorias em Bom Sossego, a propriedade 

de Tatiane Vasconcelos. Após o Vereador Kelvin comunicou aos colegas Vereadores o seu 

afastamento da Câmara Municipal do próximo mês de março, onde vai assumir o Vereador 

suplente Adriano Kunrath, é uma forma de oportunizar os colegas, e ele acha que os colegas que 

vestiram a camisa branca da campanha e foram parceiros, devem oportunizar da melhor forma 

possível. Ressaltou que o Adriano é o primeiro suplente e ele estará assumindo como Vereador 

na próxima quarta-feira, pois terça-feira será feriado. O Vereador Kelvin disse que já tinha 

tratado com ele sobre isso, logo após as eleições, e o Adriano vai assumir então como Vereador 

as cinco sessões no mês de março, uma forma de trabalhar por mais tempo aqui na Câmara 

Municipal de Vereadores. Neste sentido o Vereador Kelvin, desejou ao Adriano sucesso e pede 

também a colaboração dos Vereadores, ao bom andamento nesse período que o Adriano estará 

aqui, se tiver algum projeto para votar certamente ele irá ler e analisar para assim votar, ele é 

suplente mas quando assumir fica Vereador, e esse voto dele tem valor, deseja mais uma vez 

boa sorte. Concluiu agradecendo.  Dando prosseguimento, o Presidente concedeu a palavra ao 

VEREADOR MAICO ROBERTO HERMES que disse: Inicialmente o Vereador Maico saudou o 

Presidente da mesa Gilmar Castanho, demais colegas Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, as 

funcionárias desta Casa, uma saudação as pessoas que se fazem presentes nesta noite. O 

Vereador deixa seus sentimentos a família Castanho, a família Ribeiro, seus sentimentos ao pai 

do Erick, o Éder, a Valdenice Castanho que não se faz presente, aos irmãos do Erick. Neste 

sentido disse que não se cruzavam todo dia, mas quase toda semana viam e conversavam, no 

mercado do Éder quando estava por lá. E o Erick Castanho sempre um menino educado, sempre 

responsável, se lembra bem do Erick na noite em que fizeram a live que foi gravada lá no galpão 

do Vereador Maico, da Banda Renascer que foi transmitida pela Rádio Diário, por motivo da 

pandemia, então fizeram essa transmissão para mostrar para a população seu trabalho, e o Erick 

foi um menino muito esforçado, que de uma maneira lastimável tiraram ele da nossa população, 

da sua família, das pessoas que os amavam, de seus amigos, seus colegas. O Vereador disse que 

sente e sente muito, pois ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, não sabem as 

consequências, não sabem o que aconteceu, mas chegar no fato de tirar a vida de um outro ser 

humano, não podem aceitar de forma nenhuma. Disse que agora devemos rezar pelo Mateus 

Zwirtes que está se recuperando no hospital de Passo Fundo, agradeceu por Deus ter ajudado as 

outras crianças que estavam lá, e foram mais leve os ferimentos, mas disse que sente e chora 

junto com a família Castanho pelo fato ocorrido. Na última viagem que fez a Porto Alegre o 

Vereador esteve visitando o Ênio Bacci que foi Deputado por vários mandatos, e na época ele 
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trabalhava na Secretaria da Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, onde o Vereador cobrou 

mais efetivos para o município, efetivo que cubra as 24 horas que o município precisa, e no 

mesmo instante ele puxou um gráfico ao Vereador e colocou a seguinte questão para ele, “eu 

gostaria de morar em Chapada, Chapada não tem muitos casos”. O Vereador Maico no entanto 

disse que tem casos, e muitos casos que acontecem em Chapada os órgãos públicos não ficam 

sabendo, pois não há ocorrência na Delegacia Civil, então o Vereador Maico pediu a toda a 

população chapadense, as pessoas que assistem através do facebook para tomar como hábito 

quando tem alguma coisa para reivindicar para fazer a queixa na Delegacia Civil, para lá em Porto 

Alegre quando chegar lá, ter força para poder cobrar pelo município. Lá eles trabalham com 

números, aqui todos sabem que é diferente, sabem que as coisas acontecem. O Vereador deixa 

seu abraço ao Éder, um abraço para Valdenice, sabe que essa perca é irreparável, disse que 

devem trabalhar para que isso não fique impune, para que o culpado seja feito o que a lei 

permite fazer com ele, que tem que trabalhar e trabalhar bastante para que isso não aconteça 

mais no município. O Vereador disse que teria outros assuntos para levantar na noite de hoje, 

mas o momento não é oportuno. Concluiu agradecendo. Na sequência, o Presidente concedeu 

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

Vereador saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, os demais colegas Vereadores 

presentes nesta sessão, o rapaz que está ajudando com o som, o Assessor Jurídico Marlon, 

Assessoras da Câmara e especialmente quem veio hoje aqui. Como dito aqui nos cartazes, 

Chapada está de luto!, Não foi acidente!, tem vários cartazes aqui. Cadê a segurança? Justiça 

pelo Erick! O luto será luta! Queremos justiça! Não queremos mais injustiça! Enfim, mensagens 

de carinho, mensagens de apoio, também agradeceu a presença do Joelson da Rádio Simpatia 

que está aqui para registrar esse momento. É uma luta como destacada pelos colegas que já 

falaram, que será de todos, o Executivo já vem fazendo ações para ajudar, o Legislativo que como 

dito pelo Presidente no início, é a Casa do povo, está aqui de portas abertas, já colocado pela 

Josiane que possam participar, isso também será aberto, não só nesse momento, vão lutar cada 

vez mais juntos, e vão somando cada vez mais força. O Vereador Dariano disse que teria mais 

assuntos para tratar, estão com diversos projetos importantes na Casa hoje, mas o que 

aconteceu nesse último final de semana mostra o que de fato é importante, todos os projetos 

que leram aqui são importantes, para a cidade se desenvolver, para a cidade ter obras. Mas o 

que é mais importante? É a vida, é as pessoas, as pessoas que estão na nossa cidade, a segurança 

pública delas, de todos. Disse que aqui o cargo é temporário, sempre convida para que se 

disponham a fazer parte da política, entender sobre política, porque isso fará com que melhores 

condições tanto de segurança quanto de saúde aconteçam, e hoje todos aqui estão colocando 

essa preocupação e vindo pedir o apoio dos Vereadores, que também vão pedir apoio e se unir. 

Então vem hoje destacar a falta de segurança ou insegurança pública, que é o que estão sentindo 

hoje, uma insegurança pública. Primeiramente deixa seus sentimentos a família e amigos do 

Erick em memória, que estão presentes aqui hoje, bem como dos jovens que foram 
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covardemente agredidos neste último final de semana. É um fato trágico que causa tristeza em 

todos, tem inclusive diversos cartazes aqui da indignação de todos, através de escritas, de 

sentimentos, acompanham isso e ficam muito triste, por exemplo tem um cartaz aqui que diz, 

ontem foi o Erick amanhã quem será? As vezes acontecem coisas nas nossas vidas que custamos 

a acreditar se é verdade e o caso em questão é um deles, parece um pesadelo, mas como falado 

aqui entre os colegas, todos temos a intenção de colaborar no que for possível para que a justiça 

seja feita e que nossa segurança pública seja melhorada. O Vereador estava verificando os ofícios 

que esta Casa encaminhou pedindo mais efetivo, isso não é de hoje, pedindo mais apoio efetivo, 

pedindo veículo, e desde 2013 tem registros dessas solicitações, inclusive esse pedido que ele 

viu de 2013 foi do Paulo Jair Costa Campana que hoje é Secretário da administração. Também 

tem registros do ex colega Marquinhos, que na época era Presidente da Câmara em 2015. Em 

2019 o Vereador Dariano também solicitou e infelizmente não tiveram êxito. O Kelvin já fez 

solicitações aqui, o colega Leonardo também, o Presidente Castanho também, os outros colegas 

também, o Vereador Dariano disse que já acompanhou inclusive alguns pedidos deles e foi muito 

importante. O Vereador Dariano na época que foi falar com o Secretário César Schirmer, assim 

como o Maico também foi, ele pegou relatório sobre os casos em Chapada, e trouxe uma 

folhinha lá e mostrou, Chapada não tem praticamente nenhuma ocorrência, disse que devido a 

situação financeira do Estado eles estavam encaminhando mais efetivo para as cidades com 

maior índice de criminalidade. Por isso o Vereador questionou ele sobre qual é a função da 

Brigada Militar, ele concordou que é evitar que aconteça, casos como infelizmente aconteceu 

aqui na nossa cidade com o Erick Castanho Ribeiro, mas a desculpa que dão é a falta de recursos, 

a Brigada Militar é gerenciada pelo Executivo Estadual, que é  Governador que diz estar 

avançando em várias coisas, mas precisa também avançar na nossa segurança pública, das 

famílias do nosso município. Esse jovem que pelo que o Vereador acompanhou também nas 

redes sociais, e amigos contando, relatos de histórias, enfim, era muito querido por muitos, tanto 

é que a Casa está praticamente lotada em nome dele, inclusive parente do colega Presidente 

Gilmar Castanho e em seu nome e de todos que estão aqui novamente deixa seus sentimentos. 

Neste sentido o Vereador disse que uma coisa é falar, as vezes de modo genérico, mas quando 

sentem na pele é diferente, e o Vereador faz 7 dias que está aprendendo como é ser pai, a sua 

filha chegou agora no dia 15 deste mês e vem ensinando a cada dia como ser pai, como é incrível 

ser pai junto com a sua esposa Maísa e a mana Heloisa, sobre o significado prático de como é ter 

uma família, e pensa junto com vocês como será nosso futuro do jeito que está, não podemos 

deixar que continue assim. Aqui o Vereador crê que somente o Kelvin ainda não tem filhos, os 

demais colegas todos são pais. Disse que todos sentem e compartilham da mesma situação, a 

sensação de perca, de perder alguém querido da nossa família. Destaca isso aqui porque é 

realmente uma situação muito triste, futuramente quem sabe, pode ter um filho que vá perder 

novamente, como diz ali no cartaz, como vem sentindo nesse momento, não podemos deixar 

acontecer novamente isso. O Vereador se coloca no lugar das famílias, essa perca irreparável, 
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porém deseja força aos pais e aos irmãos que ficaram, para que possam seguir com fé e com 

certeza de que o Erick está agora no céu cuidando de todos vocês, e que aqui agora precisam 

seguir buscando justiça e que isso não se repita. Como sugestão, inclusive ouviram sobre a 

Moção que será enviada aos órgãos responsáveis pela segurança pública para que tomem 

providências, o Vereador Dariano disse que podem também debater entre os colegas na 

sequência, uma forma de que seja criado uma guarda municipal custeada com recursos federais, 

parece uma ideia inviável, mas se buscarem apoio federal dos Deputados Federais, acredita que 

terão chances, vai ajudar muitos municípios como o nosso que também sofrem com essas 

situações de falta de efetivo, e assim a desculpa de falta de recursos estaduais não será 

empecilho para ter segurança pública de qualidade que merecemos. Nesse sentido também que 

enviem aos Deputados Federais que logo vão vir pedir votos aqui, que agora enviemos oficio 

pedindo também ajuda deles para que ocorra mudança na Constituição Federal para que a 

guarda municipal tenha poder de policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, além 

de ser custeada com Fundo Nacional de Segurança Pública ou algo federal nesse sentido. Cidades 

menores sofrem com a criminalidade também, pois aumentam a segurança nas cidades maiores 

e ai os pilantras e vagabundos vem pra cidades pequenas causar danos irreparáveis como 

estamos vivendo aqui, seria dever do estado fazer a prevenção da segurança, mas se o estado 

não fizer a sua parte, vão tentar a nível federal. Disse que é parceiro também para cobrar os 

deputados do MDB a fazer o que for possível para ajudar nas ações junto com os demais colegas 

aqui também, além é claro dos Deputados Estaduais, que poderiam também enviar cópia dessa 

moção para nos ajudarem nessa demanda, para que isso não se repita. Para encerrar o Vereador 

Dariano  deixou registrado uma mensagem que a professora Adriana Foschera postou no 

facebook, que crê que destaca o que todos estão sentindo. “Dói! Uma mãe e um pai perdem um 

filho; Os irmãos perdem o irmão; Os demais familiares perdem um de seus membros; Os amigos, 

colegas de escola e trabalho também perdem alguém de sua relação. A música perde um talento. 

Parte um jovem, ser humano lindo e bondoso. Todos nós perdemos. Dói! É muita tristeza! 

Obrigada Erick, vá em paz! Finalizando o Vereador Dariano deixou novamente seus sentimentos 

a todos, e agradeceu pela presença de todos aqui. Logo após, o Presidente concedeu a palavra 

para o VEREADOR LEONARDO ANDRE KRINDGES que fez o seguinte pronunciamento: O 

Vereador Leonardo iniciou seu pronunciamento saudando o Presidente da Casa Gilmar 

Castanho, em nome dele saudou os demais colegas Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, 

Servidoras da Casa, as pessoas que acompanham hoje aqui e quem acompanha pelo facebook. 

Em seguida o Vereador disse que irá fazer um rápido comentário sobre três assuntos 

importantes, um deles é o Projeto de Lei 015/2022, que é sobre uma emenda parlamentar de 

cento e setenta e três mil reais enviado pelo Deputado Mateus Wesp, para construção de 

calçamento, neste sentido o Vereador pede que a Casa envie um Oficio agradecendo pelos 

recursos destinados ao nosso município para essa importante obra. Também um Projeto muito 

importante que é o Projeto de Lei 019/2022, que dispõem sobre a concessão de abono aos 
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Agentes Comunitários de Saúde, um abono remuneratório correspondente a mil quinhentos e 

cinquenta reais, que nada mais justo que esse abono, dando um respaldo para todo serviço que 

foi feito, que sempre é feito, e ainda mais durante essa pandemia, um recurso merecido para os 

agentes de saúde. Disse ser favorável a esses dois projetos, aos demais projetos que tem a 

certeza que devem ser votados hoje. O Vereador Leonardo disse que semana passada esteve 

recebendo a visita do Deputado Federal Daniel, onde destinou cento e cinquenta mil para o 

nosso município de Chapada, um recurso que será cem mil para a saúde e mais cinquenta mil 

que ficará recurso livre, para ser investido em alguma necessidade do município, então o 

Vereador pede que a Casa mande um Oficio agradecendo a esse recurso enviado para o nosso 

município. Em seguida o Vereador disse que com certeza ninguém gostaria de falar desse 

assunto, e ele espera que consiga falar tudo que ele tem marcado aqui, porque a emoção é muito 

grande para todos, não só para a família, mas para todas as pessoas. Primeiramente o Vereador 

colocou que quando assumiu, um dos propósitos de Vereador era trabalhar muito pela 

segurança do município, e um dos primeiros pedidos foi uma viatura nova para a Brigada, além 

de maior efetivos, até no dia 26 de novembro o Deputado Lucas Redecker enviou um Oficio, que 

era uma resposta a destinação de viatura ao nosso município, colocando que o município seria 

contemplado com uma viatura, e foram acompanhando, e infelizmente está em falta os veículos, 

não estão sendo entregues para segurança, foi ficando, mas o Vereador semanalmente está 

cobrando os Deputados para conseguir esse recurso. O Vereador disse que domingo após o 

acontecido entrou em contato com os Deputados de novo, colocando a situação, e pelo que 

passaram ontem ainda, o município será contemplado, não com uma viatura nova, com uma 

viatura de melhor qualidade que essa, e ao momento que chegar novas viaturas estará sendo 

contemplado. Mas imediatamente sabem que precisam de mais policiais, não adianta ter 

viaturas se não tem policiais, esse é um pedido que devem fazer e a Moção que é a união de 

esforços de todos os Vereadores com certeza ela vai mexer, e o principal é a união do povo que 

vai mostrar, que vai fazer com que as pessoas lá enxerguem a necessidade. Assim como o Maico 

colocou, o Dariano colocou, chegaram lá em Porto Alegre e eles trabalham com números, e os 

nossos números são baixos, então eles alegam que a segurança está boa e que tem municípios 

piores que o nosso município, então eles tiram viaturas, policiamento para esses outros 

municípios, mas o Vereador Leonardo tem certeza, e isso que devem mostrar, a força do povo. 

E a força do povo sempre vence, e que as pessoas não vão só se unir nessa parte, mas sempre, 

em prol de uma coisa boa para o município, que possam ter união. Disse que reza e pedem pela 

recuperação do Mateus, das demais pessoas que estavam envolvidas, e deixa aqui os seus 

sentimentos a família de Erick Castanho Ribeiro. O Vereador disse que tudo que fez quando se 

candidatou, e ele falou para o colega Dariano semana passada, a sua vida vai mudar, depois que 

você tem filho a tua vida muda, então tudo que se faz é pelos filhos. O Vereador falou que a 

colega Valdenice conhece sua família, ela é agente de saúde, ela conhece suas duas meninas, 

pelas quais o Vereador levanta, trabalha e dorme por elas, e a Valdenice sabe, e tudo que vão 
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falar aqui infelizmente não vai trazer o Erick de volta, mas ele acha que podem tentar diminuir 

alguma coisa que possa a vir pela frente, diminuindo o sofrimento de outras famílias. Neste 

sentido o Vereador deixou seus sentimentos a Valdenice, ao seu marido Éder, que é um 

momento difícil de superar mas com certeza devem com muita dificuldade superar esse 

momento. Com certeza a justiça será feita, ela vai ser feita, todos os cartazes pedindo isso, mas 

no fundo do coração de todos será feita a justiça, mas sempre terá um vazio, e esse vazio quem 

é pai ele sabe que nunca mais vai ser preenchido, estão preparados no mundo para eles partir e 

os filhos ficar, não ao contrário. Então deixa sua solidariedade à família, disse que está à 

disposição no que estiver ao seu alcance como Vereador, como pessoa, podem procurá-lo, que 

no que ele conseguir ajudar a família, estão aí para poder ajudar, e também ajudar no que for 

possível o município, porque precisam que os jovens tenham diversão, eles precisam sair no 

sábado, no domingo, precisam poder ir no seu futebol, onde for, precisam que eles tenham 

segurança. Podem agradecer a Deus pelo município que sempre foi um município tranquilo, que 

podem deixar as crianças na praça, brincando, que em outras cidades isso não acontece, mas 

precisam reforçar para que essas coisas que vieram a acontecer não aconteçam mais. Concluiu 

agradecendo. Prosseguindo, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SANDRA 

MARY ALMEIDA MATTJIE que fez o seguinte pronunciamento: A Vereadora saudou o Presidente 

Vereador Gilmar Castanho, colegas Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, as funcionárias da 

Casa e a todos que acompanham pelas redes sociais e a todos que estão aqui neste momento. 

Após esse período de recesso parlamentar, estão retornando as atividades legislativas, porém 

durante o recesso tiveram algumas sessões extraordinárias. Disse que estão retornando com 

tantas coisas que queriam colocar e de repente começam uma semana com uma notícia tão 

desoladora, tão triste, ocorrida em nosso município tão tranquilo. A Vereadora disse que ficam 

se questionando o que leva uma pessoa a ter tanto ódio e não conseguir ter um controle de si 

mesmo, e causar uma dor tão grande em tantas pessoas, porque Chapada inteira chora o 

acontecido. A Vereadora conviveu sua vida inteira com crianças e com jovens e tem uma frase 

que leu a muitos anos atrás, e carrega consigo: “o mundo não é bom para os nossos filhos, nós 

temos que prepara-los”. Infelizmente não conseguem prender eles conosco o tempo todo. Ela é 

mãe, já foi mãe adolescente, agora seus filhos já são adultos, inclusive já é avó, mas ela sabe que 

eles têm a idade que eles querem sair. Que eles querem curtir. Que eles querem sair com os 

amigos. Que eles querem viver. Ainda dizemos que Chapada é um lugar bem bom, porque aqui 

é tranquilo, podem deixar os filhos, e de repente acontece uma coisa dessas. A Vereadora Sandra 

disse que sente muito mesmo pelo falecimento de Erick. Sabe que é uma dor que quem não 

passa não consegue nem sentir, nem dizer o tamanho, mas como mãe e como professora que 

sempre amou muito seus alunos, consegue imaginar e sentir um pouco dessa dor. O Jovem Erick 

se foi realmente e quanto a isso não podemos fazer nada, mas podemos tentar daqui para frente 

retomar algumas coisas que quando ela era diretora de escola tentava fazer. Disse que não é tão 

fácil aquela rede de segurança para os filhos, onde envolve um grupo que também não é fácil, 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

porque as vezes eles acham que podem sair e estar tudo bem, mas não é assim, porque precisam 

do apoio de muitos, não só a polícia e todo um grupo que precisa se preocupar com nosso 

adolescente. Essa questão devem levantar a partir de agora, e começar trabalhar junto com os 

jovens, de segurança para Chapada. Falou que já tínhamos uma rede de segurança e isso tem 

que se conversar e ver como podem fazer para proteger mais os jovens, não só num baile, numa 

festa, mas em todos os lugares, porque eles estão também no risco, nunca se sabe quem vai 

encontrar e qual atitude numa determinada ocasião. É uma coisa bem complicada. Tantos jovens 

feridos, com trauma de ter visto e vivido um momento como eles viveram. E familiares sofrendo, 

só lembranças do que poderia ter acontecido para alguns que não aconteceram já é terrível. 

Pediu para orar pelo Mateus, para que ele se recupere, bem como pelos familiares do Erick, para 

que tenham forças para enfrentar essa perda irreparável. A Vereadora falou que também leu de 

um escritor que pediu para colocarem no seu tumulo assim: “Eu não estou aqui”. Disse que o 

Erick também não está lá, ele vai estar sempre vivo no coração de cada um de vocês. Enquanto 

ele for lembrado pelo que ele é, ele vai estar sempre presente. As pessoas boas não morrem 

jamais. Elas só se afastam de nós e um dia vamos se reencontrar. A Vereadora Sandra disse que 

espera que Deus fortaleça todos e podem contar com ela no que for preciso. Em seguida, disse 

que já falaram várias vezes da necessidade de mais policiamento e policiamento 24 horas, não 

só de dia, para quando precisar poder ligar, pode até não resolver as vezes, as vezes as coisas 

são tão rápidas que não resolvem, mas pelo menos saber que podem contar. Vão continuar 

trabalhando junto, no facebook alguém solicitou a Vereadora que de repente fizessem um 

abaixo assinado e incluírem junto com a moção, para tentar trazer mais segurança para Chapada.  

Essas ações não vai trazer o Erick de volta, mas pode proteger tantos outros que ainda estão 

aqui. Disse que na sua caminhada de Vereadora, ano passado entrou em contato com o 

Deputado Pedro Westphalen, e ele disse que para começo daria ajuda para aquisição de um 

carro, e essa verba, é o projeto 12/2022, que é um recurso no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta 

e seis mil reais) para um carro para a saúde. Falou que como a Sessão de hoje é longa, acabaram 

lendo somente as ementar dos projetos, mas tiveram bastante verbas parlamentares, muita 

verba ajudando o nosso município. Por isso é interessante também agradecer aos Deputados, 

para que eles continuem lembrando, porque eles têm vários municípios para destinar recursos 

e quando eles olham para Chapada e mandam o dinheiro, também é importante agradecer. 

Diante disso, a Vereadora pediu que seja enviado um Oficio agradecendo ao Deputado. A 

Vereadora parabeniza o Vereador Dariano pelo nascimento da Helena desejando felicidades com 

a filha. Em seguida, falou que estamos iniciando mais um ano letivo e ela desejou que seja um 

ano próspero e muito bom para todos os professores, alunos e funcionários, para que possam 

também orientar os nossos jovens e as crianças para também se proteger. Pediu novamente 

para que todos continuem rezando pelo Mateus e por todos os jovens. Ressaltou que vão 

continuar lutando, não vão parar por aqui, estão só começando, vão se unir e vão tentar fazer 

uma Chapada mais segura, para que os pais possam dormir tranquilos, sabendo que seus filhos 
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estão mais protegidos. Concluiu sua fala agradecendo. Ato contínuo, o Presidente solicitou para 

o Vice-Presidente da Casa, Vereador Alcino Rui Kohlrausch, para lhe substituir na direção dos 

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

palavra o Vereador GILMAR CASTANHO, que disse o seguinte: “O Vereador Gilmar Castanho fez 

uma saudação aos Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, funcionárias dessa Casa e também 

as pessoas que estão aqui presentes. Fez uma saudação especial aos familiares do Erick, do Éder, 

da Valdenice, do Vitor, do Emerson, enfim, todos os parentes e amigos presentes nessa Sessão 

Ordinária. O Vereador Castanho disse que para ele é um momento difícil de falar, devido o 

quanto amavam o Erick. Falou que a última vez que falou com ele foi no evento da Chapadafest, 

e lembrou que quando ele passou pelo Erick o mesmo mexeu com o Vereador, naquele 

momento não tinha conhecido ele porque tinha passado cabisbaixo, ai o Vereador voltou 

conversar com ele. E ele sorridente conversando com o Vereador Castanho, disse: “Gilmar, eu 

passei essa semana uma noite acordado porque eu tinha que ajudar alguém”. E essa foi a 

lembrança do Erick. Ele tinha um coração bondoso e um jovem sempre sorridente. Todos 

chapadenses ficaram comovido com o trágico falecimento de Erick. No velório estavam 

presentes os colegas dele e muitas pessoas amigas, e isso mostra que ele foi um excelente jovem 

e uma excelente pessoa nesse curto período de tempo de vida que ele teve, pois tinha apenas 

17 anos de idade. Mas a nossa fé e acreditam que Deus tem o controle de tudo, foi uma morte 

sofrida, mas ele está num lugar bom, isso que os conforta. Disse que podem ter certeza que ali 

também foi derramado o sangue do Vereador Castanho.  A dor foi imensa. O Vereador Castanho 

confessou que quando soube da notícia teve que se segurar, e tem certeza que seus parentes 

tiveram que se segurar também para não fazer algo errado. Falou que Deus prepara e Deus nós 

da força. Ressaltou que não queria que seus parentes estivessem aqui hoje, nem os amigos do 

Erick por causa do fato ocorrido. Queria que tivessem aqui para fazer uma homenagem para ele, 

assim como é feita tantas homenagens para pessoas vivas, pessoas que fazem o bem para 

Chapada. Queria que tivessem aqui vendo homenagear ele, com aquele sorriso lindo dele.  Falou 

que não conseguem mudar o que aconteceu, só que podem evitar que isso aconteça para outros 

jovens, inclusive para os que estão presentes aqui na Sessão. O Vereador Castanho confessou 

que para ele a política daqui para frente só vai ter êxito na sua vida se ele realmente conseguir 

ajudar melhorar a segurança de Chapada e acredita que os colegas também. O que adianta para 

eles conseguir calçamento? Conseguir o dinheiro que vai até para mãe do Erick que é para os 

agentes de saúde? O que adianta? Se não dar segurança para a juventude, que o jovem é a 

alegria do município. Quando se olha para um jovem é vida. O que adianta os políticos conseguir 

tantas coisas, como viram aqui, 15 projetos. O que adianta votar esses projetos e amanhã ou 

depois um filho de alguém ir num evento e ser esfaqueado. Não adianta de nada. Então, o 

objetivo do Vereador daqui para frente é melhorar a segurança do município. Pediu para se 

unirem. Falou que é inadmissível, não tem como aceitar, ligar para a Brigada Militar e não 

atenderem. É inadmissível a Brigada Militar vir quatro horas depois do acontecido. O Município 
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de Almirante Tamandaré é logo ali. Se eles estavam em Tamandaré o que custava vir aqui em 

vinte minutos, tinha pegado esse assassino, esse criminoso. Em Carazinho tem batalhão e meia 

hora eles estavam aqui. Então não dá para aceitar. Não dá para aceitar, você ver uma foto tirada 

no gabinete do Prefeito, onde o prefeito tira foto com arma de choque juntamente com os 

brigadianos, sendo que a hora que você precisa do Brigadiano, não ter. O que adianta eles ter 

carro bom, mas não ter a hora que precisa. Durante o dia a violência é quase zero, e de noite 

quando precisam, liga para os camaradas e não acha ninguém em casa, então isso que devem 

mudar no município, se não, não vai valer a pena eles estar aqui. O Vereador disse que se não 

melhorar a segurança pública de Chapada ele abandona a política, porque o lhe que adianta 

estar na política e não fazer o essencial que é dar segurança para os jovens, para as pessoas. Que 

o jovem está num evento e tem que estar se cuidando quem está no seu lado. O que vai 

acontecer com ele. Os pais quando os filhos vão num evento não dormem de noite, porque não 

tem segurança. Por isso, precisam se unir e melhorar o efetivo da Brigada Militar em Chapada, 

mas não efetivo de dia, como a Vereadora Sandra falou, de noite precisamos de efetivos. Eventos 

podem acontecer sem problema, porque como o Leonardo falou, os nossos jovens precisam se 

divertir. Porém, devem autorizar o evento só com a presença da Brigada Militar no município, 

pois se tiver qualquer problema a pessoa do evento liga para a Brigada e vem ali para dar 

assistência aos seguranças. O Vereador Castanho disse que segurança não é só interna do 

estabelecimento, e sobre isso o Vereador já falou com o Assessor Jurídico Marlon, e o Vereador 

disse que não quer levar mérito, os nove Vereadores vão fazer esse projeto, se tiver condições 

de fazer juridicamente, para ter segurança dentro do estabelecimento e em frente do 

estabelecimento, que tenha segurança também. Porque se na frente de um mercado vai durante 

o dia e tem segurança, porque na frente de um evento como esse não pode ter dois, três 

seguranças ali. Então vão fazer em nome dos nove Vereadores um Projeto de Lei, pedindo ao Dr. 

Marlon faça um projeto de lei para os Vereadores aprovar, que esse tipo de evento só aconteça 

com segurança na frente do estabelecimento e dentro do estabelecimento, porque pelo que o 

Vereador sabe, o dia do acontecido esses jovens foram jogados na mão desse assassino, porque 

começou o problema lá dentro e abriram a porta da casa e jogaram eles na cova do leão, e 

ficaram nas garras do leão e não tiveram o que fazer. Então a responsabilidade também é desses 

seguranças. O Vereador Castanho disse que amanhã vai encaminhar para o Ministério Público, 

onde o Assessor Marlon vai protocolar, pedindo esclarecimentos de tudo, o porquê disso, o 

porquê daquilo, porque a sociedade merece uma resposta. O Vereador disse que logo após o dia 

do acontecido, na segunda-feira já entrou em contato com o Marlon para fazer isso, e o Marlon 

já agiu e também já falou com o promotor. Disse que não estão dormindo aqui. Não porque o 

Erick é seu parente de sangue, mas porque são jovens, não foi só o Erick, o Mateus escapou por 

um fio, os outros jovens também. Por isso precisam pensar como um todo. Os eventos podem 

acontecer e vão colocar nesse projeto de lei que se não obedecer será caçado o alvará na hora. 

O Poder Público terá o poder de caçar o alvará na hora se não tiver esses seguranças na frente 
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do estabelecimento e dentro do estabelecimento. Disse que precisam agir e precisam fazer algo 

diferente. Disse ao Vereador Dariano que ele tem seu total apoio sobre guarda municipal. Se o 

Poder Executivo não conseguir a presença da Brigada Militar em Chapada, agora se não 

conseguir terão que partir para essa ideia do Dariano de guarda municipal armada, porque se o 

estado não garante a segurança, o município vai ter que garantir a segurança. Neste sentido, o 

Vereador Castanho disse que no município Mandirituba estado do Paraná, onde ele tem 

parentes, lá tem guarda municipal armada, e tem como fazer isso. Disse que para não onerar o 

município, vão fazer de tudo para o estado manter a segurança no nosso município. Agora se 

não conseguirem, vão fazer de tudo para ter uma guarda municipal no município, para guarnecer 

a praça, guarnecer um evento como esse lá fora, ter ronda, porque se passa qualquer veículo de 

segurança na frente ali não acontece nada. Agora quando não há segurança, a pessoa se sente à 

vontade de fazer qualquer coisa. Disse que devem se unir, e podem ter certeza que esse Poder 

vai agir e irão até as últimas consequências, para ser feito justiça e para dar segurança aos nossos 

munícipes. Que isso não aconteça mais. Pode até acontecer mas não por negligência nossa. Para 

encerrar seu pronunciamento o Vereador Castanho parabenizou o Vereador Maico Hermes que 

amanhã (23/02/2022) estará de aniversário. Desejou que Deus lhe conceda muitos anos de vida, 

com muita saúde. Também parabenizou a vinda da filha do Vereador Dariano, a Helena. Concluiu 

agradecendo. Após, a VEREADORA SALETE DAMER solicitou aparte, tendo sido concedido pelo 

Vereador Gilmar Castanho, ao que disse: “A Vereadora cumprimentou o Presidente da Casa 

Gilmar Castanho, os colegas Vereadores, o Doutor Marlon e as pessoas que estão presentes hoje 

à noite. Disse que fica feliz de ver todos aqui, porque é a união que faz a força. Na sexta-feira à 

tarde a Vereadora dando uma volta na cidade, foi até o estabelecimento aonde que o Erick 

trabalhava, e daí conversaram, ele sempre muito sorridente, e quando a Vereadora saiu ela 

desejou a eles para terem um ótimo final de semana, porque ela naquele momento disse que 

iria cuidar de seus pais, e disse para eles ficarem bem. A Vereadora Salete deixa seus sentimentos 

a família Castanho e Ribeiro, e além dos sentimentos, quer parabenizar os pais por terem um 

filho tão amado, ele sempre muito feliz, aonde encontrava ele, sempre com muita educação. A 

Vereadora disse que gosta muito de crianças e jovens, podem ter certeza que ela ama todos, e 

quer que tenham um lugar apropriado para se divertirem, porque os adultos também precisam 

se cuidar, não são só os jovens, o perigo pode acontecer com adultos também. Uma coisa que 

chamou muito a atenção da Vereadora era que o Erick estava em volta de um jardim, porque ele 

tinha muitas coroas e muitas flores. Disse que não quer que isso sirva de consolo, mas para 

entenderem o quanto esse menino era amado aqui na nossa cidade. Podem ter certeza que ele 

está no Reino de Deus em meio a um jardim. O seu filho, seu amigo, seu colega está no céu. 

Falou que perdeu seu marido e não tem palavras para dizer o quanto isso dói. Isso é muito triste. 

Não tem palavras que consolam. Disse que muitas vezes sentiu um pouco de raiva, pediu 

desculpas, mas disse que sentiu isso, não tem como esconder, se revoltam, e revoltam muito 

com muitas coisas. A Vereadora sabe que hoje à noite estão em muitas pessoas e cada um tem 
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uma religião. Pediu para todos fazerem uma corrente de oração ao meio dia, pela paz e pelo 

descanso do Erick, bem como para todos os outros que foram esfaqueados, para que eles se 

sintam bem, e que o nosso menino Mateus Zwirtes que está em Passo Fundo se recupere o 

quanto antes. Falou que a oração tem muita força, Deus está sempre ao nosso lado. Deus está 

no nosso comando. Disse que não pode se alongar, porque tem muitas coisas para hoje à noite 

ainda, mas parabenizou os pais, os irmãos, pelo irmão e filho que tiveram, e amigos. A Vereadora 

deixou um abraço a todos e concluiu agradecendo. Reassumindo os trabalhos, de imediato o 

Presidente concedeu a palavra ao tio do Erick Castanho Ribeiro SENHOR DANIEL RIBEIRO, que 

falou o seguinte:   Inicialmente Daniel Ribeiro fez uma saudação ao Presidente Gilmar Castanho, 

aos demais Vereadores que estão aqui. Dando continuidade disse que inicia sua fala trazendo 

um trecho que todos conhecem: “terra querida e abençoada, teus filhos cantam em teu favor, 

expressamos por Chapada o mais lindo e puro amor.” Daniel disse que sempre cantou essa 

música e sempre se honrou disso, porque se criou nessa cidade, e viu muita coisa acontecer aqui. 

Hoje em nome de sua família, a família Ribeiro, a família Castanho, agradecem a todos pelo 

apoio, pelas palavras de conforto, que não foi nada fácil passar por isso, a oito meses atrás Daniel 

disse que perderam sua irmã pelo Covid, que já foi uma perda irreparável, o qual muitas pessoas 

perderam seus familiares, seus entes queridos, mas houve esse final de semana essa tragédia, 

que não desejam no mais puro pico de raiva para qualquer familiar, para qualquer família deste 

município adorável e amável. Daniel disse que se criou aqui até seus 22 anos, e lembra que sua 

mãe muitas vezes falava, com medo deles brincar com muitas amizades, disse que viu muita 

coisa acontecer nessa cidade, como a Josi falou, muitos crimes no passado, e as coisas tem ficado 

impune, por isso querem justiça, precisam de justiça. Uma cidade pacata, do interior, mas muita 

coisa tem acontecido ao longo dos anos, e parece que tem ficado muitas vezes encoberto, sem 

resposta a população e o povo de Chapada precisa disso. Então agradecem pelo conjunto de 

vocês, sem partido, sem causa, mas todos em prol da justiça, é o que mais querem, é o que mais 

desejam, disse que a população precisa desse policiamento, a população precisa disso, porque a 

população pelo que se viu neste final de semana está às escuras no município de Chapada. 

Ressaltou que não está mais morando aqui no município de Chapada a muitos anos, mas é eleitor 

dessa cidade ainda, porque qual diz a música “terra querida e abençoada”, tem orgulho em ser 

eleitor até hoje, porque  se criou aqui e ama essa cidade, mas devem lutar por segurança, por 

essas crianças. Falou que vê que aqui tem muitas crianças, muitos jovens. Salientou que neste 

final de semana veio para um casamento nessa cidade, final de semana que era para ser muito 

lindo, disse que passou com o Erick até as 12 horas da noite e mais ou menos as 5:30 da manhã 

ele entrou no hospital, em torno de 8 horas ele estava morto, não deseja isso a ninguém, o que 

sua família passou, não quero isso para ninguém, desejam só justiça, que a justiça seja feita, que 

esse bandido seja preso, porque foi uma facada pelas costas, o qual matou seu sobrinho, matou 

uma criança de 17 anos, com muitos sonhos pela frente. Então pediu a população chapadense, 

a todos os pais dessa cidade, que venham lutar, se juntar com essa causa, para que não venha 
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só ser causa deles, só o Erick, mas que isso venha passar, para mais pra frente mais crianças não 

venham sofrer, mais pais não venham sofrer, que crianças não venham perder a suas vidas. 

Também disse que as 5 horas e pouco da manhã quando foram chamados ao hospital, chegaram 

ali um tumulto, um agravante enorme ali, e ele sentiu naquele lugar uma tenção muito grande. 

Viram que naquele momento ali foi pouco médico de plantão, poucos enfermeiros, infelizmente, 

porque não tem como prever um negócio desses, mas pediu que através dos Vereadores que de 

repente venham ter um cuidado maior com isso, se possível ter mais plantões, ter mais médicos, 

através da polícia, que a polícia não está nesse momento, que não venha precisar o povo de 

Chapada ir lá em Carazinho fazer uma denúncia, como tem acontecido. Morou durante 10 anos 

em Carazinho, e ali viu muitas viaturas se batendo na avenida, e muitas vezes cidades menores 

faltando policiamento, como aconteceu hoje, que isso não venha acontecer, e vão lutar para que 

isso não venha acontecer, porque desse jeito a situação fica cada vez pior. Também agradeceu 

ao Joelson em nome da Radio Simpatia, que está prestando esse apoio, que é um veículo de 

comunicação, as demais rádios, agradecem em nome da família, em nome da família Chapada, 

agradeceu a população de Chapada em geral, a todos os familiares, aqueles que fizeram 

correntes de orações, segue o Mateus no hospital, e oram por ele, pelos demais feridos, graças 

a Deus não foi mais, agradecem a Deus por isso, por não ter sido pior a tragédia, para sua família 

foi pior. Agradecem também ao Delegado Solimar, ao qual falaram hoje de manhã, e também 

agradecem aos médicos e enfermeiros do hospital São José, que mesmo conturbados com a 

situação puderam ali dar ajuda, dar o apoio e infelizmente o Erick não teve a mesma sorte que 

os outros amiguinhos. Disse que sobre as casas, não são contra nenhuma casa, para as crianças 

se divertir, mas pedem essa fiscalização, porque pelo que sabem os seguranças da casa ali, até 

nas vestimentas não estavam preparados, então pedem fiscalização junto aos órgãos. Sabe que 

o Conselho Tutelar tem essa diretriz para ir lá juntamente com a polícia militar, mas a polícia 

militar não estava aí, e ele chegando no hospital juntamente com seu irmão, as 5:30 da manhã 

até 9:40 da manhã o policiamento ainda não tinha chegado, e eles desolados, o Prefeito estava 

lá, o Vice Prefeito estava lá também, cobraram ele, ele disse que ligaram e ninguém atendeu, 

então para que a população não venha precisar mais para frente que isso aconteça na nossa 

cidade de novo. Enfim agradeceu a todos que estiveram aqui, os amigos, colegas do Erick, pelas 

orações o qual fizeram para sua família, agradeceu em nome da família pela oportunidade pelas 

palavras. 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. Nesta fase, 

o Presidente CONVOCOU todos os Vereadores para uma Sessão Extraordinária, a ser realizada 

logo após 30 (trinta) minutos do encerramento dessa Sessão Ordinária, com a seguinte Ordem 

do Dia:  PROJETO DE LEI Nº 011/2022 que “Autoriza a abertura de crédito especial no valor de 

R$ 100.275,00 no orçamento de 2022 e dá outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 012/2022 

que “Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 56.000,00 no orçamento de 2022 e 
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dá outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 013/2022 que “Autoriza a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 286.500,00 no orçamento de 2022 e dá outras providências”; PROJETO 

DE LEI Nº 014/2022 que “Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 75.968,01 no 

orçamento de 2022 e dá outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 015/2022 que “Autoriza a 

abertura de crédito especial no valor de R$ 110.000,00 no orçamento de 2022 e dá outras 

providências”; PROJETO DE LEI Nº 016/2022 que “Autoriza a abertura de crédito especial no 

valor de R$ 2.815,26 no orçamento de 2022 e dá outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 

017/2022 que “Autoriza o Município de Chapada a contratar servidores em caráter temporário, 

por excepcional interesse público, e dá outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 018/2022 que 

“Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 25.321,13 no orçamento de 2022 e dá 

outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 019/2022 que “Dispõe sobre a concessão de abono 

remuneratório aos Agentes Comunitários de Saúde, vinculados à equipe de Estratégia de Saúde 

da Família – ESF, abre crédito especial, aponta recursos e dá outras providências”; PROJETO DE 

LEI Nº 020/2022 que “Autoriza o Poder Executivo a conceder o uso de 01(um) reservatório 

d´água novo à associação comunitária e dá outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 021/2022 

que “Autoriza o Município a conceder incentivo industrial para a Empresa Leomar Uebel & CIA 

LTDA e dá outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 022/2022 que “Autoriza o Município a 

conceder incentivo industrial para a empresa Clovis Roberto Malheiros ME e dá outras 

providências”; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 002/2022 que “Denomina de “Rua Nicolau Dill” 

uma rua situada entre os Bairros Santa Lúcia e Industrial Prefeito Milton Kissmann Kamphorts 

localizada na Linha Modelo do Município de Chapada-RS e PEDIDO DE LICENÇA Nº 001/2022. 

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. 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 22 de fevereiro de 2.022. 

 

                        Gilmar Castanho                                         Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 


