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ATA Nº 3912 

 

Aos dezenove 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 nona 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 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. Ato continuo, o Presidente colocou em 

discussão a ATA Nº 3911 da Sessão Ordinária realizada aos doze 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 034/2022 que “Autoriza o Poder Executivo a renovar as 

contratações temporárias de Agentes Comunitários de Saúde, previstas na Lei Municipal nº 

4.082/2021”. 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 

009/2022 que “Estabelece o Perímetro Urbano da sede do Município de Chapada, revoga a Lei 

Municipal 2.900/2017 e dá outras providências. 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 Marcos Ott, Salete Maria Damer, Marlei Ines 

Ritterbusch, Kelvin Luiz Schuh, Maico Roberto Hermes, Dariano Agostino Guth e Leonardo André 

Krindges sendo que o Vereador Gilmar Castanho dispensou o uso da Tribuna na noite de hoje. 

Primeiramente o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH, que 

falou o seguinte: Saudou o Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou 

os demais Vereadores e Vereadoras desta Casa. Cumprimentou o Assessor Jurídico Marlon e as 

Servidoras da Câmara de Vereadores. Disse que está presente nesta Sessão o Presidente da 

Associação dos Gaiteiros e Violeiros do município de Chapada, senhor Valídio e também sua filha 
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Dianara, que muito alegram com suas presenças. Em nome das pessoas citadas cumprimenta 

todas as pessoas que estão em casa acompanhando pelas redes sociais e também quando essas 

suas palavras foram ao ar na Rádio Simpatia, ainda que de forma resumida. Inicialmente o 

Vereador Alcino falou que a sua Comissão de Pareceres manifestou-se favorável ao Projeto 

Legislativo nº 008/2022 e pediu aos colegas para também se manifestem favoráveis a este 

projeto e que possam vota-lo nesta noite. O projeto de lei legislativo 008/2022 denomina de Rua 

dos Gaiteiros e Violeiros uma rua localizada dentro do perímetro urbano na cidade de Chapada. 

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

Chapada, inscrito no CNPJ, com enquadramento social e de início das atividades a partir 

26/07/2012 de todos os gaiteiros e violeiros de Chapada. Disse que é uma homenagem justa para 

os gaiteiros e violeiros, a esta entidade que representa tão bem o município, cultivando as nossas 

tradições gaúchas. Muitas vezes esses gaiteiros e violeiros estão levando a visibilidade as coisas 

bonitas aqui do município para outras regiões, inclusive para outros estados da federação 

também. Neste sentido, disse que é um orgulho muito grande e por isso é justo fazer essa 

homenagem aos gaiteiros e violeiros da Associação. Em seguida, passou a falar do projeto de lei 

legislativo nº 009/2022, também de sua autoria, que estabelece novo perímetro urbano da sede 

do Município de Chapada, revoga a lei municipal 2.900/2017 e das outras providencias. Esse 

projeto foi apresentado atendendo pedido de muitos empresários, que estão morando em 

Chapada, mas que ainda não estavam tendo abrangência pelo perímetro. Destacou que deverá 

ser realizada uma audiência pública, onde será convidado o pessoal do bairro. Falou que na 

medida do possível vão passar a imagem do novo perímetro, que já está pronta, novo mapa do 

nosso município. Um trabalho bem feito pelo Engenheiro Leonardo e sua equipe. É um trabalho 

muito atual, muito preciso e que contempla as aspirações dos munícipes, da nossa cidade, para 

que cada vez o município possa se integrar ao desenvolvimento e também como referência em 

toda região. A justificativa desse projeto diz o seguinte: “O presente projeto de lei legislativo tem 

por objetivo alterar o perímetro urbano da sede municipal, com vistas proporcionar o melhor 

funcionamento do setor de arrecadação, fiscalização, cadastro imobiliário do município, e, ainda, 

para melhorar a organização e funcionamento das empresas estabelecidas no Distrito Industrial 

do nosso Município de acordo com o que necessitam as empresas ali estabelecidas, como 

licenciamentos ambientais e afins. Sendo o objetivo do presente, ao ensejo reiteram as cordiais 

saudações, colocando-nos à disposição para prestar informações adicionais que se façam 

necessárias. Diante de todo o exposto, entendendo a relevância da tal propositura, solicitamos o 

apoio dos demais colegas para a aprovação do projeto em Regime de Urgência. Chapada/RS, 19 

de abril de 2022. Vereador proponente Alcino Rui Kohlrausch, sendo também assinado como 

Vereadores subscritores Gilmar Castanho, Leonardo Krindges, Marlei Inês Ritterbusch, Salete 

Damer e Marcos Ott. Agradeceu mais uma vez a oportunidade de poder falar para as pessoas 

que acompanham pelas redes sociais.  Na sequencia, o Presidente concedeu a palavra ao 

VEREADOR MARCOS OTT que disse: O Vereador Marcos cumprimentou o Presidente da Casa 
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Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores e Vereadoras. Saudou 

o Assessor Jurídico e funcionários desta Casa. Cumprimentou o senhor Valídio que está presente 

no Plenário prestigiando essa Sessão Ordinária. Iniciou seu pronunciamento dizendo que na 

Sessão passada falou um pouco do trabalho da Secretaria de Obras no interior e hoje quer fazer 

algumas colocações sobre serviços particulares. Mas antes de tudo quer fazer um pedido verbal, 

para que o Prefeito Municipal estude a possibilidade de transformar em mão única a rua em 

frente à delegacia de polícia, pelo fato da mesma ser uma rua muito estreita para fazer 

cruzamento. Continuando o seu pronunciamento o Vereador Marcos fez referência aos serviços 

particulares que estão sendo realizados pela Secretaria de Obras, que são os seguintes: Muitos 

serviços de terraplanagem, tanto no interior como na cidade; silos trincheiras; algumas estradas 

de lavouras; preenchimentos em construções, uma vez que enfrentam um grave problema que 

é a falta de terra. Muitas pessoas cobram da Prefeitura que não ter terra. Disse que quem faz 

uma terraplanagem geralmente segura a terra para obra dele, posteriormente se sobrar eles 

passam para frente. E a Prefeitura não tem isso. Infelizmente não tem uma área de onde tirar, 

por isso tem enfrentado esse problema. Mas na medida do possível tem tentado de uma maneira 

ou de outra solucionar o problema. Neste sentido, pediu a compreensão das pessoas. Também 

foram realizados alguns serviços de pátios de vaca, foram poucos, mas foram feitos. E 

infelizmente tiveram que mudar o foco em virtude de alguns serviços, mas esperam poder 

retornar assim que der uma geral em algumas estradas. Disse que também foi feito bastante 

pátio de produtores, principalmente da bacia leiteira, foi feito muito nesse um ano e quatro 

meses de trabalho, tem muito acesso a propriedade, acesso do caminhão do leite até a sala de 

ordenha, tinha bastante problema em alguns lugares, uma vez que as vezes era apertado, até 

colocação de bueiro foi colocado em alguns. Também foram feitos serviços para a Corsan, a 

prefeitura tem acompanhado direto com retroescavadeira e com caminhão, e isso é um serviço 

quase que diário. Como a Prefeitura tem essa parceria eles têm prestado esse serviço. Também 

falou que fizeram vários remendos em calçamento e remendos de asfalto. Falou que neste mês 

que passou fizeram vinte e cinco remendos. Também a construções de cordões, que muitas vezes 

as pessoas para construir e acaba quebrando, a própria máquina ou caminhão que vai subir 

descarregar, ele destrói. Disse que fizeram muitos metros de cordão e que não vai falar em 

números para não errar, mas foi feito bastante cordão, bastante passeio foram reformados. Nas 

escolas municipais fizeram muitos trabalhos como: construção de murro, construção de calçada, 

concerto em banheiros, manutenção dos pátios dos colégios. Além destes, prestam serviços nos 

postos de saúde, nas creches municipais sempre que podem estão ajudando a colocar um 

brinquedo ou tirar um brinquedo que quebrou e precisa de concerto. Disse ainda que essa 

semana realizaram alguns trabalhos em Bom Sossego e na Linha Diogo. Em Bom Sossego como 

muitos sabem não pertence a Chapada, a divisa passa aqui no Beto Paim, mas como tem alunos 

lá em Bom Sossego, esses alunos não podem ficar sem aula, isso dá uns quatro ou cinco 

quilômetros para dentro, mas os moradores a maioria deles possuem todos os blocos de 
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produtor em Chapada, e sabem que isso é retorno. Na Linha Diogo fizeram os trabalhos também, 

próximo à propriedade de Júlio Benvenutti e no próprio Júlio fizeram algumas coisas.  E se tudo 

correr bem próxima semana ou na outra semana vão estar na Linha Bonita, Santo Antônio e 

Tesouras, aonde tem muita coisa para fazer. O Vereador Marcos como disse aqui na terça 

passada, foi feito bastante, mas tem outro tanto para ser feito. É claro que as pessoas veem 

aquilo que interessa para elas. Ninguém vai elogiar se aquilo não é conveniente para ele. Mas 

estão fazendo uma prestação de contas do que a Secretaria de Obras tem feito e na medida do 

possível está sendo atendido bastante pessoas, nem sempre é possível, existe casos na hora que 

a máquina está ali parada, o produtor liga a máquina está ali então sai e vai fazer. Falou que 

existe casos que a máquina não está próxima ao local e que tem enfrentado alguns concertos de 

máquinas e todo mundo sabe que concerto de máquina particular e da Prefeitura é bem 

diferente. Falou que se o Vereador Leonardo que tem sua frota de caminhões sabe, quebrou um 

caminhão dele ele vai na oficina e manda fazer, a Prefeitura não, a Prefeitura tem que licitar. Tem 

que licitar, demora uma semana para licitar mais dez dias para alguém recorrer, mais quinze dias 

para ser executado. Destacou que isso é uma coisa que atrapalha muito, mas estão passando por 

cima disso. Graças a Deus o maquinário novo veio, mas precisam de mais dois caminhões, porém 

estão se virando com aquilo que tem, e tem buscado atender cada um da melhor forma possível. 

Concluiu agradecendo. Ato continuo, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR KELVIN 

LUIS SCHUH que disse: O Vereador Kelvin saudou o Presidente desta Casa e em seu nome saudou 

os demais Vereadores. Cumprimentou a todos que mais uma vez acompanham esta sessão, 

agradecendo pela companhia de todos.  Inicialmente o Vereador Kelvin destacou alguns pedidos, 

pedidos estes que inclusive o colega Marquinhos fez na região de Linha Bonita. Agradeceu por 

atender também essa solicitação da população. Disse que usou o espaço na Tribuna pedindo a 

recuperação dessas estradas da Linha Bonita. Sabe também que as pessoas procuraram outros 

Vereadores solicitando a recuperação dessas estradas. E escutando o Vereador Marquinhos falar 

hoje à noite, nos próximos dias terão a atenção a esses locais. O Vereador Kelvin também colocou 

um agradecimento e em seu nome e pediu que seja mandado um oficio ao Deputado Ronaldo 

Santini, referente ao recurso para revitalização da Praça de Tesouras. Um recurso importante 

que está aqui no nosso município, através do Segmento Turismo Cultural, onde o valor vai chegar 

a mais de cem mil reais. O recurso de mais de setenta mil e uma contrapartida de um pouco mais 

de trinta mil reais. Um recurso importante para a comunidade de Tesouras, que é um distrito 

importante para o nosso município, não desmerecendo os outros, todos são importantes, mas é 

o distrito onde que a nossa sede municipal inicialmente seria instalada. Por isso, nada mais justo 

do que trabalhar de uma forma que venha a beneficiar a comunidade de Tesouras. Pediu 

novamente ao Presidente desta Casa para que envie um oficio em seu nome ao Ronaldo Santini, 

agradecendo a este importante recurso e por ter intermediado junto ao município essa 

revitalização da Praça Tiradentes de Tesouras. Fica o seu agradecimento. Agradeceu a atenção 

de todos. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA 
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DAMER que disse: Inicialmente saudou o Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho e em 

seu nome saudou os demais Vereadores.  Logo após, a Vereadora Salete requereu verbalmente 

ao Poder Executivo, para que através do Setor Competente, faça a desobstrução do bueiro, na 

propriedade do senhor Dionísio Weirich residente em Linha Westphalen, bem como seja trocado 

o bueiro que está quebrado no acesso a propriedade da família Grespan, também morador da 

Linha Westphalen. Outro pedido que a Vereadora Salete fez é para que o Poder Executivo faça 

melhorias na entrada da propriedade da família Pellens, residente em São João Baixo, com a 

colocação de saibro, pois em dias de chuva tem muito buraco, dificultando a trafegabilidade dos 

veículos.  Requereu ainda que seja feito a limpeza da sarjeta e colocado saibro na estrada que vai 

em direção a residência do senhor Armíno Sturmer, em Linha Bonita. Em seguida, a Vereadora 

Salete reportou-se sobre o Projeto de Lei nº 033/2022, que tem por objetivo autorizar os 

Conselheiros Tutelares conduzir veículos de serviço do município. Neste sentido, disse que a sua 

Comissão entendeu que devem estudar melhor esse projeto. Após, disse que conversou com 

várias pessoas sobre diversos assuntos e pediu a elas para que sugerissem para a Vereadora 

Salete o que poderiam fazer com os adolescentes menores de idade que estão na rua até tarde 

da noite. Neste sentido, muitas pessoas falaram para a Vereadora Salete que seria muito 

importante os Conselheiros Tutelares fazerem cursos, podendo ser on-line, até para que eles 

estejam mais seguros de si no trabalho. Falou que se o Conselho Tutelar necessita de mais 

computadores, pois este foi uma queixa delas ao Vereador Dariano, é só elas virem procura-los 

para conversar e ver da possibilidade de conseguirem um computador para melhorar o 

atendimento do Conselho Tutelar. Conclui agradecendo a atenção de todos. Ato continuo, o 

Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INES RITTERBUSCH que disse: A 

Vereadora saudou o Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho em seu nome cumprimentou 

os demais Vereadores. Fez uma saudação ao Assessor Jurídico Marlon, ao seu Valídio e a Dianara 

que estão presentes prestigiando essa Sessão, bem como as pessoas que acompanham através 

do facebook. Em seguida, a Vereadora Marlei agradeceu alguns trabalhos realizados pelo Parque 

de Máquinas. Parabenizou o Marquinhos e toda a equipe de funcionários do Parque de 

Máquinas. Todos estão de parabéns, trabalhando incansavelmente para que o nosso município 

tenha melhores condições nas estradas. Como diz o colega Marquinhos tem muito a fazer, mas 

uma hora todos ou a maioria serão beneficiados. A Vereadora Marlei agradeceu a pedido da Ana 

Bovenschulte, a recuperação da estrada dela, próximo a Laticínios Friolack. Também agradeceu 

a Secretaria da Agricultura pelo excelente trabalho que estão fazendo nas inscrições das cestas 

básicas do município. Parabenizou a Daniela, a Amanda que estão ajudando e ao Secretário 

Telmo. Em seguida, a Vereadora parabenizou a Rádio Simpatia e Jornal de Chapada pela 

divulgação da campanha de ajuda pela Laura. Disse que Laura é filha da chapadense Maiara Brum 

casada com Júlio. Disse que encontrou o pai e a mãe de Laura em Porto Alegre eles estão sem 

trabalhar por isso conclama ao povo de Chapada que ajudem essa família, pois eles precisam 

muito. Disse que fica emocionada, porque nasceram seus dois netinhos, por isso sabe como 
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precisa da ajuda, da energia das pessoas. E ela particularmente é muito amiga da Maiara e pediu 

novamente para todos ajudarem a campanha em favor da pequena Laura. Após a Vereadora 

Marlei agradeceu também a todas as pessoas que a parabenizaram, pelo nascimento dos seus 

netos Vicente Miguel e Valentim Miguel. Disse que tem muita gratidão a todas as pessoas que 

emanaram energias boas e vão continuar com essa energia. Que os meninos cresçam felizes e 

com a família que tanto ama eles. Disse que a família da Vereadora e a família da Sarita, Darlei e 

a Thaisa, estão muito felizes com a chegada dos meninos. Para encerrar agradeceu novamente 

ao colega Marquinhos e disse que ele trabalha muito e ele também ajuda muito, principalmente 

a ela. Por isso tem muita gratidão a ele. Gratidão também ao colega Sagu por ter estado com 

eles. Disse que sua vida é gratidão e encerra nesta noite com muita gratidão ao seu arcanjo 

Miguel. Logo após, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR MAICO ROBERTO 

HERMES que fez o seguinte pronunciamento: O Vereador Maico Saudou o Presidente Vereador 

Gilmar Castanho em seu nome saudou os demais Vereadores. Saudou o senhor Valídio e a 

Dianara que estão prestigiando essa Sessão, bem como as pessoas que acompanham através do 

facebook. O Vereador Maico disse que depois de 15 (quinze) dias afastado da Casa retorna aos 

trabalhos como Vereador nessa sessão e que na próxima Sessão estará se licenciando novamente 

para oportunizar o Suplente de Vereador Miguel pelo período de 15 (quinze) dias. Durante esses 

dias que esteve afastado da Casa, inclusive já tinha falado aqui na tribuna, sobre um recurso que 

o Partido do PDT, juntamente com o Deputado Afonso Motta estavam tratando para o hospital 

de Chapada. No dia 6 de abril, logo a primeira hora da manhã recebeu uma ligação do Deputado, 

onde tiveram mais uma boa conversa. Neste mesmo dia, em torno das 15horas e 30minutos o 

Vereador Maico disse que estava no município de Almirante Tamandaré instalando ar-

condicionado, e o Deputado colocou a importância de conseguir a documentação para cadastrar 

essa emenda. O Vereador Maico disse que imediatamente ligou para o hospital, mas não 

consegui falar com o Dejalmo e nem com a Maira, então ligou para o Renatinho Hess e ele passou 

o contato do Djalmo, tendo o Vereador ligado para o Djalmo e logo após a Maiara ligou para o 

Vereador e ainda no dia 6 de abril a Maiara conseguiu cadastrar esse recurso, que vai ser um 

recurso livre, vai vir para o município mas em tratativa do hospital com o município, vai ser 

repassado para o hospital. O recurso do PDT e este recurso que vai ajudar muito ao Hospital São 

José de Chapada. Disse que durante o período que está como Vereador deste município já 

conquistou mais de dois milhões e meio de recursos para o município de Chapada. Falou que 

ainda não tinha conseguido recursos para o Hospital, mas agora conseguiu atingir essa meta. Essa 

emenda é no valor de R$ 150.000,00 que irá somar para o Hospital São José de Chapada. Falou 

que com esses R$ 150.000,00 do Deputado Afonso Motta que já foi cadastrado e mais os R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil) do Deputado Pompeo de Mattos, o Partido do PDT neste ano 

trouxe R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) de recurso para o município de Chapada. O Vereador 

Maico Disse que não estão no governo, não fazem parte do governo, são oposição ao governo, 

mas estão trabalhando e trabalhando forte em prol da população de Chapada. E isso só os 
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engrandecem. Falou que o trabalho do Vereador é esse, ir atrás de recursos, conseguir recursos, 

recursos esses que pagamos em forma de impostos e agora já está retornando para o município. 

O Vereador Maico fez uma saudação especial ao Vereador Marquinhos, dizendo que o mesmo 

está trabalhando numa função onde é bastante procurada e sabe disso desde a administração 

passada e todas as administrações, quanto mais fazem parece que mais aparece para fazer. Disse 

que pedem aqui na tribuna, porque as pessoas procuram o Vereador, pois tentaram com vários 

outros órgãos, com Secretário e Vice Prefeito, e quando chega até os Vereadores é porque a coisa 

não foi resolvida. E conversou com o Vereador Marquinhos antes do início desta Sessão sobre a 

Justina Grespan, ela passou hoje em ligação ao Vereador que faz 45 dias que ela está esperando 

o serviço e não consegue tirar o produto dela da lavoura, o soja que ela plantou, e já foi 

prometido para ela. Diante disso, o Vereador Maico pede que esse pedido seja atendido o quanto 

antes, para que a senhora Justina Grespan consiga tirar a produção, que ela conseguiu produzir 

neste ano. Este ano já é difícil e esse é mais um empecilho na propriedade dela. Também disse 

que escutou na Sessão passada o discurso do Vereador Marquinhos sobre a estrada da Linha São 

Paulo. No entanto, o Vereador confessa que foi feito um excelente serviço, mas ainda tem alguns 

problemas e o Vereador Marcos deve ser sabedor disso. Disse que no Everson Barrichello tem 

uma valeta no meio da estrada ruim e sorte que o pessoal agora na safra está conseguindo 

desviar, porque um caminhão pesado não tem como passar, com carro pequeno está difícil de 

passar. Disse que não é uma crítica, quando leva os pedidos leva os anseios da população. Não 

que estão criticando o governo, é que as pessoas procuram os Vereadores, porque querem saber 

o porquê não está acontecendo e esse é o papel deles aqui dentro da Câmara. Em seguida, o 

Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH que disse: Saudou o 

Presidente Vereador Gilmar Castanho em seu nome saudou os demais Vereadores. 

Cumprimentou o senhor Valídio e a Dianara que prestigiam está Sessão. Aproveitou a juventude 

e o próprio Valídio para que futuramente possam ser Vereadores deste município. Disse que o 

interesse pela política é muito importante. O Vereador Dariano disse que hoje teve a visita de 

um candidato a Deputado Estadual, irmão do Deputado Edson Brum, que inclusive é Secretário 

Estadual, ele é natural do Vale do Rio Pardo, inclusive o pessoal mais de história Rio Pardo era 

um dos maiores municípios, até Chapada fazia parte, e depois foi desmembrando. Ele foi Prefeito 

lá três vezes, Vice-Prefeito, Vereador e agora está concorrendo a Deputado Estadual, o irmão 

dele está indo para o Tribunal de Contas, não vai mais a reeleição e esse senhor bem atencioso 

lembrou de Chapada. É claro que é ano de eleição, mas destaca que quem lembra de Chapada 

agora e depois vão por um asterisco. Destacou porque tem muitas demandas, a nível estadual, a 

nível local e que o Vereador aproveitou a oportunidade para deixar ele com uma listinha de 

demandas. Disse que o candidato não prometeu nada e o Vereador também não, já tem alguns 

Deputados Estaduais que vem trabalhando por Chapada, mas como o Leo falou tem que destacar 

quem está trazendo resultados. Ele falou ao Vereador que talvez não vá poder vir com frequência 

para Chapada, mas o Vereador destacou que a forma de vir não precisa ser presencial, pode ser 
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via um recurso para melhorar a VRS 801, se for ele que consiga. Pode ser vir via uma emenda que 

o Leo conseguiu lá com Mateus Vesp de calçamento. Pode ser de várias formas, mas que venha, 

não só pedir voto nessa época, mas que venha na sequência. Então debateram sobre vários 

assuntos, e esse foi um deles, e vai destacar para os colegas do MDB e para a população 

posteriormente nomes de pessoas que se importam com nós, e que depois pretendem trabalhar 

por nós, independente de voto, porque teve gente que não fez nenhum voto e manda recursos, 

e tem uns que estão lembrando de Chapada agora e depois de serem eleitos também devem 

relembrá-los que Chapada precisa de ajuda. Neste sentido, o Vereador convidou a todos a se 

interessar cada vez mais e também participar da política das mais diversas formas. Também 

parabenizou a vovó Marlei pelo nascimento dos netinhos, novos chapadenses também, inclusive 

eles inspiram a pensar Chapada para daqui cinco anos, dez anos, vinte anos quem sabe, futuros 

Vereadores ou Prefeitos, Deputados. Devemos cada vez mais unir forças em pensar Chapada a 

longo prazo, principalmente essas novas gerações. O Vereador Dariano disse que participou de 

uma reunião política com o deputado Cherini também, e achou muito bonita a visão dele em 

relação a várias questões. Uma delas é sobre a questão do centro de convivência, mas existem 

projetos que os hospitais vêm trabalhando sobre isso, e que daqui a pouco eles vão começar 

abrigar essa ideia do centro de convivência, e é uma ideia muito interessante, porque eles 

conseguem recursos via emenda, custeio municipal. E o centro de convivência para os idosos é 

pensar na gente lá na frente, e também pensar nas pessoas que fizeram muito para nosso 

município. Então vem buscando e reforçando essas importâncias, porque somos hoje jovens, tem 

colegas aqui mais velhos, temos nossos pais, nós vamos virar idosos lá na frente, precisamos criar 

essa base para eles terem conforto na sua velhice e para descansar com qualidade. Existe aquele 

preconceito que é tipo pôr na creche o idoso, mas sim, quando criança colocam os filhos, e 

quando mais velho porque não colocar na creche, para passar o dia com outros colegas da mesma 

idade, da mesma vivencia, dos mesmos assuntos, jogos, suporte, enfim, e que depois estejam 

com seus familiares na medida do possível, cada um com suas possibilidades. Esse assunto tem 

bastante debate, então que consigam recursos para ajudar e apoiar. Em seguida, disse que a sua 

comissão de orçamento, finanças infraestrutura urbana e rural tratou hoje sobre alguns projetos 

que estão nesta casa e por consenso destacou também a importância de votar o 034/2022, que 

ele seja verificado pelas demais lideranças, que se possível seja lido e votado hoje, que a 

renovação da contratação temporária dos agentes de saúde. Revisaram rapidamente e o projeto 

está correto, e sabem da importância, principalmente devido os casos de dengue e outros 

trabalhos que os agentes, mesmo que temporários estão fazendo em prol de ajudar o município. 

Além também do nome de rua que o colega Alcino e demais colegas fizeram, é o segundo nome 

diferente que debatem nesta Casa, que vem oportunamente destacar a importância dos gaiteiros 

e violeiros. A rua Palmeira das Missões também foi um nome diferente, normalmente é nome de 

pessoas que fizeram história no município, mas é importante essas diferenças, sugestões, 

inclusive bem justificadas, que os colegas apresentaram. Disse que tem aqui na Casa também o 
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projeto de resolução 002 e na reunião de comissão encontraram alguns erros. Diz lá no artigo 11, 

com base na resolução de 2019 que era a que estava em vigor, que o valor das diárias era um, 

por exemplo R$ 301,75 ai agora esse projeto novo 002 de resolução 2022, diz que é para 

aumentar em 10,16% esses valores. Só que se pegar a calculadora e fazer 301,75 x 10,16% vão 

ver que tem um erro ali na conta. Já repassaram isso ao Doutor Marlon, inclusive sugeriram uma 

emenda ao projeto, porque todos os valores não estão corretos. Para colaborar e para que não 

ocorra problema posterior sugerem essa emenda, e os colegas Salete e Alcino também, vem 

fazendo em conjunto, disse que passou pela revisão. Infelizmente errar é humano. Na revisão da 

comissão esse erro não passou despercebida, foi vista e agora proposta a correção. Em seguida, 

o Vereador Dariano falou sobre pedidos de recursos e que semana passada o Vereador frisou 

que solicita com frequência recursos aos Deputados Federais e graças a Deus estão novamente 

sendo atendidos. Disse que vai divulgar oficialmente assim que chegar o oficio, mas estão por 

conseguir R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para custeio na saúde pública municipal. Deste 

valor R$ 200.000,00 (duzentos mil) são do Deputado Federal Márcio Biolchi e R$ 200.000,00 

(duzentos mil) do Deputado Federal Osmar Terra. São recursos rápidos que virão antes das 

eleições e que vão ajudar o município em seus custeios na saúde pública e vai fazer com que o 

município economize recurso livre. O recurso livre o município pode fazer obras, pode fazer 

outras ações, que também ajudam o nosso município, invés de pegar recurso livre e destinar para 

saúde, segura esse recurso livre e vem esse custeio que ajuda a pagar as despesas da saúde, e 

assim o município pode trabalhar melhor em outras ações, que vem novamente aqui divulgando 

para tentar ajudar. Na sequência que chegar os ofícios o Vereador vai destacar com mais 

detalhes. Também disse que estão trabalhando para conseguir ajuda na saúde do hospital, são 

mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), que tem um projeto que está acompanhando o 

andamento, e que se der certo também vão divulgar na sequência para poder ajudar a saúde 

pública municipal. Concluiu agradecendo. Para encerrar essa fase, o Presidente concedeu a 

palavra para o VEREADOR LEONARDO ANDRE KRINDGES que falou o seguinte: Saudou o 

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

Valídio e a Dianara que estão presentes no Plenário acompanhando a Sessão, bem como as 

pessoas que acompanham pelo facebook. Primeiramente, o Vereador Leonardo convidou a 

população chapadense para prestigiar o 4º rodeio artístico, que será realizado pelo CTG Galpão 

Crioulo neste domingo, a partir das 9 horas da manhã. Serão danças divididas em cinco 

categorias, pré-mirim, mirim, juvenil, veterano e adultos. Disse que é muito importante que a 

Patronagem do CTG e demais envolvidos estão trabalhando e organizando este evento. Disse 

que sabe que é difícil, e como o próprio Henrique colocou sobre a situação, esses dois anos de 

pandemia adiaram e hoje voltando e sendo uma referência na região com este rodeio artístico. 

Em seguida, comentou sobre o projeto de lei legislativo nº 008, que denomina a rua dos gaiteiros 

e violeiros. Disse que é favorável a este projeto. É um projeto muito importante de autoria do 

Vereador Alcino e assinados pelos Vereadores. Após, o Vereador Leonardo fez uma observação, 
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onde o colega Kelvin colocou que o recurso da revitalização da praça de Tesouras é do Deputado 

Santini. O Vereador Leonardo disse que na verdade esse recurso ele é do projeto avançar, que é 

mais um dos projetos avançar que o Governo do Estado encaminhou e foi contemplado no 

avançar na cultura, onde foram os valores esses contemplados e o município entrou com a 

contrapartida. Esse é um recurso de mais um dos programas que o Governo do Estado 

contemplou o município, como também o município foi contemplado com o pavimenta, que será 

3 Km de calçamento, que irá ligar o nosso município de Chapada ao Novo Barreiro. É um 

importante programa que o Governo do Estado está ajudando nosso município. Seguindo suas 

colocações, como falaram de recursos e de verbas, ele também estará recebendo a visita no 

sábado à tarde do Deputado Federal Lucas Redecker, onde ele irá destinar também um valor para 

nosso município. Irá esperar ele fazer essa destinação, que é um recurso rápido também, que 

logo será depositado para os cofres do nosso município investidos aqui. Disse que semana que 

vem vai fazer uma atualização desse recurso e também dos demais recursos conseguidos já 

nesses 16 meses de mandato. 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 solicitou para a Segundo-Secretário 

Vereador Leonardo André Krindges para que procedesse a leitura dos pareceres das Comissões 

sobre o PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 008/2022 que “Denomina de “Rua dos Gaiteiros e 

Violeiros” uma Rua localizada dentro do perímetro urbano da cidade de Chapada”. Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, sendo: RELATOR: Vereador 

Marcos Ott, manifestou-se favorável ao Projeto de Lei Legislativo nº 008/2022; REVISOR: 

Vereador Maico Roberto Hermes, manifestou-se favorável ao voto do Relator; PRESIDENTE: 

Vereador Leonardo André Krindges, manifestou-se favorável ao voto do Relator. Parecer da 

Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural: RELATOR: Vereador Alcino 

Rui Kohlrausch, votou de acordo com o parecer jurídico do Projeto de Lei Legislativo nº 008/2022; 

REVISORA: Vereadora Salete Damer que votou de acordo com o voto do Relator; PRESIDENTE: 

Vereador Dariano Guth votou de acordo com o voto do Relator e com o Parecer Jurídico. Após, 

o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei Legislativo nº 008/2022 não 

havendo nenhum Vereador inscrito de imediato o Presidente colocou em votação o Projeto de 

Lei Legislativo nº 008/2022, tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. Em seguida, o 

Presidente atendendo solicitação do Vereador Dariano Guth suspendeu a Sessão por 05 (cinco) 

minutos, para que a Comissão de Orçamento e Finanças pudessem manifestar parecer com 

relação ao Projeto de Lei nº 034/2022. Reiniciados os trabalhos de imediato o Presidente solicitou 

para a Segundo-Secretário Vereador Leonardo André Krindges para que procedesse a leitura dos 

pareceres das Comissões sobre o PROJETO DE LEI Nº 034/2022 que “Autoriza o Poder Executivo 

a renovar as contratações temporárias de Agentes Comunitários de Saúde, previstas na Lei 

Municipal nº 4.082/2021”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar 
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Social, sendo: RELATOR: Vereador Marcos Ott, manifestou-se favorável ao Projeto de Lei nº 

034/2022; REVISOR: Vereador Maico Roberto Hermes, manifestou-se favorável ao voto do 

Relator; PRESIDENTE: Vereador Leonardo André Krindges, manifestou-se favorável ao voto do 

Relator. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural: RELATOR: 

Vereador Alcino Rui Kohlrausch, votou de acordo com o parecer jurídico do Projeto de Lei nº 

034/2022; REVISORA: Vereadora Salete Damer que votou de acordo com o voto do Relator; 

PRESIDENTE: Vereador Dariano Guth votou de acordo com o voto do Relator e com o Parecer 

Jurídico. Após, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 034/2022 

tendo inscrito o Vereador Dariano Guth que disse que havia citado esse projeto na Tribuna e que 

o mesmo não estava na Pauta de Votação, uma vez que o projeto foi lido somente nesta Sessão 

Ordinária e a Pauta de Votação é feita depois que os projetos são lidos. Falou que de praxe ficam 

cuidando para que não seja feito nada errado, até por que ninguém é perfeito. Ressaltou que no 

Projeto de Resolução nº 002/2022 constataram vários erros nos valores e a sua Comissão 

apontou esses erros. A saúde pública é prioridade, inclusive já falaram por diversas vezes e 

mesmo que não estivesse na Pauta, pediram para entrar na Pauta e que fosse votado hoje, por 

que vai ajudar na saúde pública municipal.  Falou que é favorável ao projeto e que de praxe não 

é votar os projetos correndo, para que possam fazer as revisões necessárias. Também de praxe 

não é manifestar o parecer verbal e sim por escrito. Agradeceu o Presidente por ter suspendido 

a Sessão. Em seguida, o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 034/2022, tendo sido 

APROVADO por unanimidade de votos. O Presidente Vereador Gilmar Castanho agradeceu os 

Vereadores, principalmente os da Oposição que concordaram em votar o Projeto de Lei nº 

034/2022. 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.  Nada 

mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 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 pelo Secretário e pelo Senhor Presidente.  

 

Chapada/RS, Plenário Annildo Becker, em 19 de abril de 2.022. 

 

 

                        Gilmar Castanho                                         Leonardo André Krindges   

Presidente do Poder Legislativo                 Segundo-Secretário do Poder Legislativo 

 


