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   ATA Nº 3950 

 

Aos seis dias do mês de dezembro 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 quadragésima terceira Sessão Ordinária da Sessão 

Legislativa do ano de dois mil e vinte e dois. Iniciando a Sessão, o Presidente desta Casa, 

invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária, e conferindo o 

quórum regimental, registrou a presença dos seguintes Vereadores: Gilmar Castanho, Alcino 

Rui Kohlrausch, Sandra Mary Almeida Mattjie, Salete Maria Damer, Marlei Inês Ritterbusch do 

Progressista; Alfredo Manoel Kochachann do PSDB; Kelvin Luís Schuh do PTB, Maico Roberto 

Hermes do PDT; e registrou a ausência justificada do Vereador Dariano Agostino Guth-MDB. 

Continuando, o Presidente Vereador Gilmar Castanho convidou a Vereadora Salete Maria 

Damer para proceder a leitura de uma passagem do Livro Sagrado. Ato continuo, o Presidente 

solicitou para a Primeira-Secretária para proceder a leitura das seguintes Convocações: 

CONVOCAÇÃO Nº 012/2022, onde a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de 

Chapada/RS, representada por seu Presidente Vereador Gilmar Castanho, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pelo Art. 30, Inciso I do Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Vereadores, CONVOCA a Sra. LEDI SEIBEL BARUFFI eleita como Primeira Suplente pelo 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), para assumir as funções de Vereadora, pelo 

período de 21 (vinte e um) dias, a contar do dia 01/12/2022 à 21/12/2022, em substituição ao 

Vereador Leonardo André Krindges, que requereu Pedido de Licença para tratamento de 

interesse particular. Em resposta a Vereadora Ledi Seibel Baruffi informou sua impossibilidade 

de assumir o Cargo de Vereadora da Câmara Municipal de Chapada, no período mencionado 

na convocação em apreço, em virtude de problemas de ordem particular. Autorizo a 

convocação do suplente imediato. Logo após, foi procedida a leitura a CONVOCAÇÃO Nº 

013/2022, onde a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Chapada/RS, 

representada por seu Presidente Vereador Gilmar Castanho, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo Art. 30, Inciso I do Regimento Interno da Câmara Municipal de     Vereadores, 

CONVOCA a Sr. ALFREDO MANOEL KOCHCHANN eleito como Segundo Suplente pelo Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB), para assumir as funções de Vereadora, pelo período 

de 21 (vinte e um) dias, a contar do dia 01/12/2022 à 21/12/2022, em substituição ao 

Vereador Leonardo André Krindges, que requereu Pedido de Licença para tratamento de 

interesse particular. O Suplente de Vereador Alfredo Manoel Kochchann está presente nesta 

Sessão, para Tomar Posse e assumir as funções de Vereança. De imediato, o Presidente 

convidou o Vereador Alfredo Manoel Kochchann do Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB), para que o mesmo comparecesse à frente da Mesa e entregasse o Certificado 

concedido pela Justiça Eleitoral e Declaração de Bens, sendo que após proferir o compromisso 

de juramento e assinar o termo de posse, foi declarado empossado o Vereador Alfredo 
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Manoel Kochchann para a Legislatura 2021/2024. Registra-se que o Vereador Alfredo Manoel 

Kochchann assumiu uma cadeira no Legislativo pelo período de 21 (vinte e um) dias a contar 

do dia 01.12.2022 à 21.12.2022, devido ao Pedido de Licença do Vereador Leonardo Andre 

Krindges do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), para tratamento de interesse 

particular. De imediato, o Presidente colocou em discussão a ATA Nº 3949 da Sessão Ordinária 

realizada aos vinte e nove dias do mês de novembro do corrente ano. Não havendo quem 

quisesse se manifestar, a Ata acima mencionada foi colocada em votação, tendo sido 

APROVADA por unanimidade de votos. Dando continuidade aos 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, solicitando para a primeira-secretária Vereadora 

Sandra Mary Almeida Mattjie, para que procedesse à leitura das correspondências recebidas 

e expedidas por essa Casa. Foram lidos os seguintes Projetos de Lei de autoria do Poder 

Executivo que serão encaminhadas às Comissões para estudo e posterior votação: PROJETO 

DE LEI Nº 075/2022 que “Autoriza receber doação de terreno onde se acha instalado o 

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

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

PROJETO DE LEI Nº 076/2022 que ‘Estima a receita e fixa a despesa do município de 

Chapada/RS para o exercício financeiro de 2023”. Entre as matérias, foram lidas as seguintes 

Recomendações a qual será enviada ao Poder Executivo, atendendo solicitação dos Nobres 

Edis: RECOMENDAÇÃO Nº 019/2022 subscrito pelo Vereador Alfredo Manoel Kochachann do 

PSDB, que “sugere ao Poder o Poder Executivo estude a possibilidade de plantar árvores em 

todo o calçadão da Praça da República, em frente ao Bar Taverna”; RECOMENDAÇÃO Nº 

020/2022 subscrito pelo Vereador Alfredo Manoel Kochachann do PSDB, que “sugere ao 

Poder Executivo estude a possibilidade de colocar cobertura em cima dos brinquedos da Praça 

da República”; e RECOMENDAÇÃO Nº 021/2022 subscrito pelo Vereador Alfredo Manoel 

Kochachann do PSDB, que sugere ao Poder Executivo para que estude a possibilidade de fazer 

uma rede de água em volta da Praça da República, nos canteiros laterais, assim como nos 

canteiros centrais. Dando continuidade à Sessão, o Presidente registrou a presença do 

Presidente do CMD de Chapada Sr. Claudinei Maggione, e após cumprimenta-lo convido-o, 

para ocupar a Tribuna e prestar esclarecimentos sobre arbitragem dos campeonatos 

municipais. De uso da palavra, o Presidente do CMD de Chapada Sr. Claudinei Maggione 

cumprimentou o Presidente desta Casa e em seu nome saudou os demais Vereadores. 

Agradeceu o convite do Presidente para explanar e sanar algumas dúvidas para o Vereador 

requerente do pedido de informação. Disse que o Vereador requerente faltou com a verdade 

quando disse que foram pagos oitenta jogos do campeonato de futebol sete da nota em 

questão. O Sr. Claudinei disse que foram trinta jogos pagos e o Vereador falou, inclusive está 

registrado, que tinha sido pago oitenta jogos naquela nota. Essa nota se trata de um torneio 
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que consta no calendário do CMD. Acredita que o vereador tenha se informado com as 

equipes municipais sobre a saída ou não desse campeonato municipal. Alguns vereadores e 

algumas pessoas que acompanham tem a consciência desse torneio. Tem no calendário do 

CMD, tanto municipal como regional, a realização de um torneio regional com as categorias 

de futebol sete, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16. É um campeonato que vai abranger 

as escolinhas do nosso município e dos municípios da região, que são: escolas de Constantina, 

Liberato Salzano, Almirante Tamandaré do Sul, a princípio Novo Barreiro estava confirmada, 

mas acabou desistindo, e o município de Crissiumal. Esse primeiro torneio será feito com as 

categorias de base no formato futebol sete. Esse torneio é o início de um torneio maior, de 

um projeto maior para os próximos anos, aonde será realizado na categoria de futebol de 

campo, com onze jogadores e não sete. É um evento que estão atrás para realizar já faz mais 

de meio ano. Falou que a cidade de Constantina realiza esse torneio no mês de maio, no 

inverno. Disse também que esse torneio que tem a ideia de fazer para o ano que vem, ele 

abrange equipes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, aonde o torneio começa na sexta 

e encerra no domingo, com mais de trezentos atletas de base, e as crianças ficam alojadas em 

ginásios, escolas, etc... Esse primeiro ano estão fazendo com as categorias de base do futebol 

sete, aonde abrange menos pessoas. É um torneio, e se realiza em apenas um dia. Esses trinta 

jogos foram pagos no dia 24 de outubro, isso se deu porque a ata de registro venceria no dia 

25, no dia seguinte ao dia 24 que foi paga essa nota. Não realizando o pagamento dessa nota, 

teriam que fazer todo o processo licitatório novamente do campeonato em questão, 

repetindo novamente “futebol sete”, e todos sabem da morosidade para isso, do processo 

licitatório, são as tomadas de orçamento, são os prazos para edital, são os prazos para 

realizações e prazos para recursos. Como esse evento estava programado para as semanas 

subsequentes, fizeram um empenho e fizeram o pagamento desses jogos.  Após realizado isso, 

na mesma semana, as equipes que estavam em questão pediram alteração da data desse 

torneio, como se trata de atletas de categorias de base, eles optaram pelo período de férias 

escolares, e realizar no mês de dezembro. O Claudinei disse que como é representante do 

órgão organizador, do torneio em questão, acatou a sugestão das equipes, não vendo 

problema nenhum, como é de costume dessa administração ouvir as pessoas. Comunicou a 

liga de arbitragem em questão, sendo essa uma liga seria e idônea, que sempre presta serviço 

ao nosso município, que esse campeonato seria transferido, inclusive enviou um oficio sobre 

a alteração da data do torneio, assim mantendo o seu compromisso com a realização do 

mesmo, não onerando e nem desvantajando o Poder Público Municipal. Alguns pontos 

importantes que precisa ressaltar: as atas de registro de prestação de serviço de campeonato 

são usados para competições municipais, regionais e torneios, onde as equipes municipais 

fazem parte. A ata de registro de categoria de base, a qual o vereador comentou que não foi 

usada, ela se trata de categorias de base de futsal e futebol de campo. A ata em questão que 

foi usada, ela foi usada por ser a única especifica de campeonato de futebol sete. Como já 
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falou, cabe ressaltar que se trata de um torneio regional, esse projeto que tem, se tornará um 

projeto tem certeza, se conseguirem angariar mais patrocínio será um torneio reconhecido 

em todo o nosso estado com o passar dos anos. O senhor Claudinei deixou aqui a sua 

disponibilidade sempre que houver alguma dúvida, referente ao esporte, que ela pode ser 

explicada na sala do CMD, não sendo necessário da forma que foi explanado pelo vereador, 

pois eles formam opiniões, e Claudinei mesmo estava assistindo a Sessão, e sentiu um tom 

acusatório, algo que não seria necessário, como já falou, formam opiniões, tem muita gente 

que acaba assistindo a live, e acha que não seria necessário, se o vereador tivesse procurado 

o Claudinei, o mesmo teria o explicado essa situação. Em seguida, o senhor Claudinei deixou 

aberto para perguntas para depois encerrar. De imediato, o Vereador Maico Hermes 

agradeceu a presença nesta Sessão do senhor Claudinei. Disse que a questão é que a nota foi 

lançada e foi paga. A outra questão é que fez um pedido de informação e o Secretário da 

Administração não sabia desse campeonato, tanto que está ali na resposta do pedido de 

informação, que a atual administração não realizou nenhum campeonato de futebol sete. 

Sobre a questão da nota no valor de R$ 18.460,00 (dezoito mil quatrocentos e sessenta reais), 

foi pago R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), dois árbitros e um auxiliar para campeonato 

de futebol sete, dizendo que consta campeonato e não diz nada de torneio. O Vereador Maico 

Hermes perguntou ao Senhor Claudinei Maggione se esse montante de valor só o município 

de Chapada vai pagar para a arbitragem? ou os outros municípios que vão fazer parte desse 

campeonato vão pagar também? Em resposta o senhor Claudinei disse que serão etapas, cada 

município na sua sede acaba arcando com os custos. O Vereador Maico pediu se os outros 

municípios que vão participar desse torneio já pagaram o montante como o município de 

Chapada? O senhor Claudinei disse que não, e a primeira etapa será realizada em nosso 

município. O Vereador Maico pediu quais são os municípios que irão participar? Em resposta, 

o Claudinei disse que tem as equipes convidadas de Liberato Salzano, Constantina, Almirante 

Tamandaré do Sul, o nosso município e o município de Crissiumal. O Vereador Maico disse 

mantém as palavras que falou aqui e não retira nada do que falou aqui. A questão é que a 

nota está lá, e essa nota foi paga, o empenho é no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e 

foi pago R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). O Vereador Maico disse também que esse 

campeonato não ocorreu conforme o próprio Secretário da Administração colocou. E que aqui 

não diz que é torneio, consta que é campeonato de futebol sete, e consta entre parênteses 

na nota, neste momento o Senhor Claudinei interviu e disse que campeonato, lê-se torneio, 

continuando o Vereador Maico disse que está ali na nota, um auxiliar para campeonato de 

futebol sete, oitenta jogos, isso está no portal da transparência, foi pago e não teve. O sr. 

Claudinei disse que trinta jogos foram pagos. O vereador Maico disse que o papel do Vereador 

é fiscalizar e que está fazendo o seu papel. Disse ainda que levantou essa questão, e essa 

questão vão ter que responder para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. É uma 

questão que levantou para a população de Chapada e toda população de Chapada é só entrar 
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no portal da transparência e ver isso ai. O que vai acontecer daqui pra frente não pode dizer, 

só está fazendo o seu papel aqui como vereador. Falou que mais esclarecido do que veio a 

resposta do pedido de informação que ele fez é impossível, porque se nem o Secretário da 

Administração não sabia que ia ser um torneio, e que respondeu da forma que respondeu. O 

senhor Claudinei disse que o Secretário da Administração respondeu à pergunta do Vereador 

corretamente, tendo perguntado qual foi a pergunta que o Vereador fez?  E o vereador disse 

que a pergunta foi a seguinte: quais foram as datas do torneio de futebol sete. O Claudinei 

disse que a pergunta não foi assim no pedido, disse que ele pediu se foi realizado o 

campeonato municipal de futebol sete e a resposta do Secretário foi a correta, não, não 

houve. O vereador Maico disse que se não houve o campeonato, não pode ser pago. O 

Claudinei disse que ele respondeu à pergunta feita, que o campeonato municipal, agora como 

comentou na ata, no lugar de campeonato leia-se torneio, e que fizeram uso de todas essas 

atas, para todos os campeonatos e torneios que as nossas equipes participam. Em seguida, o 

Presidente Vereador Castanho disse que esteve num curso com o Assessor em Porto Alegre, 

e as atas podem usar, não tem problema nenhum, se você pegar as máquinas que compraram, 

patrola e rolo, foi pego uma ata lá em outro estado, não sabe onde foi pego, e pode usar, não 

tem problema, isso é constitucional, pode usar a ata. O Vereador Castanho entende o 

Claudinei e disse que faria o mesmo se o povo pedisse para mudar a data, se a data vai 

beneficiar as equipes, não vê porque não mudar a data do campeonato ou torneio, para ele 

tanto faz, as disputas vai ter igual. Se a equipe pediu, e o Claudinei pensando nas equipes fez 

certo em adiar o campeonato, e ai se você pega e deixa vencer essa ata, vai ter que licitar e 

daí já não sai o torneio esse ano, ficaria para o outro ano. Disse que se você fez o torneio vai 

ser criticado porque fez, se não fizesse ia ser criticado porque não fez. O vereador Maico pediu 

se algum outro campeonato regional que foi realizado pelo município ou que o município 

participou, foi pago com antecedência? O senhor Claudinei disse que do futebol sete sim, a 

Copa Integração organizada pela Famurs, que foi no mês de fevereiro, a primeira etapa no 

município de Palmeira das Missões, aonde se consagraram campeões, até receberam um 

ofício, e a segunda etapa foi realizada na cidade de Condor. O Vereador Maico pediu se no 

último campeonato municipal realizado em nosso município, foi pago antecipado ou foi pago 

depois da ocorrência dos jogos? O Senhor Claudinei disse que do nosso município, do nosso 

regional foi pagado após. O Vereador Maico finalizou agradecendo. O vereador Castanho disse 

que se faz a ata, ela vale para o ano inteiro, então se você contratou, essa contratação vale 

até dezembro, não tem problema nenhum, agora se fosse expirar dezembro e não fazer o 

campeonato daí ele ia ter problema, mas como vai ser feito ainda este ano, a ata está valendo, 

porque ele fez antes dela vencer, ela faz a cobertura até o final de dezembro, agora o Claudinei 

só terá a culpa se ele não fazer o campeonato em dezembro, daí sim. O Senhor Claudinei disse 

que além disso, ainda se precaveu com oficio enviado para a equipe da arbitragem, avisando 

da transferência do campeonato e da disponibilidade deles participarem desse campeonato. 
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Em seguida, o Vereador Kelvin Schuh usou da palavra e agradeceu pela presença de Claudinei 

atendendo ao pedido do Vereador e Presidente Gilmar Castanho. Este pediu se seriam trinta 

e oito jogos ao total. O Claudinei respondeu dizendo que a ata licitatória era de cem jogos, 

sobravam oitenta ainda, porque os outros jogos foram ocupados, e dentro desses jogos que 

sobraram dos oitenta, fizeram o pagamento de trinta. O vereador Kelvin disse que o pelo que 

entendeu foi de um torneio que seria realizado dentro de um dia? O senhor Claudinei disse 

que o torneio se realiza dentro de um dia só, são três sedes, são três campos. O Vereador 

Kelvin pediu quantos jogos iriam acontecer dentro de uma sede pela tabela? Em resposta, o 

senhor Claudinei disse que seriam mais do que os trinta jogos. O vereador Kelvin pediu se 

conseguiria juntar a questão de tempo, conseguiria juntar essa quantidade? O senhor 

Claudinei disse que com certeza. O Vereador Kelvin disse também que quando foi levantado 

pelo Vereador Maico na semana passada, ele não ouviu divulgação desse campeonato, e sabe 

que o CMD faz muita divulgação em cima dos campeonatos, foi algo feito lá em outubro e 

estamos em dezembro, onde o campeonato devia acontecer e não vai acontecer devido a um 

pedido das equipes, vai acontecer até o final do ano, essa divulgação que acabou fazendo falta 

ao vereador, até para também saber o que estava acontecendo, porque sabe da divulgação 

que o CMD faz em cima dos campeonatos, e acha que seria importante fazer essa divulgação. 

O senhor Claudinei disse que é sinal que o vereador acompanha a página do CMD. Disse que 

a divulgação foi feita entre as escolas, como na mesma semana foi feito pedido, deixaram a 

divulgação para depois, por causa das férias escolares. Sabem que as férias escolares não são 

todos os municípios nos mesmos finais de semana, então aguardam a posição deles para que 

tivesse o consenso do final de semana de férias das escolas. O vereador Maico pediu se já tem 

data marcada? Em resposta, o Presidente do CMD disse que é no próximo final de semana, 

dia 18 de dezembro do corrente ano. O vereador Kelvin agradeceu ao Claudinei, disse que a 

questão mesmo foi de tirar dúvidas, e algumas coisas acabam ficando abertas e acredita que 

é importante debater sobre esses assuntos, para esclarecer não só para eles, mas também 

para as pessoas que os cobram. Após o Vereador Maico disse que alguns atletas de alguns 

Clubes lhe passaram ao Vereador que pediram para transferir a data do início do campeonato 

de futebol de campo, porque era época de planta e colheita, e o CMD não acatou, qual foi o 

motivo? Em resposta, o senhor Claudinei disse que tem uma ata registrada com os clubes da 

primeira reunião realizada, da mesma forma que tem a ata registrada com todas as categorias, 

com todas as modalidades. A primeira reunião foi feita no início de outubro, onde ele 

Claudinei sugeriu começar o campeonato imediatamente. Na reunião existia um 

representante de cada equipe e as equipes levantaram a questão de esperar passar a safra e 

o plantio para começar o campeonato, nem colocou em votação, acatou, vamos começar 

depois do plantio e da safra, com as mesmas equipes que disseram para depois não parar 

mais. Disse que sabem das intempéries, do tempo, a safra e o plantio atrasou, e eles tem datas 

para cumprir. Falou que eles iniciando o campeonato na noite que foi decidido, após ata e 
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assinada por todos os Clubes, o campeonato se encerra no domingo de carnaval de fevereiro. 

Frisou que eles têm o compromisso de realizar esse ano o municipal de campo de veteranos, 

e a ideia deles e o propósito é começar esse campeonato no mês de março, até pela questão 

de fugir do inverno. Fazendo esse atraso, não teriam mais datas. Disse que terão rodadas de 

jogos no sábado do dia 24 de dezembro, sábado de natal, terão duas rodadas das equipes que 

não jogaram no final de semana em virtude da festa do Esporte Clube Brilhante, pois 

respeitam o calendário de eventos, e do próximo final de semana aonde tem a festa do 

Esporte Clube 24 de Junho. A última rodada da primeira fase vai ser realizada no dia 31 de 

dezembro, num sábado, o último dia do ano, para ganharem data. Então essa questão de adiar 

ou não, foi colocada em ata, é evidente que com dez equipes, sempre são dez pessoas, são 

dez cabeças diferentes, sempre vai ter alguma que vai descordar ou não. Disse que faz dentro 

da sua parte de comandar o campeonato é colocar em votação e a maioria vence. O vereador 

Maico disse que o município de Chapada vai ser dia 18, então qual vão ser as datas dos outros 

municípios que vão fazer parte do torneio? O senhor Claudinei disse que as equipes dos 

municípios vão se reunir para fazer todo o calendário posterior. O Vereador Kelvin disse que 

a questão do município de Chapada ter que respeitar esse calendário, e se por ventura algum 

outro município acontecer algum imprevisto e não conseguir fazer?  Em resposta, o Presidente 

do CMD Claudinei disse que eles que formam essa liga, esse município automaticamente é 

excluído, e buscam outro município. Disse que tem até um regimento para isso. As equipes 

convidadas foram Almirante Tamandaré do Sul, Novo Barreiro, Crissiumal, Liberato Salzano e 

Constantina. O senhor Claudinei pediu para fazer o encerramento, pois não vai se prolongar 

muito, porque tem regional hoje à noite em Barreiro, e tem que se fazer presente também. 

Então deixou aqui novamente para todos os Vereadores, disse que vê muitos Vereadores 

participando do esporte municipal e não vê o Vereador Maico participar, então deixa um 

convite para o mesmo participar dos eventos esportivos e sempre que tiver alguma dúvida, 

que possam procurá-lo, e ai sim ela não esclarecida, até aceita que possam Convocar para 

fazer esclarecimentos maiores. Por fim, o senhor Claudinei agradecendo o convite e espaço 

que lhe foi cedido. Em seguida, o Presidente desta Casa Vereador Castanho disse que foi ele 

decidiu em Convocar o senhor Claudinei, porque aqui trabalham de forma transparente, e 

tinha certeza que você está fazendo um bom trabalho. Disse também que o pessoal da área 

esportiva nunca teve tão contente como estão sendo agora. O Vereador tem falado com 

muitas pessoas e ninguém está reclamando, todos felizes de ter vários campeonatos no nosso 

município, como de vôlei, futebol, futsal, canastra e bocha. E o Vereador Castanho acha que 

Claudinei deve continuar, por mais que muitos vão criticar, mas tem muito mais pessoas 

elogiando do que criticando. Então disse para ele continuar lutando, fazendo o esporte no 

nosso município, porque esporte é vida, esporte é saúde. Disse que hoje ainda estavam na 

sala do gabinete do prefeito, e estavam comentando com o prefeito de Almirante Tamandaré 

do Sul, lá eles têm a escolinha com noventa alunos. O Vereador Castanho disse ao Claudinei 
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que devem até valorizar mais as escolinhas para abranger todas as classes do nosso município, 

e isso o vereador tem certeza que Claudinei tem tentado fazer, mas pede que se ele puder até 

melhorar nessa parte, melhore, porque é uma maneira de tirar o jovem do celular, pois hoje 

a gurizadinha nova estão direto quase 24 horas no celular, e o esporte tira eles do celular. 

Então isso é bom para a criança e para o adolescente, esse trabalho que ele vem fazendo. 

Desejou ao Claudinei para continuarem e precisando deles, sempre vão estar à disposição, e 

que continue trabalhando e fazendo esporte no nosso município. 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 Kelvin Luis Schuh seguido pelos Vereadores Maico Roberto Hermes, Alfredo 

Manoel Kochchann, Sandra Mary Almeida Mattjie, Gilmar Castanho, Alcino Rui Kohlrausch e 

Marlei Ines Ritterbusch, sendo que a Vereadora Salete Maria Damer dispensou o uso da 

Tribuna na noite de hoje.  Na sequencia, o Presidente concedeu a palavra para ao VEREADOR 

MAICO ROBERTO HERMES, que proferiu o seguinte pronunciamento: Saudou o Presidente da 

Casa, os demais colegas Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, a servidora da Casa Júlia, fez 

uma saudação ao Alfredo Kochchann, suplente de Vereador, desejou que ele seja bem-vindo 

a esta Casa, o mesmo está assumindo uma vaga no Legislativo. Saudou as demais pessoas e 

também o Vereador Leonardo que se faz presente na plateia. Sobre os comentários do 

Claudinei, o Vereador Maico disse que o papel do Vereador é fiscalizar, e olhando o portal da 

transparência do município de Chapada avistou uma nota do campeonato, inclusive o próprio 

município respondeu o seu pedido de informação, dizendo ao Vereador que não teve o 

campeonato. Porém foi boa a vinda do Claudinei aqui esta noite, para esclarecer os reais 

motivos da nota que foi paga, o empenho era de dezoito mil e quatrocentos, foi pago sete mil 

e oitocentos, de um torneio que é para acontecer dia 18, mas o Vereador estará entrando em 

contato com os demais municípios, Almirante, Novo Barreiro, Crissiumal, Liberato e 

Constantina, conversará com o pessoal dos esportes desses municípios, para levantar mais 

dados sobre isso. Disse que o papel do Vereador é fiscalizar, e está fazendo a sua parte, está 

fazendo o seu papel aqui na Câmara, acha que tem obrigação em fazer isso aqui, pois foi eleito 

para isso, e essas explicações não sabe se vão ser cabíveis para o tribunal de contas, para o 

Ministério Público, mas já estão a par do assunto. Concluiu agradecendo. Logo após, 

Presidente concedeu a palavra para ao VEREADOR ALFREDO MANOEL KOCHCHANN, que 

proferiu o seguinte pronunciamento: Inicialmente saudou o Presidente da Casa Gilmar 

Castanho, em nome dele saudou os colegas Vereadores e Vereadoras, o Assessor Jurídico, a 

sua família que está aqui, saudou o Leonardo, onde agradeceu o mesmo pela oportunidade 

que lhe concedeu   para que ele possa sentir como funciona a vida do Vereador, ressaltou que 

são poucos dias, mas já dá para ter uma base, uma ideia de como funciona, também fez um 

agradecimento  a Júlia que lhe deu umas dicas, disse que não sabe nada, porque nunca veio 
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assistir nenhuma Sessão na Câmara,  disse que foi  relaxado nessa questão, pois deveria vir 

assistir as sessões, assim como o povo também devia assistir as sessões aqui na Câmara. pós 

o Vereador Alfredo, complementou as Recomendações que fez,  referente a questão das 

árvores, disse que se as pessoas fizessem uma pesquisa no centro da cidade pedindo para as 

pessoas que passam ali, se querem árvores no calçadão ou não , disse que as pessoas iriam 

dizer que sim que querem árvores no calçadão, porque aquele calçadão ali em frente ao Bar 

Taverna,  não tem serventia de dia para nada, pois não tem quem fique ali, é um relento do 

sol pleno, a noite o pessoal coloca as cadeiras e mesas lá, irregular ainda, mas de dia o pessoal 

tem muita reclamação de não ter árvores, ressaltou que o calçadão foi bem feito pelo Prefeito 

Carlos, mas agora cabe a essa gestão colocar as árvores, disse que não vai estragar o calçadão, 

pois é só tirar uma pedra, e fazer o buraco, colocar meio tubo e  colocar as árvores, e vai fazer 

sombra para todos aqueles bancos de pessoal que está na cidade, que vem do interior. Disse 

que também fez o pedido de uma melhoria em cima dos brinquedos das crianças, porque as 

professoras vem ali trazer as crianças, e o Vereador está ali nas quintas-feiras, e coitadas das 

crianças,  viram tomates, elas sentam naqueles bancos quentes de escorregador, fervendo de 

quente, e sem contar  a população quando para de trabalhar de tardinha que levam os seus 

filhos para brincar, e o sol ainda está escaldante, não é difícil de colocar um telhado em cima 

daqueles brinquedos, não é uma coisa absurda. Outro pedido que fez foi a questão da rede 

de agua, a nossa praça tem quantos anos? Muitos anos. Os canteiros duplicaram e triplicaram, 

e o Vereador vê o pessoal nas quintas-feiras molhando com regador, e regador não se usa 

mais nem para uma horta em casa, ou se não arrastando uma manga que diz o rapaz que vazia 

pesa 60 quilos, uma manga desse peso vai enroscando em cada lugar, e daí vai lá com o dedo 

na ponta e achou que molhou, mas não molha, e aí troca flor, então uma rede de agua em 

volta dos canteiros com torneiras em determinados pontos, uma manga para molhar ali, um 

chuveirinho na ponta e uma rede de agua que vai no canteiro central. Disse que esses dias 

abordou o Senhor que trabalha lá na praça, o qual lhe disse, que assim as torneiras ficariam 

sempre abertas, no entanto o Vereador disse que deveria ser   colocado um registro dentro 

do banheiro, onde de noite se fecharia, aí podem até abrir as torneiras que vão estar fechadas. 

O Vereador disse que os pedidos parecem ser insignificantes, mas tem importância como 

tantos outros. Concluiu agradecendo. Continuando o Presidente concedeu a palavra para a 

VEREADORA SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE, que proferiu o seguinte pronunciamento: A 

Vereadora saudou o Presidente Gilmar Castanho, os colegas vereadores, o Assessor Jurídico 

Marlon, a funcionaria Júlia, os familiares do Alfredo, o qual está chegando hoje, e a todos que 

acompanham pelas redes sociais. A Vereadora deu as boas-vindas ao Alfredo, e espera que 

seja boa essa estada nessa Casa durante esse período. Disse que vê sempre o vereador na 

praça, então ele vê bem a realidade do que precisa lá, e achou bem interessante as sugestões. 

A Vereadora Sandra também colocou que participou da festa do Brilhante nesse final de 

semana. Foi uma festa muito bonita, teve uma boa participação, e parabeniza o pessoal, pois 
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estava bem organizado, bem animado, muito boa a festa. Em seguida, disse que nessa semana 

andou conversando com um grupo sobre a questão do lixo, e foram colocados os conteiners 

na cidade e também tem as lixeirinhas, porém na sexta-feira à tardinha, mesmo sabendo que 

no sábado não passa a coleta, vê na cidade, caixas de lixo, muito lixo espalhado pelas calçadas, 

e agora vão ter daqui uns dias ChapadaFest e recebem muitas visitas no município, e uma 

coisa que sempre destacou Chapada foi a beleza e a limpeza, sempre fomos vistos por pessoas 

que nos visitam como a cidade limpa, de pessoas caprichosas. Então a Vereadora gostaria de 

pedir, por favor a todos, que tomassem esse cuidado, e colocar dentro do container o seu lixo, 

se não tem, pelo menos no final de semana segure em casa, para largar na segunda de manhã, 

que começa a coleta. Disse que sabe que as vezes o caminhão passa cedo, e agente se passa, 

mas fica tão feio, as vezes é do lado do contêiner, aquelas cestas de lixeira, tão desagradável 

também para quem tem lixeira na frente de casa. Na esquina da praça, ao lado do pavilhão, 

perto da biblioteca, disse que viu e ninguém contou a ela, mas viu pessoas se deslocar da sua 

casa e ir lá do outro lado, num outro local, colocar o lixo, porque daí não querem na sua rua, 

na sua casa, mas na do outro pode. A Vereadora disse que já falou inúmeras vezes e vai repetir, 

é uma questão de educação, tanto como o respeito e bem estar dos outros. É tudo uma 

questão de educação, e acha que cada um tem que pensar que a sua liberdade vai até onde 

começa a do outro, e procurar respeitar um pouquinho mais. Disse que era um recadinho que 

queria dar, não só em função do ChapadaFest, citou ChapadaFest porque agora vem o período 

de ChapadaFest, mas sempre cuidar, até porque lixo é poluente, e queremos saúde, então 

vamos cuidar um pouquinho mais, e procurar também embalar bem o lixo, porque temos 

muitos cães e gatos soltos por ai, e se o lixo ficar mal fechado eles rasgam e daí a sujeira é 

maior ainda. Após disse que achou bem interessante e conveniente a vinda do Claudinei, e 

pensa que as pessoas não colocariam no portal da transparência um empenho, um gasto 

irresponsavelmente, disse que é realmente papel do vereador fiscalizar e questionar, quando 

se tem dúvidas. Mas acredita que as respostas ele deve ter realmente cuidado que ele fez, 

porque ninguém é tão tolo de fazer isso, mas é bom que foi esclarecido. Disse que as vezes a 

forma como se coloca as coisas, gera um “fuxico” que não faz bem, e as vezes a opinião dos 

outros, eles nem se informam direito. Eles acham o máximo sair por ai falando, então que 

bom que ele veio esclarecer aqui, e se colocou à disposição para qualquer outra dúvida. Para 

encerrar, a Vereadora pediu que fosse encaminhado ofício de pesar aos familiares de Carlito 

Rech, do Romildo de Oliveira e da Elvira dos Santos. De imediato, o Presidente solicitou ao 

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: Inicialmente saudou o Vice 

Presidente da Casa Vereador Alcino, em nome dele saudou os demais vereadores, em especial 

saudou o vereador Alfredo que está assumindo hoje, desejando a ele sucesso, disse que sabe 

da competência dele e da vontade de fazer as coisas boas, as coisas que fazem a diferença no 
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povo de Chapada, e no primeiro dia ele já demonstrou que tem interesse em fazer algo 

diferente, e o mesmo tem razão a respeito das árvores, disse que precisa sim de sombra, e 

tem certeza que o Prefeito vai ouvir esse pedido e vai fazer, vai pedir para plantar essas 

árvores no centro da cidade, onde vai melhorar muito, pois todos sabem que cada vez mais o 

sol está escaldante, para você ficar no sol hoje está terrível, mas a árvore protege, dá uma 

sombrinha, e embeleza ainda mais a cidade, então parabenizou o Vereador Alfredo pelos 

pedidos que fez, e desejou mais uma vez sucesso nessa empreitada. Também saudou os 

familiares do Alfredo, também o Vereador Leonardo, que cedeu para o Alfredo assumir, isso 

é importante também, valorizar os companheiros, e saudou também as pessoas que estão 

assistindo através do facebook e também o Assessor Jurídico Marlon. Após o Vereador 

Castanho deixou registrado a presença do Presidente do CMD, o Claudinei Maggioni, onde 

explicou muito bem, tirou todas as dúvidas, se alguém tinha alguma dúvida foram todas 

sanadas aqui, ele explicou o porquê foi contratado essa arbitragem, e é legal porque a ata 

pode usar durante o ano, não tem problema nenhum, e a data se muda, mudam tantos 

eventos, dá alguns imprevistos e é mudado a data, e o Vereador Castanho disse que não vê 

problema nenhum, e como registrou ali, está sendo feito um excelente trabalho no esporte, 

e devem incentivar e não atrapalhar, devem incentivar que o esporte continue no nosso 

município, que depende as atitudes que tomam, daqui um pouco começam a atrapalhar, e 

não querem atrapalhar o esporte no nosso município, que os jovens possam continuar tendo 

a oportunidade de poder competir no esporte. Também falou que no dia de hoje esteve 

reunido juntamente com o Vereador Dariano, o Prefeito Gelson, o Prefeito Adir de Tamandaré 

e o Assessor Jurídico Maiquel Adam, onde estiveram tratando sobre a segurança pública do 

município, onde juntos querem melhorar, fazer uma fusão junto com Tamandaré, e está 

evoluindo muito bem, e para frente vão se reunir em Carazinho e vão lutar que a nossa 

segurança no nosso município melhore. É uma reinvindicação da população, e é importante 

também agora no final do ano, onde tem muitos eventos no município, no mês de janeiro tem 

a ChapadaFest também, e precisamos de segurança no nosso município. Concluiu 

agradecendo. Reassumindo a Presidência, de imediato o Presidente concedeu a palavra para 

o VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH que proferiu o seguinte pronunciamento: 

Inicialmente saúdo o Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho, colegas vereadores, 

Assessor Jurídico Marlon, Servidoras da Casa na pessoa da Júlia que presta serviços nesta Casa 

nesta noite. Saudou ainda as pessoas que acompanham pelas redes sociais sintam-se 

abraçadas e homenageadas. Também fez uma saudação especial ao Vereador Alfredo por 

assumir uma cadeira neste Parlamento Municipal , desejando a ele um bom trabalho sendo 

que ele pode contar com o Vereador Alcino com  sua humilde participação disse que pode 

ajudá-lo, disse que está aí para isso, também o cumprimentou-o pela Recomendação 

apresentada na questão das árvores,  disse que precisa-se realmente plantar água, pois 

plantar árvores se planta água o que é muito importante e ele como faz seu trabalho muitas 
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vezes na praça sabe da importância disso , pois ele vive aqueles momentos lá na praça. Após 

o Vereador Alcino cumprimentou o Claudinei Maggioni, Presidente do CMD, sendo que o 

Vereador ressaltou que sentiu o Claudinei muito verdadeiro, mas o Vereador tem o direito e 

dever de pedir as coisas quando não entende direito ou quando tem dúvidas disse que esta 

Casa é para isso e é aqui que a vida acontece no município, dentro do Parlamento Municipal. 

No entanto as colocações do Claudinei foram muito esclarecedores pois pode uma questão 

assim tomar volumes maiores uma conversas destas e que se não forem esclarecidas pode 

querer manchar uma Administração que ao seu ver e que as pessoas falam é uma 

Administração séria, honesta e transparente, mas quando se tem dúvida como o Vereador 

Maico realmente deve ser resolvida e deve ser convocadas as pessoas que de fato podem 

esclarece-las. Na sequencia o Vereador Alcino com pesar registrou o falecimento de Carlito 

Rech, grande amigo que há vários anos desempenhou suas funções no Legislativo Municipal 

de Chapada ainda na outra Casa, ao amigo Carlito a ele um bom descanso e a toda família que 

se sintam-se abraçados e que Deus conforte seus corações. Na mesma forma registrou o 

falecimento do seu Romildo de Oliveira, seu grande amigo e pai da Secretária Eny, desejando 

a todos os familiares os seus sentimentos e estão aqui para o que precisarem, pois é muito 

difícil perder as pessoas da família, também pediu a exemplo da Vereadora Sandra que 

encaminhe ofício de pesar aos familiares externando sentimentos aos familiares, amigos e 

comunidade enlutada. Prosseguindo o Vereador Alcino pediu permissão ao Parlamento e aos 

colegas, pois já a dias tem postado pois estudou na Escola Técnica de Agricultura de Viamão, 

na grande Porto Alegre especificamente no Passo do Vigário, neste sentido o Vereador Alcino 

disse que teve um retorno as raízes,  disse que eram quarenta formandos, onde oito já foram 

para uma outra dimensão, não estão mais entre nós, mas grande parte deste pessoal esteve 

presente   depois de cinquenta anos, disse que foi uma emoção muito grande este encontro, 

claro que a natureza já fez um capricho na lataria de cada um disse o Vereador Alcino,  pois 

foi trabalhando, mas as pessoas estão ali,  o Vereador ressaltou que fez uma viagem de 

retorno as raízes, disse que pegou o mesmo ônibus de cinquenta anos atrás, aqui em Chapada 

o Ônibus até Carazinho e de Carazinho até Porto Alegre e lá pegou o Expresso Palmares, rumo 

ao Passo do Vigário, disse que fez um verdadeiro retorno as  raízes, disse que muitas vezes 

também foi de trem de Carazinho a Porto Alegre.  O Vereador Alcino disse que a escola lá é a 

exemplo da Celeste Gobatto de Palmeira das Missões, ela tem cento e cinco (105) anos já, 

onde em dezembro de 1972 esta turma se formou e agora cinquenta (50) anos depois se 

reencontraram, disse que foi emocionante o encontro pois era diferente, o Vereador ressaltou 

que ama cada pedacinho daquele chão lá, era uma turma de quarenta (40) alunos e lá é assim 

entra uma turma no primeiro semestre e quarenta (40) no segundo vai sequenciando, era tão 

grande a força, porque lá o lugar assim na grande Porto Alegre tinha um convite para o crime, 

convite para outras caminhadas como drogas, e eles resistindo e isso era tão forte que os 

colegas se um colega destoava, pegava um caminho que não era o melhor, a pressão era tão 
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grande que traziam ele de volta pro bem. Disse que lá estudaram grandes pessoas como 

Leonel de Moura Brizola, onde a escola de Palmeira foi ele que fez, Deputado Giovane Cherini  

também estudou lá, o cantor Porca Veia pegou o apelido lá que fez aquela música bonita 

lembranças, o qual faleceu a pouco tempo, então foi muita gente que passaram por lá, disse 

que foi feita uma pesquisa pois nãos e tem nenhuma pessoa presa dos alunos que estudaram 

na escola todos se tornaram pessoas do bem, pessoas que dera, certo e que lutaram e como 

o Vereador já falou destes quarenta (40)  alunos oito já partiram e o Vereador trouxe uns 

dizeres que tinha lá “Que neste encontro,  estão mantendo vivos a memória  da nossa turma.” 

“No nosso encontro de retorno as raízes, tivemos na verdade a presença de todos os colegas, 

boa parte com presença física outros que já partiram para uma outra dimensão que 

claramente estavam caminhando entre eles.  O Vereador disse que sentia pois atacavam os 

espaços vazios e sentiam que os colegas falecidos também estavam ali. Disse que outros 

colegas que de fato não conseguiram estar entre eles, mesmo que relutassem para estar 

fisicamente presentes. “Na verdade estes colegas estavam também lá, pois tiveram a todo o 

momento a presença de suas ausências,” disse que teria diversas mensagens para falar mas 

escolheu estas que mais representa no sentimento de cada um. O Vereador Alcino disse que 

hoje a escola é internato e tem alunos estudando fora, são semi-internos, mas eles tem um 

amor a ela e agora irão escrever um livro, disse que cada turma tinha um rancho coberto de 

capim, conforme faziam estágios ficavam na escola ou nos ranchos que tinham lareiras e tudo 

que queria fazer lá tinha, depois os alunos eram convidados quando era bichos no primeiro 

semestre eram convidados para participar destes ranchos, o Vereador ressaltou que grandes 

personalidades estudaram ali disse que visitaram o rancho do Brizola, do Cherini, mas hoje os 

estudantes de fora que não são internos se tem receio que estes ranchos possam ser usados 

para outras coisas, pois as coisas estão diferentes e ele está preocupado com esta questão , 

por isso decidiu escrever um livro sobre esta Escola para manter viva as raízes, disse que não 

consegue passar os sentimentos mas realmente foi uma coisa muito linda e emocionante que 

nos aproximou muito mais, ressaltou que falou para a turma lá que foram cinquentas anos, 

mas nos próximos cinquenta anos disse que não irá lá porque não quer só enxergar velhos lá. 

No entanto destacou que eles irão se reencontrar mais seguido a cada dois anos para manter 

viva essa turma e o amor que tinham por aquela terra se via lá com a grama crescida, porque 

no seu tempo um cobrava do outro e aquilo não podia ter tudo tinha que ser limpo e cortada 

e entre eles se organizavam , porque era ali a única oportunidade que tinham para estudar, 

porque não tinham muitas chances hoje tem a Escola de Palmeira   a qual também devem 

muito a Escola Agrícola de Palmeira que tantos foram os Técnicos aqui do município que se 

formaram lá e estão descobrindo as tecnologias no nosso município, levando nosso agro para 

frente. O Vereador Alcino encerrou sua fala deixando um grande abraço a todos, e até uma 

próxima oportunidade se essa também for a vontade de Deus. Na sequencia, o Presidente 

concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INÊS RITTERBUSCH que falou o seguinte: 
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Saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, o Assessor Jurídico Marlon, os demais 

vereadores, a família do Alfredo que se encontra nesta noite, o colega vereador Leonardo que 

também está presente, desejou que o vereador Alfredo sinta-se em casa, que ele possa fazer 

o trabalho como vereador nesses dias na Casa e mostrar para as pessoas que confiaram o voto 

nele, que ele tenha uma boa estada aqui dentro da Câmara de Vereadores, seja bem-vindo e 

que você consiga fazer o que você tem nos seus pensamentos. A Vereadora agradeceu a 

Secretária Odete, que no último sábado fez uma janta de confraternização aos servidores da 

secretaria da saúde, ela acha que foi uma valorização de todos os desafios que enfrentaram 

durante o ano. Foi muito bonito as pessoas festejar, estavam muito felizes quem participou. 

Então muita gratidão a ela por ter fornecido essa festa de final de ano. Também agradeceu ao 

Parque de Máquinas, onde o André Pinto, neto do seu Ari, agradeceu o pátio que fizeram lá, 

um excelente trabalho realizado na propriedade do seu Ari. Então muita gratidão ao Moacir e 

aos Secretários que estão fazendo um excelente trabalho. Disse que a pouco o Marlinho Heck 

mandou uma foto, aonde faz duas semanas que a vereadora fez o pedido aqui nesta Casa, 

para que eles fizessem a estrada dele, e estão fazendo na casa dele, falta alguns lugares para 

fazer ainda, mas já deixa o agradecimento ao Parque de Máquinas. Agradeceu também ao 

Claudinei, belas explicações, e acha que não ficou nenhuma dúvida no esclarecimento dele. A 

vereadora disse que é muito esportista, gosta muito de esporte, então acha bem importante 

que os vereadores acompanhem os esportes, pois o esporte é qualidade de vida. Na opinião 

da Vereadora a sua administração está investindo bem, colocando dinheiro nesse futebol, 

nesses esportes, tem torneio de vôlei, canastra, boxa. Pediu que a administração continue 

valorizando esse esporte, pois esporte é laser, e qualidade de vida. Em relação a consulta 

popular, disse que encerrou-se no último dia 30, onde ficamos com o segundo lugar, Sarandi 

ficou em primeiro com mil seiscentos e quarenta e três votos, e Chapada com mil duzentos e 

vinte e seis votos, ficando a demanda número 4, que era do turismo, todas as regionais 

decidiram pelo turismo. Parabéns as pessoas que votaram e fizeram a sua parte de cidadão, 

então nós ficamos em segundo lugar, e ganhou o número 4 do turismo, com três mil e cem 

votos. Após fez um pedido verbal a pedido da Ivanir Bohnenberger, que pede para que seja 

feito o silo trincheiras na propriedade dela, e também valetas para o encanamento de agua, 

já que estamos com problema de seca novamente, então eles estão precisando fazer 

encanamentos na sua propriedade para os animais. Desde já a vereadora agradece a dona 

Ivanir por ter procurado ela no dia de hoje, pedindo para que ela fosse fazer esse pedido. Disse 

que perderam essa semana duas pessoas importantes em Chapada, o seu Carlito e o seu 

Romildo, pessoas muito queridas pela nossa sociedade, então se associa a colega Sandra no 

oficio, que a Casa mande votos de pesar para essas famílias. Concluiu agradecendo. Por fim, o 

Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH que falou o seguinte: 

Inicialmente saudou o Presidente Gilmar, os colegas vereadores, o Assessor Marlon, a 

Servidora Júlia, as pessoas que acompanham aqui na sessão, aos familiares do Alfredo, 
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desejando que o Alfredo seja bem-vindo a nossa Casa, e desejou boa sorte nesses dias de 

trabalho, também o vereador Leonardo que está acompanhando hoje um pouco diferente a 

Sessão, e um boa noite especial as pessoas que acompanham através do facebook. Desejando 

as boas-vindas ao Alfredo, disse que a política é um bem que faz parte da vida das pessoas, e 

durante a campanha visitou algumas pessoas e familiares do Vereador Alfredo, e nessa troca 

de ideias descobriu alguns votos da pessoa do Alfredo, e pela pessoa que ele é, por isso 

parabeniza e disse que ele faz por merecer estar aqui. Após o Vereador trouxe um assunto, e 

agradeceu a presença do Claudinei, onde o mesmo teve que se deslocar para atender seus 

outros compromissos, destacando essa presença do Claudinei, e durante a conversa ficou 

dúvidas, mas após a saída do Claudinei acabou baixando a cabeça, acompanhando, 

pesquisando, e coloca isso para os vereadores e disse para colocarem para o Claudinei depois, 

no dia 18 tem a final da copa do mundo, Brasil passando ou não passando, acaba influenciando 

também neste evento, também no dia 18 se não se engana, tem uma festividade do Clube 

Vinte e Quatro de Junho de São Roque, é uma festa tradicional, e está no calendário de 

eventos, o Claudinei mencionou que respeita o calendário de eventos, então o Vereador pede 

que seja feita a verificação dessa data, é uma informação para os vereadores, informação para 

o Claudinei, pena que ele já saiu, então sobre isso, que seja feita essa análise. Disse que o 

Claudinei destacou muito bem os trinta jogos, e até mais de trinta jogos, aí o Vereador Kelvin 

entrou com uma conta, se forem feitos trinta jogos com 10 minutos cada um, daria 12 horas 

e meia. Nessa conta que fez se forem feitos trinta jogos em Chapada, então dá para fazer essa 

verificação, se é trinta jogos em mais lugares, pois entendeu que seria trinta jogos aqui, disse 

que não é fazer mal juízo, ele entendeu isso, só que por ser um torneio realizado num dia, 

para fechar a quantidade de jogos que foram contratados. O vereador disse então para dividir 

essas 12 horas e meia por dia de futebol, jogando 10 minutos, uma conta baixa, sem intervalo. 

Na sequencia o Vereador Kelvin cedeu um aparte ao colega Vereador Maico o qual disse que 

essa conta não fecha, porque foi contratado dois árbitros, não são mais, e são trinta jogos, 

então só pode ser dois campos, são só dois árbitros e dois auxiliares. O Vereador Kelvin disse 

que fez essa conta em virtude do tempo, e falando nos 10 minutos, seria 10 minutos essas 12 

horas e meia, corridos, sem intervalos, sem meio dia, das 7 horas da manhã até as 7 horas da 

noite. Se for em mais que uma cede, até estaria tudo bem,, mas pela contratação dos árbitros 

ai não teria arbitro para fazer todos os jogos, porque teria que acontecer vários jogos ao 

mesmo tempo, e se foi contratado então pouco pessoal para apitar, mas fez essa análise, pois 

é uma questão para ser analisada, primeiramente da data, e já vê não vai bater essa data, em 

virtude da Copa do Mundo, e em virtude da festividade, então respeitando o calendário de 

eventos, e uma copa do mundo sabem que paralisa, querendo ou não paralisa. Disse que é 

uma colocação que deixa para vocês vereadores, para as pessoas que estão acompanhando, 

e vão conversando e vão se ajustando em cima dos campeonatos, pois sabem que a nossa 

administração tem que investir no esporte, é uma maneira de investir também nas pessoas, e 
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de uma forma saudável. Deixa aqui as suas considerações, agradeceu a atenção de todos, e 

até a próxima terça-feira. Em seguida, o Vereador Alcino Rui Kohlrausch solicitou espaço de 

LÍDER DE GOVERNO sendo concedido pelo Presidente, ao que disse cumprimentou a família 

do Vereador Alfredo Kochchann, bem como o Vereador Leonardo Krindges que está 

licenciado. Pediu que fosse enviado um ofício de agradecimento para Valdemar Kuhn e Jorge 

Kuhn, pela cedência de saibro, onde foi ensaibrado a estrada geral, beneficiando vários 

moradores.   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, não 

havendo nenhum projeto de lei para apreciação e votação. Não havendo matérias a serem 

apreciadas o Presidente declarou encerrada esta fase e passou para a Quarta Fase, a das 

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, pelo tempo máximo de cinco minutos, vedado o aparte 

de acordo com o § 2º do Art. 58 do Regimento Interno. Nesta fase o Presidente disse que, se 

todos os Vereadores concordarem, os ofícios de votos de pesar serão encaminhados em nome 

da Câmara de Vereadores, até porque o Senhor Carlito Rech (in memoriann) era funcionário 

desta Casa por muitos anos. Comentou que no dia do seu falecimento do senhor Carlito e 

Romildo estava viajando, por isso não pode estar presente nos atos fúnebres. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

presente Sessão Plenária, agradecendo a proteção de Deus. A Primeira-Secretária determinou 

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

Ordinária subsequente a esta, e será assinada pela Primeira-Secretária e pelo Senhor 

Presidente. 

 

Chapada/RS, Plenário Annildo Becker, em 06 de dezembro de 2022. 
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