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ATA Nº 3913 

 

Aos vinte e seis 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 décima 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 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, e registrou 

a ausência justificada da Vereadora Marlei Ines Ritterbusch do Progressistas. Em seguida, o 

Presidente Vereador Gilmar Castanho convidou o Vereador Marcos Ott para proceder à leitura 

de uma passagem do Livro Sagrado. Ato continuo, o Presidente colocou em discussão a ATA 

Nº 3912 da Sessão Ordinária realizada aos dezenove 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 dos Vereadores presentes, registrando a 

ausência justificada da Vereadora Marlei Ines Ritterbusch. 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 André 

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 035 /2022 que “Abre crédito especial no orçamento 

de 2022 no valor de R$ 29.950,32 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 dos Vereadores presentes, registrando a ausência justificada da 

Vereadora Marlei Ines Ritterbusch. EMENDA MODIFICATIVA Nº 002/2022 de autoria dos 

membros da Comissão de Constituição e Justiça, que tem por objetivo alterar a redação do 

artigo 3º do Projeto de Resolução º 002/2022 que altera a redação dos artigos 11 e 12 da 

Resolução nº 002/2001 e dá outras providências, que passa a ter a redação que segue: “Art. 

3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Resolução nº 

030/2020.” Entre as matérias, foram lidas as seguintes:  REQUERIMENTO subscrito pelo 

Vereador Alcino Rui Kohlrausch, datado do dia 26 (vinte e seis) do mês de abril do corrente 

ano, requerendo a retirada do Projeto de Lei Legislativo nº 009/2022; INDICAÇÃO Nº 

001/2022 de autoria do Vereador Gilmar Castanho e subscrito pelos Vereadores Alcino 

Kohlrausch, Leonardo Hrindges, Marcos Ott e Salete Damer, solicitando a manifestação da 

Mesa Diretora e demais Vereadores, com relação a presente indicação, onde indica o nome 
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do Senhor Valdemar Francisco Noal Barros, para receber o título de “Cidadão Emérito”, na 

Sessão Solene do dia 03 de junho de 2022; e PEDIDO DE LICENÇA Nº 004/2022 subscrito pelo 

Vereador Maico Roberto Hermes do PDT (Partido Democrático Trabalhista), vem mui 

respeitosamente perante a Mesa Diretora e demais Vereadores, requerer LICENÇA para tratar 

de assuntos de interesse particular, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar do dia 02/05/2022 

à 16/05/2022, com base no § 4º do artigo 22 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Vereadores de Chapada. Dando prosseguimento aos trabalhos o Presidente declarou 

encerrado o Pequeno Expediente e anunciou aos colegas o início da Segunda Fase da Sessão 

que é o GRANDE EXPEDIENTE, de acordo com o que prevê o Art. 113, do Regimento Interno 

da Câmara Municipal de Vereadores, falando em primeiro lugar o Vereador Marcos Ott 

seguido pelos Vereadores Salete Maria Damer, Kelvin Luiz Schuh, Dariano Agostino Guth, 

Leonardo André Krindges, Gilmar Castanho e Alcino Rui Kohlrausch sendo que o Vereador 

Maico Roberto Hermes dispensou o uso da Tribuna na noite de hoje. Primeiramente, o 

Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR MARCOS OTT que disse: Inicialmente 

saudou o Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais 

Vereadores. Saudou também o Assessor Jurídico e as Servidoras do Poder Legislativo. 

Cumprimentou o senhor Celio Holz e o Patrão do CTG Galpão Crioulo  Paulo Schunr 

agradecendo a presença dos mesmos nessa Sessão Ordinária. Fez uma saudação as pessoas 

que acompanham o trabalho dos Vereadores pelo facebook. Em seguida, falou sobre a 

entrega das cestas básicas, por parte da Prefeitura, sendo para ele uma grande conquista do 

município e também conquista do Prefeito e de toda sua equipe.  Uma ajuda que veio devido 

o decreto de emergência da seca. Por isso, vale a pena ressaltar porque são conquistas. Tudo 

que é conquista da administração temos que exaltar, porque são coisas boas que estão 

acontecendo e pessoas estão sendo beneficiadas com isso. O Vereador Marcos solicitou ao 

Presidente desta Casa, para que seja enviado um oficio a fábrica de calçados Kello 

parabenizando pelos 10 anos de instalação em nosso município, comemorado no dia 1 de 

maio de 2022. Essa empresa é muito importante para Chapada e atualmente tem 230 

funcionários, já teve mais, chegando a 300 funcionários, mas devido a pandemia e outros 

problemas diminuiu o número de funcionários. Parabenizou o gerente Volmar, bem como 

todos os funcionários. Ressaltou o Vereador Marcos que os funcionários são os que fazem as 

empresas andar, assim como na Prefeitura e todos os lugares.  Em seguida falou sobre a 

compra das máquinas novas. Disse que também tinha uma certa dúvida com a marca que foi 

comprada e que tem uma máquina da mesma marca do ano 2013. De 2013 para 2022 são 9 

anos. A tecnologia mudou um pouco. Essa máquina está um pouquinho sucateada, mas 

mesmo assim lá no britador está dando conta do recado. Disse que o grande problema dessas 

máquinas era que no começo não tinha manutenção. Hoje essas máquinas são fabricadas em 

Porto Alegre e a manutenção delas é em uma concessionária em Venâncio Aires. Disse que a 

pedido do Vice-Prefeito visitou três municípios, onde pode acompanhar essas máquinas 
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trabalhando e ver como é o desempenho delas. Também acompanhou o Prefeito até o 

município de Lagoa dos Três Cantos, aonde puderam ver o mesmo maquinário trabalhando 

também. Frisou que para a surpresa dele, são máquinas que são fortes, máquinas que os 

comandos são rápidos, máquina robusta, uma máquina que aguenta. Falou que se for 

considerar o valor de apenas uma patrola, se fosse pegar uma Case, uma Komatsu ou uma 

Caterpillar, daria em torno de R$ 1.350.000,00 (um milhão e trezentos e cinquenta mil reais). 

Com esse valor o município comprou três máquinas. Disse que essas máquinas foram 

compradas, através da ata de registro de preços. Não precisou licitar e nem precisou fazer 

pregão presencial, sendo que a Prefeitura comprou direto. A retroescavadeira veio através do 

consórcio intermunicipal do alto Uruguai adquirida no valor de R$ 414.000,00 (quatrocentos 

e quatorze mil reais). A moto niveladora ou a patrola foi comprada através do Ministério do 

Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 673.000,00 (seiscentos e setenta e três mil reais). 

O carregador foi comprado através da Secretaria da Agricultura Familiar do Estado do Mato 

Grosso no valor de R$ 391.000,00 (trezentos e noventa e um mil reais). O rolo compactador 

veio através da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Estado do Pará no 

valor R$ 389.000,00 (trezentos e oitenta e nove mil reais). Através dessa ata permite que o 

município pegue carona desses estados, foi entrado em contato, foi dado autorização, tudo 

nos tramites certos. E outros órgãos que fizeram em outros estados até longe daqui, e eles 

conseguiram fazer essa compra. O Vereador Marcos disse que foram adquiridas quatro 

máquinas novas, que estão trabalhando a todo vapor, e hoje ainda esteve na Beira Rio e na 

Linha Beleza, e pediu que assim que alguns dos Vereadores pudesse ir ver o que foi feito, 

porque as vezes fala e as pessoas julgam aquilo que é feito só aquilo que é de interesse. Disse 

que sabe que tem muitos coisas ruins para fazer e que as pessoas procuram os Vereadores e 

fazem os pedidos, e é um direito pedir, mas a administração vai fazendo, está demorado, mas 

o trabalho que é feito é bem feito. Disse que é próximo a propriedade do Romário 

Zimmermann, do Ademar Godoi, foi feito ali um serviço muito bem feito. Um serviço 

demorado, mas ficou bom. Fazia tempo que não era feito. Comentou que fez o transporte de 

alunos nessa linha a dez anos atrás e a estrada não era larga e não era feita como foi. Também 

está sendo feito mais um trecho do Bom Sossego. Então faltam poucas coisas para serem 

feitas. Disse que a chuva atrapalhou um pouco, pretendiam terminar essa semana para 

poderem irem para Santo Antônio, mas a previsão é que na próxima segunda em Santo 

Antônio, assim que o tempo permitir, pois tem bastante coisa para fazer naquela comunidade. 

Para encerrar, o Vereador Marcos agradeceu a Vereadora Sandra que se licenciou e lhe 

oportunizou a assumir o cargo de Vereador. Desejou a todos os colegas um bom trabalho a 

cada um, cada um fazendo seu papel. A situação é situação, oposição é oposição e que 

desempenhem da melhor maneira possível. Disse que está na torcida e está ai para ajudar 

naquilo que for preciso. Concluiu agradecendo. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra 

para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER que falou o seguinte: Inicialmente saudou o 
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Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais 

Vereadores. Saudou também o Assessor Jurídico e as Servidoras do Poder Legislativo. 

Cumprimentou o senhor Celio Holz e o Patrão do CTG Galpão Crioulo  Paulo Schunr 

agradecendo a presença dos mesmos nessa Sessão Ordinária. Fez uma saudação as pessoas 

que acompanham o trabalho dos Vereadores pelo facebook. Logo após, a Vereadora Salete 

disse que teve o prazer de participar do IV Rodeio Artístico do CTG Galpão Crioulo foi realizado 

no último domingo (24 de abril) no ginásio municipal 3 de junho, com realização da invernada 

adulta e patronagem do CTG Galpão Crioulo e apoio da prefeitura municipal e de diversas 

empresas do município e região. O evento foi a quarta edição realizada pelo CTG. A primeira 

edição foi realizada em junho de 2018, reunindo invernadas artísticas de 3 municípios 

vizinhos. Em março de 2020, havia sido realizada a última edição, reunindo um grande público 

de diversas cidades da região. Em 2021, a pandemia não possibilitou a realização do evento, 

que foi adiado para esse ano. O IV rodeio artístico reuniu mais de 700 pessoas no ginásio 

municipal, com representantes nas categorias pré-mirim, mirim, juvenil, veterana e adulta de 

7 municípios. A invernada adulta do CTG é formada por dançarinos de Chapada e de outros 

municípios da região e tem seus ensaios na quinta-feira e sábado à noite. Participam de 

rodeios e apresentações em todo o estado, levando o nome da entidade e do nosso município. 

A Vereadora Salete disse que na ocasião conversou com o responsável pelas invernadas 

Henrique Schunr, pedindo a ele da possibilidade de entrar mais participantes na invernada, 

tendo o mesmo dito que sim. Quem tiver interesse de participar será bem-vindo e só entrar 

em contato com Henrique Schunr. Disse também para a invernada que qualquer coisa que 

precisar a Câmara está à disposição. A Vereadora Salete parabenizou a Fábrica de Calçado 

Kello e em nome do Gerente Volmar Stürmer pelos 10 anos de funcionamento desta fábrica 

em nossa cidade. Da mesma forma parabenizou todos os funcionários que trabalham nesta 

empresa. Desejou sucesso a todos e que continuem trabalhando por muitos anos. Concluiu 

agradecendo a atenção e todos. Ato continuo, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR 

KELVIN LUIS SCHUH que disse: Inicialmente saudou o Presidente desta Casa Vereador Gilmar 

Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores. Saudou também o Assessor Jurídico 

e as Servidoras do Poder Legislativo. Saudou o Patrão do CTG Galpão Crioulo  Paulo Schunr e 

as pessoas que acompanham o trabalho dos Vereadores pelo facebook. Cumprimentou de 

forma especial o Coordenador Regional do Partido PTB senhor Celsio Holz, ele que é um 

grande amigo e está fazendo o máximo para ser parceiro aqui do município de Chapada. Em 

seu nome agradeceu também a todos os parceiros do PTB que estão tentando de uma forma 

ou de outra manter o partido firme no Estado do Rio Grande do Sul e por que não dizer no 

Brasil. Um trabalho honesto e com vontade de fazer as coisas pelas pessoas. Disse que Celsio 

também esteve em contato com o Presidente do Partido senhor Egon, com o Adriano e com 

demais Vereadores aqui do município, e nessa conversa buscou as parcerias e buscou fazer o 

máximo para aproximar os contatos e ajudar o município de Chapada. Ele conversou com o 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

Adriano Kunrath que assumiu a Câmara Municipal no mês de março, e conversou também 

com o Presidente Gilmar buscando diversas formas de ajudar o município, como já disse, a 

questão de programas do Governo do Estado. Intermediando junto com mais pessoas, para 

que esses programas venham até o nosso município de uma forma rápida, para que as pessoas 

aqui do município sejam contempladas. O Vereador agradece ao Celsio pela parceria, e disse 

para ele continuar com essa garra, com essa vontade de ajudar o município de Chapada. Disse 

que fica muito agradecido. O Vereador Kelvin disse que quer aproveitar a mesma fala da 

colega Salete, que parabenizou a empresa Kelo, pelos 10 dez anos de história e dez anos de 

sucesso e também de emprego e renda para a população de Chapada. Da mesma forma que 

quer parabenizar a empresa, parabenizou as pessoas da direção, aos funcionários, que sem 

eles a empresa não anda, por isso também é muito importante as empresas valorizar os seus 

colaboradores, pessoas que colaboram para o andar da empresa. Colaboram para o bem de 

todos. Parabenizou essas pessoas guerreiras que levantam trabalhar cedo e batalham no dia 

a dia para o sucesso da empresa. E também parabenizou as administrações municipais, tanto 

uma quanto a outra, indiferente de partido, que estão também de uma forma ou outra sendo 

parceiras dessa empresa, para manter essa empresa ativa aqui no município, naquilo que for 

possível ajudar. Então a Câmara Municipal em seu nome, acredita também que os demais 

colegas querem ser parceiros, não só da empresa Kelo, mas também das demais empresas 

aqui do município, ajudando da melhor forma possível o andar e o trabalho de todas elas. 

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

AGOSTINO GUTH que disse: Inicialmente saudou o Presidente desta Casa Vereador Gilmar 

Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores. Saudou também o Assessor Jurídico 

e as Servidoras do Poder Legislativo. Cumprimentou e desejou boas vindas ao Coordenador 

Regional do PTB senhor Celsio Holz. O município de Chapada é a Simpatia do Alto Uruguai e 

temos um povo muito guerreiro e batalhador, que além de trabalhar sabe reconhecer pessoas 

que se comprometem com nosso município. Pessoas que ajudam o município nas mais 

diversas esferas, seja política, enfim, de várias formas. E o Coordenador Regional do PTB e 

também o Vereador Kelvin do PTB, acredita que com certeza vem representar politicamente 

e quem sabe daqui a pouco trazer mais recursos para o município, através de Deputados 

Federais do PTB. As articulações políticas nesse contexto também que são muito importantes. 

Disse que falou esses dias que tem várias formas de Deputado Federal e Estadual vir até em 

Chapada e o que mais aparece é a destinação de recursos ou a sua intermediação via algum 

Deputado Federal, que vai gerar obras e consequentemente todos vão aproveitar. Essa é a 

intenção, que o Celsio como Coordenador Regional avalie com os Deputados Federais do PTB 

o que podem ajudar ainda mais o município, que com certeza sempre será bem-vindo. O 

Vereador Dariano disse que também está presente nesta Sessão o Patrão do CTG Galpão 

Crioulo senhor Paulo Schnur. Agora após a pandemia todos os envolvidos da invernada estão 

podendo fazer apresentações. Devido a pandemia vários eventos não podiam acontecer, mas 
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agora que o Ministro da Saúde decretou o fim da pandemia, estão podendo retornar suas 

atividades. Disse que assim que sua filha tiver idade para participar, vai levar ela para conhecer 

e quem sabe participar de uma invernada do CTG. O Vereador disse que admira muito a 

dedicação, respeito e amizade que eles compartilham e também apresentam, não só nos 

ensaios mas também no dia a dia. O Vereador disse que não é gaúcho de nascimento, mas se 

considera gaúcho de coração e admira muito essa tradição e a forma como o CTG e seus 

integrantes ajudam a manter viva essas tradições, a história e a cultura gaúcha. Parabenizou 

a todos os envolvidos. O Vereador Dariano convidou todos os filiados do MDB, bem como 

quem tiver interesse a participar de assuntos políticos do município, que no sábado dia 30, 

partir das 14 horas com termino às 20 horas terão a convenção municipal. As convenções vão 

acontecer em todos os municípios do Rio Grande do Sul onde tem diretório do MDB, onde 

será feito a eleição de diretoria, participantes do diretório. Será uma honra poder recebe-los 

e também debater sobre assuntos envolvendo política do município, também a nível estadual 

e federal. Em seguida parabenizou a empresa Kello pelos 10 anos de instalação em nosso 

município. Acredita que além de uma vida essa empresa impacta muitas vidas com a 

oportunidade de trabalho que essa empresa ajuda a realizar e a proporcionar, também os seus 

colaboradores, que graças aos colaboradores a empresa se mantem firme, graças a sua 

dedicação, chegar no horário, de trabalhar com qualidade, inclusive de atestados. Sabe que 

tem municípios que as empresas enfrentam muitas dificuldades com essa relação de ter 

sempre alguém com atestado, nada contra, quando precisa ok, mas tem cidades que ouve que 

tem empresas que sofrem muito com isso, com a rotatividade também. E que bom que tem 

colaboradores que gostam de trabalhar nessa empresa e a empresa proporciona certamente 

condições para isso. Deseja que ela possa ficar eternamente no nosso município. Falou o que 

depender dele e dessa Casa, acredita que os demais colegas sempre irão aprovar projetos em 

prol de incentivo industrial para ela e para outras que também podem ter interesse em se 

instalar aqui. Após o Vereador Dariano falou sobre os projetos. Inicialmente falou sobre o 

projeto de lei nº 035 que entrou nessa Casa hoje, referente a recursos de devolução. 

Infelizmente já falaram isso em outras sessões, em outras legislaturas, é ruim ter que devolver 

um recurso, mas ele foi aplicado, foi feito o que era para ser feito e sobrou e o  Prefeito não 

tem o que fazer, ele tem que devolver, até porque não tem como ele usar, até nem para 

ampliar o calçamento, se desse para mais uns metros, infelizmente não tem como. O Vereador 

Dariano pediu ao Presidente para consultar os líderes para votarem hoje este projeto. Frisou 

que conseguiram analisar a projeto e com a votação do mesmo poderão agilizar as ações do 

Executivo. Se for possível suspender por 5 minutos, que é só um projeto. Em seguida, fez 

referência sobre o projeto de lei 033 referente a autorização dos Conselheiros Tutelares a 

utilizar o veículo. Disse que algumas pesquisas que fez, diz que não é constitucional exigir CNH 

para ele ser conselheiro. Agora o fato não é que ele está se candidatando para ser, até porque 

ele concorre, tem uma eleição. Essa lei é para quem é Conselheiro que tem CNH. Disse que 
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entende a preocupação do Executivo e com certeza com as melhores das intenções em agilizar 

os atendimentos é fazer com que o Conselheiro possa se deslocar rapidamente as ações que 

necessitam, porém, em pesquisas que fez, tem um resumo bem interessante da função. Onde 

diz que o Conselheiro Tutelar por definição é um guardião dos direitos da infância e do 

adolescente, tendo o dever de aconselhar os pais, ouvir reclamações, apurar denúncias de 

abusos e maus-tratos, e avisar a justiça caso uma criança esteja em perigo. Só que no 

desenvolvimento das suas atividades o Conselheiro Tutelar passa por situações de risco, como 

agressões, ameaças, não que ele vá sofrer, mas ele corre o perigo, no ponto de vista do 

Vereador. Disse que normalmente não vão lá para dar um parabéns a criança ou para os pais, 

normalmente é para atender uma situação de dificuldade. Por isso que o Vereador vê que é 

um pouco perigoso no contexto emocional, o Conselheiro neste caso de atendimento a dirigir. 

Ele vê que é perigoso, daqui a pouco ele fica emocionalmente abalado naquela situação que 

está acontecendo e vai que ele bate o carro depois ou até ele está conduzindo uma criança e 

aconteça um acidente. Disse que na comissão já tem parecer com restrições, o colega Alcino 

e a colega Salete já destacaram sobre isso. Porém querem deixar isso a votação no plenário, 

sabem que o Executivo precisa que isso seja definido. Mas nesse caso em especifico, devido a 

essa situação, ele entende que seria importante daqui a pouco o Executivo colocar um 

motorista num atendimento nesse caso, porque normalmente as Conselheiras são mulheres, 

as vezes chega numa família e lá o marido se acha o bam bam bam, e ele vai querer enfrentar 

a Conselheira, mas se tem motorista ali junto, não que irá proteger mas vai com certeza 

assustar um pouco mais aquele senhor que se acha o bambambã, e quem sabe vai evitar uma 

coisa ruim. Sabe que cada um tem seu entendimento e esse é o entendimento dele e pode 

estar errado, mas querem precaver de problemas para o Executivo e também para o Conselho 

Tutelar, mas isso vai a votação na sequência, só destacou sua posição quanto a isso. Por fim 

disse que quem quiser acompanhar seu trabalho como Vereador pode acompanhar na página 

Dariano Guth Vereador e também chamar no Whatssap (054) 99960 1904, que ele fica a 

disposição de todos. Concluiu agradecendo. Logo após, 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 Assessor 

Jurídico Marlon, Servidores da Casa, saudou o Celsio Holz e ao Paulo Schnur, e as pessoas que 

acompanham pelo facebook. Prosseguindo o Vereador agradeceu a presença e o convite que 

receberam do Patrão do CTG Paulo Schnur, para participar do rodeio artístico no domingo, 

infelizmente por outros compromissos o Vereador não pode participar, mas chamou a 

atenção até quando estava indo para outro município, disse que passaram por mais de cinco 

ônibus vindo para Chapada, mostrando como é importante o evento e a participação de 

outros municípios. Disse que é bom que pode voltar os eventos e que o CTG possa estar 

seguindo a tradição, mantendo as invernadas. E falando sobre as invernadas, o Vereador 

Leonardo disse que já esteve participando de uma reunião com o Henrique, com o professor 
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das invernadas, para uma ajuda do nosso município para um custeio da mensalidade do 

professor de dança, do salário dele, disse que em breve terão um ok, mas seria muito 

importante para manter, sabe das dificuldades, e como o professor colocou, não é só a 

mensalidade mas é a bota, bombacha, toda a vestimenta, uma ida para fora sempre gera 

custos, então toda ajuda que vem, ela vem muito bem. Após parabenizou a empresa Kelo 

pelos dez anos, uma das maiores empresas do nosso município, que mantem a nossa 

economia, que mantem antes de trezentos agora de duzentos e poucos empregos, então com 

certeza é uma empresa muito importante no município, até na região, porque sabem até de 

pessoas de outros municípios que vem trabalhar nessa importante fábrica de calçados. 

Parabenizou ao Gerente, todos os funcionários, colaboradores, pelos dez anos da empresa. 

Prosseguindo o Vereador Leonardo disse que na sexta-feira esteve recebendo a visita do 

Deputado Estadual Mateus Wesp, chegou de tardinha no município, e ele mesmo convidou o 

Prefeito para participar de uma conversa para tratativas de demandas para o município, 

inclusive uma delas que é tão comentada é a ERS 330, e também o Prefeito e Deputado foram 

articulando a agenda para Porto Alegre, entre hoje e amanhã, e também o Deputado 

conversou com o Prefeito sobre novos projetos a serem encaminhados, para uma possível 

janela de liberação de recursos ali por junho e julho, esses projetos já protocolados e prontos, 

e com certeza o município vai ser contemplado com mais recursos a nível estadual. Disse que 

é importante saber e ver o empenho que hoje tem um Deputado Estadual que se preocupa 

com o nosso município, que está presente, que toda semana vê tratativas, tem uma relação 

muito boa com o Prefeito também, com o seu partido, então é importante isso para o nosso 

município e região. Após disse que no sábado foi dia de visitas e visitas importantes, 

receberam todo o PSDB, receberam a visita do Deputado Estadual Lucas Redecker, onde o 

mesmo destinou mais cento e cinquenta mil de recursos para o município, recursos que serão 

aplicados na construção de um calçamento, então é importantíssimo esse recurso enviado 

pelo Deputado. Também esteve prestigiando sendo que o mesmo já havia enviado uma 

viatura seminova para a Brigada, neste sentido o Vereador Leonardo agradeceu a presença do 

Comandante Deves, do soldado Tito, que estiveram aqui prestigiando, e tirando uma foto com 

a presença de todos, Presidente, Prefeito, Vereadores e o Deputado com essa importante 

viatura, disseram que a viatura no sábado estava suja porque na sexta eles  foram aonde o 

outro veículo não poderia ir, quatro por quatro, camioneta a diesel, então uma viatura que 

veio muito bem para o nosso município, para a nossa população. Neste encontro contou com 

uma participação muito boa dos filiados do PSDB, e não pode deixar de falar de uma 

participação emocionante do ex Prefeito, sempre Prefeito Jorge Hofer, onde o Ex Prefeito tem 

uma ligação muita boa com a família Redecker, com o pai do seu Lucas, seu Júlio, ele até 

deixou um depoimento, está na página do PSDB para quem quiser acompanhar, falando da 

família Redecker, falando do trabalho do Júlio, de quem ele acompanhou. O Deputado Lucas 

colocou que Jorge Hofer chegou a pegar o Deputado no colo, então é uma ligação muito boa, 
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foi uma parte que emocionou bastante os filiados, e também vendo o compromisso que o 

Deputado estava assumindo com o nosso município e ainda mais com essa ligação com o ex 

Prefeito Jorge Hofer. Isso fez lembrar que em março esteve participando de um encontro do 

PSDB, onde o tema era legado e futuro, e a foto que tem na página do PSDB, onde tem o Lucas 

Redecker e o Jorge Hofer é bem isso, o legado que o Jorge Hofer deixou e que o Deputado 

Lucas possa ter um futuro brilhante. Foi falado sobre outras várias demandas que ainda tem, 

mas só para contabilizar, hoje o  PSDB de Chapada, já conseguiu quatrocentos e dez mil em 

recursos e mais cento e cinquenta mil que ainda estão para ser liberados na educação, 

mostrando um grande trabalho, não só do PSDB no estado que vem fazendo, mas o PSDB no 

nosso município também vem fazendo, e fazendo uma diferença tanto como Vereador como 

outros cargos e toda a diretoria do PSDB aqui no município. Em seguida o Vereador agradeceu 

o Marquinhos e desejou que ele possa voltar de novo, disse que foram três semanas, mas em 

três semanas ele aprendeu com o Marquinhos o que ele não aprenderia com outra pessoa 

quem sabe em um ano, sábias palavras, teve já anos de experiência pública, então isso ajuda 

muito, pois como o Vereador está começando ainda falta a malandragem, daqui a pouco tem 

só a bondade, mas agradece pela conversa que pode ter antes da sessão, um tempo curto, 

mas que possam as vezes conversar em outros horários. Parabenizou ainda as colocações que 

ele teve, colocação de pedra brita, de cascalho, todos os serviços particulares que foram feitos 

pela administração, pela Secretaria de Obras. Também parabenizou o Moacir e o Schinaidinha, 

também os funcionários que fazem parte, e os funcionários fazem parte para um bom 

trabalho. Por isso agradeceu novamente o Marquinhos e com certeza disse que o Parque de 

Máquinas está esperando e vai ter serviço e que continue fazendo esse bom trabalho que está 

fazendo junto no Parque de Máquinas, agradeceu pelas dicas, e disse que o que precisar pode 

contar com ele como Vereador e como pessoa também. Concluiu agradecendo. Ato contínuo, 

o Presidente solicitou para o vice-presidente da Casa, Vereador Alcino Rui Kohlrausch, para 

lhe substituir na direção dos trabalhos e lhe conceder a palavra, para poder fazer seu 

pronunciamento, fazendo uso da palavra o Vereador GILMAR CASTANHO, que disse o 

seguinte: Saudou o Vice Presidente da Casa Alcino que assumiu os trabalhos, em nome dele 

saudou os demais Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, funcionárias desta Casa, a Júlia, 

pessoas que estão visitando. Saudou o patrão do CTG Paulo Schnur, parabenizou ele pelo 

trabalho que ele vem fazendo ali no CTG, disse que é de suma importância que a nossa cultura 

gaúcha permaneça viva e que a juventude não perca a nossa cultura, e para que isso aconteça 

disse que precisamos de pessoas como o Paulo que está na frente desse trabalho, parabenizou 

ele pelo seu trabalho, pela sua família também que ajuda, o Vereador Castanho disse ainda 

que tem boas recomendações do Patrão Paulo, onde a sociedade está contente com o 

trabalho dele. Também saudou o Celsio Holz, agradecendo pela presença mais uma vez, é o 

Coordenador Regional do PTB, e é uma satisfação tê-lo aqui. Disse que a dias vem falando 

sobre segurança pública no nosso município e juntamente com o Vereador Adriano foram 
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muito bem recebidos lá no Estado, tem certeza que o senhor Celsio articulou essa visita lá do 

Vice Governador Ranolfo Vieira Junior que é do PTB, pelo excelente trabalho que eles tem 

empenhado lá, e agradeceu mais uma vez pelo empenho que o seu Celso está tendo para 

melhorar a segurança no nosso município. Como o Vereador já disse em outra oportunidade 

que o seu Celsio esteve aqui, a segurança pública não depende de partido, depende de uma 

união de forças, então agradece por ele ter ajudado nessa empreitada. E hoje devido ao 

trabalho unido já melhoraram a segurança no município, onde que no final de semana já tem 

segurança, já viram uma diferença, a sociedade que está mais protegida, devido ao trabalho 

de pessoas como o seu Celsio que se uniu aos Vereadores para melhorar a segurança do 

município, então agradeceu pela ajuda. Prosseguindo o Vereador Castanho disse  que o 

município está fazendo as entregas das cestas básicas que veio da ajuda do Governo Federal, 

um trabalho que deu resultado, foi um trabalho bastante difícil, porque tiveram que pegar 

vários dados do município, inclusive o Vereador como motorista, disse que esteve 

acompanhando através do Secretário Telmo, acompanhando o representante da Emater 

Elivélton e também a Daniela Stürmer, onde passaram em todo o município tirando foto das 

lavouras, e viram o quanto a agricultura foi atingida pela estiagem. E o Governo Federal então 

mandou essa ajuda para os agricultores, evidentemente disse que é pouco, porque sabem que 

a dificuldade dos produtores é lá no banco, onde aqueles que não foram beneficiados com os 

pro agros, são os que mais são prejudicados com essa seca, porque eles não vão ter subsidio 

em suas despesas. E também aquele intermediário, que não colheu nem muito pouco, nem 

bem, que colheu de trinta a quarenta por hectare e não teve o pro agro, sendo que tem o 

arrendamento da terra para pagar, tem as despesas e também não vai dar que chega, então 

seria importante que o Governo Federal pensasse em uma maneira de prolongar, de parcelar 

esses financiamentos, mas por enquanto não veio nada disso. Disse que torciam que o 

Governo Federal mandasse um parcelamento para os custeios daqueles que não tiveram os 

pro-agros, mas pelo que estão vendo não vai ser possível, e os agricultores mais uma vez estão 

pagando a conta, disse que é sofrido para os agricultores, ou as vezes é muita chuva, as vezes 

é seca demais, enfim, todo seu capital é jogado no tempo, e as vezes a ajuda não chega para 

os agricultores. O Vereador também parabenizou a iniciativa das pessoas que pegaram as 

cestas, e aqueles que tinham condições e doaram para outras pessoas, isso é muito bonito, 

tem visto isso, aqueles agricultores que tinham direito, porque todos tinham direito de se 

inscrever e conseguir essas cestas. Disse que teve um exemplo de uma pessoa que pegou a 

cesta, porque ele se inscreveu até para que esse valor não voltasse para o Governo Federal, 

se não daqui um pouco o município não conseguiria todas as inscrições e ia voltar o recurso, 

e o Vereador ficou sabendo que teve pessoas que estão bem financeiramente e bem 

desenvolvidas e pegaram essas cestas e acabaram doando para pessoas que precisam, isso é 

um gesto que deve ser registrado, essa atitude desses cidadãos. Em seguida o Vereador 

parabenizou a empresa Kelo pelos dez anos no município, disse que vão mandar um oficio em 
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nome da Câmara de Vereadores, ele acha que todos são de acordo com isso, parabenizando 

então essa empresa pelos dez anos no nosso município, pelos colaboradores, é uma empresa 

que veio e deu certo no município, a grande maioria dos funcionários estão contentes e isso 

que é importante. Está dando emprego e sabem que a dignidade de um homem é um 

emprego, e quando tem uma empresa dessa que disponibiliza uma vaga de trabalho para os 

munícipes tem que ser exaltada, então parabenizou a Kelo pelos dez anos no nosso município, 

o Gerente Volmar, o Isaque, todos aqueles que estão na frente administrando, todos os 

colaboradores, que de uma forma ou outra fazem com que essa empresa ande no nosso 

município. Também deixou registrado que essa Casa é parceira da empresa Kelo, de todas as 

empresas também, quando vem os projetos aqui sempre votam por unanimidade ajuda para 

essa empresa. Após falou do amigo e companheiro de partido Marquinhos que esteve aqui 

durante três sessões, sabe que ele vai voltar para o Parque de Máquinas e o Vereador quer 

deixar uns pedidos para ele aqui, geralmente não pede aqui na tribuna, até porque gosta de 

ir na fonte, mas como ele está aqui, já vai deixar registrado esses pedidos. Disse que tem uns 

problemas ali em Três Mártires, onde hoje de manhã o Vereador conversou com o 

Marquinhos e com o Vice Prefeito, onde que na geral tem um problema de atoleiro, então 

pede que consertem ali, que levem um cascalho naquela comunidade, que tem esse problema 

nessa estrada. Também  em São João, próximo a propriedade do Paco, ele também está com 

problema e Vila Rica também tem uns probleminhas. Em Tesouras, pedido do Jonas Wendpap 

que precisa tirar a água que entra dentro do seu terreno, da sua moradia, quando chove 

bastante. Disse que tem uma série de serviços para o Marquinhos e espera ser atendido, que 

ele pense com carinho, porque o Vereador está fazendo em nome dessa Casa, acredita que 

ele como já foi Presidente, foi Vereador, sabe que um Vereador fica muito contente quando 

é ouvido e fica muito triste quando não é ouvido, até porque são representantes da 

população, estão lá direto com o povo, e sabem da dificuldade dos moradores no interior. O 

Vereador Castanho falou ainda que esta Casa irá mandar os votos de pesar aos familiares da 

família Beutler que faleceu, também da Marinês, disse que estão muito tristes com a perca 

dessas pessoas, pessoas que estamos perdendo precocemente, que seja enviado em nome de 

todos os Vereadores, em nome desta Casa. Neste sentido o Vereador pediu, como todos são 

cristãos, para pedirem que Deus olhe por nosso município, porque estamos perdendo pessoas 

precocemente, e ficam muito tristes, e os familiares sofrem muito com isso, então pediu 

novamente que se unam em oração, todos são cristãos aqui, todos creem em Deus, então 

para pedir para Deus olhar para nosso município, e evitar essas coisas. Que se for para perder 

um ente querido que seja por muitos anos de vida, por viver bastante, mas não precocemente, 

e isso tem acontecido muito em Chapada, então pediu para se unirem em oração para que 

Deus olhe por todos, que isso não aconteça mais. Concluiu agradecendo. Reassumindo a 

Presidência, de imediato o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI 

KOHLRAUSCH, que falou o seguinte: Inicialmente saudou o Presidente Vereado Gilmar 
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Castanho, em seu nome saudou os demais colegas Vereadora e Vereadores, servidoras da 

Casa, ao Assessor Jurídico Marlon, coordenador do PTB Celcio Holz agradecendo a presença 

aqui interagindo com algumas demandas tenham sua devida resolutividade, saudou ainda o 

Senhor Paulo Schuh Patrão do CTG agradecendo pelo trabalho que realiza e a toda a 

patronagem a todas as pessoas que cultivam as verdadeiras raízes do nosso Rio Grande do 

Sul, mandou ainda uma abraço ao Senhor Valídio Kieling Presidente da Associação dos 

Gaiteiros e Violeiros. Prosseguindo o Vereador Alcino registrou o falecimento da Senhora 

Juraci Beutler e demais pessoas que faleceram pedindo que a Casa envie uma correspondência 

de condolências às famílias externando sentimentos, disse que a gente perde aqui, mas que 

Deus tem boas companhias lá.  Após o Vereador Alcino proferiu alguns pedidos verbais 

dizendo que o Senhor André Klein de Linha Beira Rio na Vila Rica, disse que o mesmo ligou 

para o Vereador pedindo a recuperação da estrada com saibro, na entrada de sua 

propriedade, o Vereador Alcino disse que iria transmitir o pedido e inclusive seu André está 

nos acompanhando via facebook.  O Vereador Alcino disse que a equipe de trabalho do Parque 

de Maquinas está trabalhando muito bem estão limpas bonitas e claro que sempre tem 

problemas, tem problemas e sempre vai ter e não vai ser assim de resolver tudo a pauta vai 

aumentar mas sempre se trabalha disse que o Vice Prefeito, o próprio colega Marquinhos o 

Secretário de Obras Schnaidinha, o Prefeito estão trabalhando bastante, por isso o Vereador 

Alcino pede que o Senhor André também seja contemplado, assim como as demais pessoas 

também serão atendidas, claro que se tem muito serviço no Parque de Obras mas está se 

trabalhando para atender todos dentro de uma realidade que temos hoje no nosso município. 

Em seguida o Vereador Alcino registrou o aniversário da querida Escola Celeste Gobatto de 

Palmeira das Missões completando 65 anos, ressaltando o número de jovens assim como o 

Vereador tiveram a oportunidade de estudar nesta Escola, estudando lá quando ainda era o 

Ginásio Agrícola se formando em Mestria Agrícola depois segundo grau disse que teve a 

oportunidade de ser Professor, neste sentido o Vereador Alcino disse que são 65 anos e lá 

também foi realizada uma homenagem pela Câmara de Vereadores, o Vereador Alcino disse 

que gostaria de ler aqui ao grande colega Odilon onde foram colegas de escola agrícola, 

também foram colegas na Agronomia em Santa Maria, sendo colegas de apartamento ele 

coloca assim “Buenas a todos os colegas, diretores, alunos e funcionários da querida Escola 

Técnica Celeste Gobatto pelos 65 anos de vida e rica história, muito obrigado pela 

oportunidade a mim dada lhe preparando como um homem para a vida profissional e social 

“, por isso o Vereador cumprimenta esta escola quantos jovens profissionais hoje e outros 

estão se formando e por isso o Vereador Alcino registra com muita alegria essa data desta 

querida Escola. Após o Vereador Alcino também se associa a Empresa Kello ao Senhor Volmar 

ao Isac, a todo o grupo de funcionários que é o importante capital social que sempre deve ser 

aplaudido e cujo DNA deve ser evidenciado, parabéns a Empresa Kello trazendo os aplausos 

pelos relevantes serviços que vem prestando e faz votos para que prossigam nessa jornada de 
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trabalho. Prosseguindo sua fala o Vereador Alcino falou do Projeto de Lei nº 035 onde este 

Projeto foi lido hoje e agora faz parte da Comissão de Pareceres disse que este projeto deu 

entrada hoje e não estava na Comissão antes pois sua Comissão está se reunindo sempre 

antes as dezenove horas para poder discutir neste sentido o Vereador Alcino pediu que o 

Senhor presidente consulte os líderes mesmo que entrando hoje o projeto parece que está 

redondo, inclusive disse que hoje é o dia do goleiro e este projeto está redondo tudo certinho 

para que este projeto seja votado ainda nesta noite pela relevância da matéria, se assim os 

lideres concordarem em votar esse projeto hoje, que suspenda a sessão por cinco minutos 

para que a comissão de pareceres possa emitir seu parecer. A todos deixa um grande abraço, 

deseja tudo de bom, cumprimentou também o pessoal do facebook, das redes sociais que 

estão acompanhando, e também quando esta sua fala esteja passando pela Rádio Simpatia 

ainda que de forma resumida mas que todos se sintam homenageados.  Concluiu 

agradecendo. Encerrada a Ordem do Dia o Presidente concedeu Espaço de Líder ao Vereador 

Dariano o qual falou um pouco, aproveitando as explicações que os colegas Castanho e 

Leonardo fizeram referentes as cestas básicas. Destacou a importante ação integrada que foi 

bem realizada pelo Executivo, também pelo bom trabalho da Coordenação Municipal da 

Defesa Civil. Destacou ainda o Secretário Adilson Schneider também pela participação, 

Secretário Telmo, a todos que fazem parte tanto da Secretaria da Agricultura quanto a de 

Obras também, assim como já foi citado aqui pelos demais colegas. Foram duas mil e 

oitocentas cestas pelo que o Vereador acompanhou no facebook da Prefeitura, que foram 

entregues e cada beneficiário vai receber três cestas, no caso são três meses. As cestas básicas 

estão sendo entregues em várias localidades do município, de acordo com o cronograma 

divulgado, e foi verificado na Defesa Civil Nacional se poderia daqui a pouco ser talvez em 

calcário, em recuperação de solo, como alguns produtores pediram, mas não poderia, 

infelizmente não tinha como mudar, porque ia perder o recurso, então bem ou mal isso está 

ajudando, essas duas mil e oitocentas cestas básicas são bastante gente que vão ser 

beneficiadas, e claro, o reflexo como foi falado pelo colega Castanho, ele não só se reflete lá 

na agricultura, mas vai refletir também no comércio. O Vereador disse que vê hoje o comércio 

com dificuldades também, disse que claro que o soja voltou a subir, alguns estão colhendo um 

pouco melhor, outros nada, tem também a questão dos pro-agros, disse que ele não é 

agricultor mas acompanha no comércio algumas reclamações, mas que bom que tem essa 

ajuda, e que o Governo Municipal foi atrás disso, e que bom que tem uma Defesa Civil atuante, 

porque é um momento que ninguém quer passar, uma dificuldade que de fato ninguém queria 

que acontecesse, pois quantos anos de safra boas, mas infelizmente esse não foi bom, porém, 

a Defesa Civil agiu com a integração de outras Secretarias e que bom que ela se fortaleça cada 

vez mais, porque poderá vir tempos de muita chuva, que daqui a pouco a Defesa Civil também 

vai precisar buscar mais recursos, como para pontes como vem pedindo. Disse que agora é 

contraditório pedir ponte, porque passamos por uma seca, só que estruturar as pontes para 
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justamente quando acontecer chuvas excessivas que possa ter mais tranquilidade nos 

deslocamentos. Novamente destacou o bom trabalho da Defesa Civil, de todo o Executivo que 

foi atrás desses recursos, que ninguém esperava que acontecesse, mas que o município ajude 

de maneira rápida e que consiga tais recursos. Por fim desejou bom trabalho ao colega 

Marquinhos que volta trabalhar com o Secretário Adilson, com o Vice Moacir, agindo da 

melhor maneira possível em prol de ajudar o município, seja na cidade ou no interior, a ter 

melhores condições de estradas, pois sabem que diariamente precisam muito. Desejou bom 

trabalho ao colega Marquinhos, sucesso a todos os colegas e colaboradores. 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, registrando a ausência justificada 

da Vereadora Marlei Ines Ritterbusch.  O Presidente suspendeu a Sessão por 05 (cinco) 

minutos para que a Comissão de Orçamento e Finanças pudesse emitir parecer sobre o Projeto 

de Lei nº 035/2022. 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 033/2022 que “Autoriza os Conselheiros 

Tutelares, em caráter excepcional, a conduzir veículos de serviços do Município de 

Chapada/RS”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, 

sendo: RELATOR: Vereador Marcos Ott, manifestou-se favorável ao Projeto de Lei nº 

033/2022; 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 favorável com restrições; REVISORA: 

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

Dariano Guth votou favorável com restrições e 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 

033/2022 tendo inscrito o Vereador Dariano Guth ao que disse que esse projeto é de iniciativa 

do Poder Executivo e deve ter sido apresentado das melhores intenções. Porém, ao ver do 

Vereador Dariano, o risco é alto para o conselheiro tutelar, no sentido de ser agredido 

fisicamente ou verbalmente durante familiar e ficar emocionalmente abalado naquela 

situação e vai que ele bate o carro depois ou até ele está conduzindo uma criança e aconteça 

um acidente. Disse que algumas pesquisas que fez, diz que não é constitucional exigir CNH 

para ele ser conselheiro. Agora o fato não é que ele está se candidatando para ser, essa lei é 

para quem é Conselheiro que tem CNH. O motorista é capacitado para aquela função e vai dar 

mais segurança para o Conselheiro Tutelar fazer o atendimento. Disse que é contra esse 

projeto, mas se o mesmo for aprovado pediu que quando for feito um atendimento especial 

tenha um motorista dirigindo o veículo que o executivo estude uma forma que seja viável, no 

ponto do Vereador disse que não vai votar favorável ao projeto ele resguardando o 
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conselheiro tutelar tendo mais segurança a ter mais segurança em seus atendimentos sendo 

ele somente conselheiro e não motorista e conselheiro tutelar. Em seguida, o Presidente desta 

Casa Vereador Gilmar Castanho deixou registrado que os Conselheiros Tutelares não serão 

obrigados a dirigir o veículo. Essa Lei vai só regulamentar no caso algum conselheiro queira 

dirigir. Hoje e sempre na prefeitura o prefeito dirige, bem como os secretários municipais, mas 

não podia ser assim, pois o único cargo que é especifico é o motorista, ou seja, o uso dos 

carros oficiais do município só pode ser conduzido por um motorista. Falou novamente que 

com aprovação desta Lei estão regulamentando para que os membros do Conselho Tutelar 

possam dirigir, e, com isso vai diminuir os problemas, pois muitas vezes precisam sair fazer 

atendimento e não tem motorista disponível. Ressaltou que os membros do Conselho Tutelar 

só dirigem se assinarem um termo aceitando ser motorista do carro e ter carteira de 

habilitação. Falou também que os Conselheiros Tutelares não serão obrigados a dirigir carro 

da prefeitura. Destacou ainda que motorista não é segurança de ninguém, apenas faz sua 

função de dirigir o carro. O próprio Conselho Tutelar, quando sabe que vai fazer um 

atendimento onde o cidadão é agressivo, a Policia Militar irá acompanha-los. Após, o Vereador 

Marcos Ott disse que tinha algumas dúvidas com relação ao projeto, mas durante as 

colocações do Presidente Vereador Gilmar Castanho, as mesmas foram esclarecidas. O 

Conselheiro deve assinar o Termo de Responsabilidade onde consta a obrigação. Perguntou 

se os membros do Conselho Tutelar não são obrigados a dirigir ele vai só se querer? Foi 

respondido ao Vereador Marcos Ott que não serão obrigados a dirigir.  Não havendo nenhum 

Vereador inscrito de imediato o Presidente colocou em votação o PROJETO DE LEI Nº 

033/2022, tendo sido APROVADO por maioria de votos dos Vereadores presentes, 

registrando o voto contrário do Vereador Dariano Agostino Guth e a ausência justificada da 

Vereadora Marlei Ines Ritterbusch. Após Presidente solicitou para a Segundo-Secretário 

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

Comissões sobre o PROJETO DE LEI RESOLUÇÃO Nº 002/2022 que “Altera a redação dos 

artigos 11 e 12 da Resolução nº 002/2001 e dá outras providências”. Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, sendo: RELATOR: Vereador Marcos Ott, 

manifestou-se favorável ao Projeto de Resolução nº 002/2022; 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 Resolução nº 002/2022, 

bem como a Emenda Modificativa nº 002/2022; 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. A este Projeto de Resolução foi apresentada 

a EMENDA MODIFICATIVA Nº 002/2022 de autoria dos membros da Comissão de 

Constituição e Justiça, que tem por objetivo alterar a redação do artigo 3º do Projeto de 
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Resolução º 002/2022 que altera a redação dos artigos 11 e 12 da Resolução nº 002/2001 e 

dá outras providências, que passa a ter a redação que segue: “Art. 3º. Esta Resolução entra 

em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Resolução nº 030/2020.” Após, o 

Presidente declarou aberta a fase de discussão da EMENDA MODIFICATIVA Nº 002/2022 

tendo inscrito o Vereador Dariano Guth que destacou que essa emenda foi sugerida durante 

uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Algumas matérias são rápidas de dar 

parecer e votar, como exemplo o Projeto de devolução de recursos é rápido de dar parecer 

mas esse da Resolução de autoria da Mesa Diretora para adequar alguns valores de despesas 

de diárias, disse que foram verificar e acharam que a Resolução do ano de dois mil e dezenove 

estava muito divergente de valores fazendo o cálculo da lei o que traria na prática problemas 

até para os Vereadores na hora de prestar contas tendo até quem sabe ter que refazer a Lei e 

em conversa viram isso e fizeram uma sugestão de emenda ao Dr. Marlon. Ressaltou que em 

tese o Jurídico não viu, mas ninguém é perfeito estão aqui aprendendo e até o colega 

Leonardo comentou eu o Vereador Marquinhos tem bastante experiência como Vereador, 

mas mesmo assim disse que as pessoas nunca sabem tudo e por isso viram esse erro e fizeram 

a sugestão de emenda para colaborar disse o Vereador Dariano, mesmo que o Jurídico faz as 

suas verificações mas o Vereador destaca a importância da conversa e da revisão e até pedir 

pedido de informação e neste caso puderam colaborar e como tiveram tempo foi visto que a 

já existia uma Resolução no ano de dois mil e vinte a qual era mais simples resolver,  mas 

graças aquele apontamento das correções dos valores viram que tinha um erro mas era mais 

simples, enfim estão aqui para colaborar e em projetos mais complexos disse que terão mais 

cautela para justamente não ter retrabalho depois. O Vereador Alcino disse que essa Emenda 

Modificativa nº 002/2022 é importante pois o projeto precisa estar baixado na Comissão de 

Pareceres e sua comissão se reúne antes da Sessão e se tivesse sido votado como estava o 

mesmo estava errado. Disse que talvez as vezes se passa por chato, as vezes força as coisas, 

mas o projeto que entra no dia pode ser lido, pode ser votado como foi hoje um projeto com 

menos complexidade e se faz de tudo para aprovar, pois ninguém vai segurar projeto. E se 

não fosse esta Emenda eles estariam votando o projeto errado. E para recapitular o Vereador 

Alcino disse que o Projeto só existe na Comissão de Pareceres depois de lido, que daí ele baixa 

para estudo. Porém, os vereadores têm o privilégio de ter acesso a ele, mas de fato o ritual 

dele não ocorreu como tem que ocorrer nesta Casa Legislativa e por isso é importante que 

seja analisado os projetos. Na interpretação do Vereador Alcino quando um projeto é lido no 

dia não se pode dar o Parecer dele antes, mesmo tendo o acesso ao projeto ele não foi lido 

na Casa e não está baixado na Comissão ainda e isso dá um tempo para os Vereadores 

analisarem com responsabilidade e melhor o projeto, disse que tem fundamento o que fala 

citando um exemplo que ele não pode pedir transporte para um filho o qual não foi registrado 

isso não existe. O Presidente na sequencia pediu para que ficasse registrado, que a discussão 

dos projetos é somente sobre os projetos. Em seguida, o Presidente colocou em votação a 
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Emenda Modificativa nº 002/2022 que foi APROVADA por unanimidade de votos dos 

Vereadores presente, registrando a ausência da Vereadora Marlei Inês Ritterbusch. Na 

sequencia, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Resolução nº 

002/2022, não havendo nenhum Vereador inscrito. O Presidente colocou em votação o 

Projeto de Resolução nº 002/2022, tendo sido APROVADO por unanimidade de votos dos 

Vereadores presente, registrando a ausência da Vereadora Marlei Inês Ritterbusch. Dando 

prosseguimento 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 

035/2022 que “Abre crédito Especial no Orçamento de 2022 no valor de R$ 29.950,32.” 

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

Vereador Marcos Ott, manifestou-se favorável ao Projeto de Lei nº 035/2022; 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 favorável; REVISORA: Vereadora Salete Damer votou de acordo com o 

voto do Relator; PRESIDENTE: Vereador Dariano Guth votou favorável 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 035/2022 tendo inscrito o Vereador Marcos Ott, que disse que esse 

projeto infelizmente é ruim, porque precisam devolver recursos ao Governo Federal. Disse 

também que não é o certo, pois os Vereadores Dariano e Alcino não falaram de projeto, mas 

falaram deles para se promover e o Vereador Marcos entende que não é por aí. Disse que deu 

parecer logo no projeto, porque é um projeto que não tem o que estudar, ele é de praxe e 

que estão aqui para fazer funcionar as coisas e não para complicar e sim fazer as coisas 

andarem. Em seguida, o Presidente disse que os Vereadores na Ordem do Dia devem debater 

somente sobre os projetos de lei.  Após, o Vereador Alcino Kohlrausch fez uso da palavra e 

disse que o Vereador Marcos Ott não foi pertinente ao assunto, tendo o Presidente desta Casa 

suspenso a palavra do Vereador Alcino. De imediato, o Presidente colocou em votação o 

Projeto de Lei nº 035/2022, tendo sido APROVADO por unanimidade de votos dos Vereadores 

presentes, registrando a ausência justificada da Vereadora Marlei Ines Ritterbusch. Ato 

continuo o Presidente colocou em votação o PEDIDO DE LICENÇA Nº 004/2022, de autoria do 

Vereador Maico Roberto Hermes, PDT, que requerer LICENÇA para tratar de assuntos de 

interesse particular, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar do dia 02/05/2022 à 16/05/2022, 

com base no § 4º do artigo 22 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de 

Chapada, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade de votos os Vereadores presentes, 

registrando a ausência justificada da Vereadora Marlei Ines Ritterbusch. Após o Presidente 

Vereador Gilmar Castanho colocou em votação a INDICAÇÃO Nº 001/2022, onde indica o 

nome do Senhor Valdemar Francisco Noal Barros, para receber o título de “Cidadão Emérito”, 

na Sessão Solene do dia 03 de junho de 2022, tendo sida aprovada unanimidade de votos dos 
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Vereadores presentes, registrando a ausência justificada da Vereadora Marlei Ritterbusch. 

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. 

Ocasião em que o Presidente comunicou aos Vereadores e Vereadores que nos meses de 

maio, junho e julho às Sessões Ordinárias terão início às 19 horas, conforme determina § 3º 

do art. 92 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 26 de abril de 2.022. 

 

                      Gilmar Castanho                                               Leonardo André Krindges   

Presidente do Poder Legislativo                       Segundo-Secretário do Poder Legislativo 

 

 

 

 

 

 

 


