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ATA Nº 3864 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, com início às dezoito horas, 

conforme determina Resolução Administrativa nº 003/2021, tendo por local o Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores desta cidade, realizou-se uma SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, a vigésima 

primeira Sessão Ordinária da Sessão Legislativa do ano de dois mil e vinte e um. 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, Marlei Inês Ritterbusch e 

Salete Maria Damer do Progressista; Leonardo André Krindges-PSDB; Maico Roberto Hermes do 

PDT; Kelvin Luis Schuh do PTB e Dariano Agostino Guth do MDB. Na sequência, o Presidente 

Vereador Gilmar Castanho convidou o Vereador Dariano Agostino Guth para proceder à leitura de 

uma passagem do Livro Sagrado. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente colocou em 

discussão da ATA Nº 3863 da Sessão Ordinária realizada aos dezoito dias do mês de maio do ano 

de dois mil e vinte e um. Não havendo quem quisesse se manifestar, a referida Ata foi colocada 

em votação, tendo sido APROVADA por unanimidade de votos. Prosseguindo os trabalhos, o 

Presidente anunciou o início da Primeira Fase da Sessão, ou seja, do PEQUENO EXPEDIENTE, com 

duração de até 30 (trinta minutos) improrrogáveis, que corresponde à leitura das 

correspondências expedidas e recebidas pelo Poder Legislativo. Em seguida, o Presidente 

Vereador Gilmar Castanho solicitou a Primeira-Secretária Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie, 

para que procedesse à leitura das correspondências recebidas e expedidas por essa Casa. Foi lida 

a seguinte matéria, que será encaminhada às Comissões para estudo e posterior votação: 

PROJETO DE LEI Nº 032/2021 que Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Hospital 

de Caridade de Carazinho”, sendo que após a leitura do projeto, o Presidente colocou em votação 

o pedido de Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos. Dando 

prosseguimento aos trabalhos o Presidente declarou encerrado o Pequeno Expediente e anunciou 

aos colegas o início da Segunda Fase da Sessão que é o GRANDE EXPEDIENTE, de acordo com o 

que prevê o Art. 113, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, falando em 

primeiro lugar o Vereador Dariano Agostino Guth seguido pelos Vereadores, Maico Roberto 

Hermes, Kelvin Luis Schuh, Alcino Rui Kohlrausch, Gilmar Castanho, Sandra Mary Almeida Mattjie 

e Leonardo André Krindges, sendo que a Vereadora Marlei Inês Ritterbusch dispensou o uso da 

Tribuna na noite de hoje. Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR MAICO 

ROBERTO HERMES que falou o seguinte: Inicialmente saudou o Presidente desta Casa e em seu 

nome saudou os demais Vereadores e Vereadoras. Fez uma saudação ao Assessor Jurídico do 

Poder Legislativo e demais Servidoras desta Casa.  Fez uma saudação ao Secretário da Agricultura 

Telmo Pruciano e as pessoas que acompanham os trabalhos dos Vereadores pelo Facebook. O 

Vereador Maico iniciou seu pronunciamento falando da importância do projeto que entrou na 

noite de hoje, que tem por objetivo firmar convenio com o Hospital de Caridade de Carazinho que 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

dá suporte e que por diversas vezes socorreu o município de Chapada. O repasse financeiro será 

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em parcela única, que com certeza será de grande valia 

para eles. Se depender do voto do Vereador e da sua vontade, esse projeto vai a votação na noite 

de hoje. Em seguida, o Vereador Maico disse que ontem falou via telefone com o Secretário da 

Agricultura Telmo, onde colocou que as pessoas estão cobrando a respeito das lixeiras, inclusive 

pediu a alguns dias atrás em uma Sessão que o Poder Executivo colocasse lixeiras nas últimas casas 

populares que foram construídas, uma vez que os proprietários está se mudando, outros vão se 

mudar e naquela rua não tem nenhuma lixeira. Também pediram a colocação de 03 (três) lixeiras 

na Rua Ido Irineu Rheinheimer e uma lixeira na esquina da Rua Duque de Caxias com a Rua João 

Ernesto Gossler. Segundo informações do Secretário da Agricultura estão fazendo processo 

licitatório e assim que essas lixeiras forem adquiridas serão instaladas nos locais solicitados. O 

Vereador Maico também trouxe o pedido do senhor Jair Kirsch, que mora perto da Ponte da 

Taquara e ele recolhe ferro velho, papelão, cobre e vários matérias recicláveis, para que seja 

levado duas a três cargas de pedra brita, pois o mesmo está melhorando o acesso da entrada da 

sua propriedade e também aperfeiçoando e aprimorando sua atividade. O Vereador Maico disse 

que precisam agradecer as pessoas que recolhem os lixos recicláveis dando um destino final, com 

isso contribuem com a limpeza da cidade. Em seguida, o Vereador Maico disse que recebeu hoje 

algumas fotos de moradores da localidade de Linha Bonita, onde foi desmanchado uma ponte 

perto da propriedade dos Stürmer, Müller e Strauss. As pranchas da ponte foram retiradas antes 

da safra e hoje ainda está lá. Os moradores mandaram foto para o Vereador ver do jeito que está 

e os proprietários que tem lavoura próximo, precisam fazer uma volta muito extensa para chegar 

até suas propriedades. Eles pediram ao Vereador para apresentar esse pedido na noite de hoje, 

para que fosse agilizado a colocação de novas pranchas na ponte, porque nos próximos dias tem 

plantio de trigo, para que estes moradores não precisem fazer uma volta muito extensa. Finalizou 

agradecendo. Logo após, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH que 

falou o seguinte: Inicialmente saudou o Presidente desta Casa e em seu nome saudou os demais 

Vereadores e Vereadoras. Fez uma saudação ao Assessor Jurídico do Poder Legislativo e demais 

Servidoras desta Casa.  Saudou as pessoas que acompanham os trabalhos dos Vereadores pelo 

Facebook. O Vereador Kelvin Schuh disse que observando o aumento dos casos positivos do covid-

19 no município de Chapada, inclusive em algumas Secretarias da Prefeitura Municipal. Também 

tivemos o passamento do Servidor Público Municipal Cesar Scheuermann o qual era responsável 

pelo Museu Municipal. Conhecido como “Jovem” e era servidor público por muitos anos e que 

estava próximo de sua aposentadoria. Disse que conversava seguidamente com o “Jovem” (Cesar 

Scheuermann) e acredita que pelo tempo de funcionário público e coleguismo com os demais 

funcionários públicos, merece ser reconhecido não só como funcionário mas sim como pessoa. 

Diante disso, o Vereador Kelvin Schuh recomendou o Poder Executivo para que Decrete Luto 

Oficial por 03 (três) dias, pelo falecimento do Servidor Cesar Scheuermann. O “Jovem” foi filiado 

no partido do MDB, inclusive foi candidato a Vereador, mas nessas horas a política fica de lado. 
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Disse que viu que alguns municípios perderam servidores e decretaram luto oficial. Entende que 

essa é uma forma de reconhecimento dessa pessoa. Desejou votos de pesar aos familiares e 

amigos de Cesar Scheuermann. A seguir, o Vereador Kelvin parabenizou todos os servidores da 

área da saúde, que apesar de tudo o que está acontecendo, esses profissionais estão atuando com 

muito foco e persistência. Disse que no mês de maio é comemorado o dia da Enfermagem e do 

Técnico de Enfermagem, parabenizando todos e desejou que continuem fazendo esse trabalho de 

muita importância, como vem sendo feito em nosso município. Em seguida, o Vereador Kelvin 

disse que foi procurado por moradores da Comunidade de Tesouras, onde reivindicaram a 

construção de quebra-molas, inclusive os Vereadores Leonardo e Salete também foram 

procurados por alguns membros daquela comunidade. Diante disso, o Vereador Kelvin disse que 

já abordou esse assunto em algumas Sessões e que hoje pela parte da manhã entrou em contato 

novamente com o DAER de Palmeira das Missões e pelo que deu para perceber que pelo DAER 

não será possível construir estes quebra-molas, não sabendo dizer se é por impossibilidade 

financeira. Em resposta o DAER colocou que não tem dados suficiente, como acidentes e mortes, 

para que seja feito um estudo e construído o quebra-mola. Diante disso, o Vereador Kelvin pediu 

que a Câmara de Vereadores envie que envie com urgência um ofício ao DNIT solicitando a 

construção destes quebra-molas e que seja enviado junto o ofício com a assinaturas das pessoas 

que estão reivindicando esse benefício naquela comunidade. Também é importante que os 

Vereadores busquem articular com algum Deputado para fortalecer o pedido de construção de 

quebra-molas, visando trazer mais segurança para a comunidade do Distrito de Tesouras. Com 

relação ao Projeto de Lei nº 032/2021 disse que é obrigação dos Vereadores aprovarem este 

projeto e que seu voto será favorável, que tem por objetivo autoriza o Poder Executivo a celebrar 

convênio com o Hospital de Caridade de Carazinho, que vem para beneficiar a comunidade de 

Chapada na saúde que está sendo um foco principal e importante nos últimos meses deste último 

ano. Para encerrar seu pronunciamento colocou-se à disposição da comunidade chapadense para 

qualquer esclarecimentos e buscar atender as demandas na medida do possível. A seguir, o 

Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER que falou o seguinte: 

Inicialmente saudou o Presidente Gilmar Castanho em nome dele os demais Vereadores, bem 

como as pessoas que os assistem pelo facebook. Nesta noite disse que ser breve e somente pedir 

dois ofícios de pesar aos familiares do grande amigo, vizinho José Weber, chamado 

carinhosamente como Zé Gordo, Zé da Rodoviária e Tito, que nos deixou no domingo dia 23, após 

alguns dias internado em Passo Fundo. Do mesmo modo solicitou que seja enviado um ofício de 

pesar aos familiares do seu vizinho Cesar Scheurmann o “Jovem” aos familiares, sendo os seus dois 

vizinhos que infelizmente partiram. Após reportou-se sobre o Projeto de Lei nº 032, disse que é 

muito bom e viável esse convênio com o Hospital de Caridade de Carazinho, pois ajuda e eles e 

Chapada muito mais, porque para nossa população é mais fácil ir para Carazinho fazer alguma 

consulta ou até internar no Hospital mesmo, por isso manifestou-se favorável ao mesmo. Concluiu 

agradecendo. Na sequência, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI 
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KOHLRAUSCH que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente o Vereador saudou o Presidente 

da Casa Gilmar Castanho, e em nome dele saudou os demais colegas Vereadores e Vereadoras, 

Servidoras da Casa, o Assessor Jurídico Marlon, cumprimentou especialmente o secretário da 

agricultura e meio ambiente Telmo Prussiano, que muito se alegra com sua presença nesta noite, 

disse que no dia 22 de maio foi comemorado o dia do abraço, por isso mandou um abraço a todos 

que acompanham o trabalho dos Vereadores nas redes sociais, agradecendo  por se interessarem 

pelo trabalho dos parlamentares municipais. Após o Vereador Alcino disse que já foi citado e é do 

conhecimento de todos o passamento do César Scheuermann, seu amigo Jovem, também o 

passamento do amigo José Weber, colega de aula do quinto ano primário em 1965 do Vereador, 

disse que até publicou uma foto da banda infantil onde eles participavam, um grande amigo, por 

isso disse que poderia ser em nome da Casa o Ofício de condolências a essas famílias. Prosseguindo 

disse que como não houve pronunciamento na sessão da semana passada, disse que gostaria de 

falar sobre datas comemorativas, como o dia 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem assim 

como o dia 20 de maio Dia do Auxiliar de Enfermagem, disse que homenageia esses profissionais 

da saúde que tanto se empenham e muitas vezes tem pouca visibilidade, está mais montado por 

exemplo em cima do médico, não que não seja extremamente importante o papel do médico, mas 

que também se tenha mais visibilidade pois quem faz muitas vezes a coisa pesada é a enfermagem 

quem faz o enfrentamento, então que se sintam homenageados. O Vereador, ressaltou que esse 

pessoal trabalha e enfrenta, todos os profissionais da saúde, mas como é o dia 12 era o dia da 

enfermagem, agradeceu por todo serviço prestado, dizendo para eles irem em frente, que dará 

tudo certo, o Vereador Alcino também pediu para que a população se cuidem e valorizem esses 

profissionais, pelo empenho, pela força que dispõem dia a dia em prol da saúde do povo. Em 

seguida falou do dia 22 de maio foi o dia do Apicultor, neste sentido falou do projeto liderado pela 

Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente que é muito importante, em conjunto com a EMATER, 

de criar a associação dos criadores de abelha, por exemplo criar a casa do mel, um selo de 

qualidade, para que possa ser comercializado. Disse para o Secretário Telmo prosseguir que é 

muito bom, disse que ouviu a entrevista do mesmo na rádio e achou muito bom, inclusive o 

Engenheiro Agrônomo que veio no ano passado, a pedido do Vereador Alcino, e reiterado por essa 

Casa também. Neste sentido o Vereador Alcino disse que fez este pedido pessoalmente ao 

Deputado Covatti Filho, e ao Presidente da EMATER do Rio Grande do Sul em um encontro em 

Frederico Westphalen. No entanto disse ao Secretário Telmo,  para aproveitar bem no bom sentido 

a EMATER, uma vez que os colegas tem especialização em apicultura, disse que devem seguir em 

frente com o projeto, pois a abelha não é só para produzir mel, mas principalmente para manter 

a alimentação, ela poliniza, ela precisa senão não teremos  mais comida, disse que muitas vezes o 

Vereador fala dos venenos menos perigosos, mas disse que quer ajudar o agro, quer estar do lado, 

pois não podem agredir as abelhas, e sim mantê-las pois elas polinizam as flores levando pólen da 

flor masculina para a feminina e fazendo o cruzamento e nos dando o alimento. O Vereador 

também fez referência ao dia do milho e calcário que foi dia 24 de maio, disse que o milho estava 
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em um patamar uma vez e muitas pessoas ao tomarem conhecimento se lembram, trinta, 

quarenta sacos por hectare, e estavam juntos e agindo de forma forte, para que fosse a cento e 

cinquenta a duzentos e poucos sacos, disse que poderia citar só sobre isso, disse que teve o 

privilégio de ter uma participação ativa nisso, e dos calcários os bancos falavam que era uma pedra 

que estava sendo moída e não se sabe se isto é bom ou não, o Vereador disse que até poderia citar 

produtores. Também dia 25 de maio é dia do trabalhador rural, que são os atores e atrizes do agro,  

falou ainda de outro projeto importante da secretaria da agricultura que ouviu no rádio outro dia 

é o controle da reprodução de cães e gatos, sobre castração, disse que pensa mais longe em uma 

unidade móvel, para dar atendimento aos animais, uma assistência, e isso seria bom para o 

município, disse que isso dá um “UP” que leva o município lá em cima com certeza, disse que não 

é possível que se tem um cachorro chega ficar velho e as pessoas não quererem mais, e 

abandonam, que as vezes acontece isso, falou que tem que cuidar dos animais.  Em seguida falou 

do projeto 32/2021, onde parabenizou o Executivo municipal, todos os Vereadores que se fizeram 

presentes juntamente com o Prefeito, onde foi discutido isso, todos concordaram e acharam muito 

importante, disse que claro que não seria aquela quantia que talvez seria desejada, mas é uma 

realidade do município, todo esforço para ajudar nessa hora tão difícil, hora tão complicada, disse 

que já deu o parecer como relator, a Salete Damer como revisora, estando com o Presidente da 

Comissão Dariano, ressaltando o Vereador Alcino que por ele pode ir a votação, porque é 

importante, mesmo tendo sido lido hoje,  e manifestou-se favorável ao mesmo sendo que teve 

uma postura dialógica do Executivo municipal já com todos os Vereadores. Disse ainda que ainda 

irá falar novamente sobre essas datas que falou se Deus assim permitir, falar um pouco mais sobre 

cada tema, uma vez que teve o privilégio de poder participar de perto, muitas vezes como 

protagonista, com toda humildade fala isso, não quer ser maior que ninguém, mas teve a 

oportunidade quando isso surgiu, disse que não é tão simples, para o pessoal que não 

acompanhou muitos vão escutar, irão  tomar conhecimento e se lembram desses encontros e 

trabalhos que fizeram junto ao pessoal da agricultura, pecuária e assim por diante. Finalizou 

agradecendo todas as pessoas que acompanham pelo Facebook, pelas redes sociais e como dia 22 

de maio foi dia do abraço mandou um abraço a todos e desejou uma próxima oportunidade se 

está também for a vontade de Deus. 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: Inicialmente saudou o Presidente desta Casa e em seu 

nome saudou os demais Vereadores e Vereadoras. Fez uma saudação ao Assessor Jurídico do 

Poder Legislativo e demais Servidoras desta Casa.  Fez uma saudação ao Secretário da Agricultura 

Telmo Pruciano e as pessoas que acompanham os trabalhos dos Vereadores pelo Facebook. Em 

seguida, o Vereador Gilmar Castanho fez referência ao Projeto de Lei nº 032/2021, que tem por 

objetivo repassar recursos ao Hospital de Caridade de Carazinho. Uma iniciativa muito importante 

do Poder Executivo em ajudar esse hospital, porque é uma entidade que os munícipes 
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chapadenses usam bastante, principalmente na área da oncologia. Esse recurso vai trazer grande 

benefício para esse hospital e com isso eles vão poder prestar serviço para a nossa comunidade. 

Por isso, é muito importante aprovar essa noite esse Projeto de Lei e viu que os Líderes 

concordaram colocar o mesmo em votação. Após, o Vereador Gilmar Castanho disse que esteve 

falando com o Prefeito Municipal e ele lhe passou que até o dia 15 (quinze) do mês de junho, fará 

o pagamento de 50% (cinquenta) por cento do décimo terceiro salário aos funcionários públicos 

municipais. O Prefeito já vinha a tempos fazendo cálculos, para ver quando poderia fazer o 

pagamento, e hoje lhe comunicou que na segunda quinzena do mês de junho antecipara 50% 

(cinquenta) por cento do décimo terceiro salário. O adiantamento de parte do décimo terceiro 

salário com certeza vai aliviar algum funcionário que está passando por dificuldade financeira e 

esse dinheiro também girar no comércio. O Vereador Gilmar Castanho sempre diz que Chapada é 

um exemplo, porque tem um quadro de funcionários que dão resposta a população, são dedicados 

em todas as áreas. Agora com os casos de covid vemos que os funcionários da saúde são dedicados 

e salvando vidas. Assim como os funcionários do Parque de Máquinas, as garis e os professores 

que estão preocupados devido a volta às aulas. Enfim, todos os servidores estão se dedicando ao 

máximo para que o município se desenvolva cada vez mais, por isso merecem esse 

reconhecimento. Sobre o Covid, o Vereador Gilmar Castanho disse que mais uma vez perderam 

pessoas queridas no nosso município, e só resta lamentar, porque o mais não conseguem fazer, 

pois esse vírus tem sido letal para algumas pessoas. Infelizmente estamos perdendo pessoas 

próximas por causa desse vírus. O Vereador Gilmar Castanho disse que precisamos ter fé, para que 

melhore e volte tudo ao normal e ninguém mais venha ter esse vírus que é tão prejudicial ao povo. 

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

para a VEREADORA SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE, que fez o seguinte pronunciamento: 

Saudou o Presidente desta Casa e em seu nome saudou os demais Vereadores e Vereadoras. Fez 

uma saudação ao Assessor Jurídico do Poder Legislativo e demais Servidoras desta Casa.  Fez uma 

saudação ao Secretário da Agricultura Telmo Pruciano e as pessoas que acompanham os trabalhos 

dos Vereadores pelo Facebook. Inicialmente a Vereadora Sandra destacou de uma data 

importante, que é o aniversário de 59 (cinquenta e nove) anos do Instituto Estadual de Educação 

de 1º e 2º Graus Júlia Billiart, requerendo que essa Casa envie um ofício parabenizando a direção, 

professores e funcionários.   Essa escola é muito importante para todos nós, pois a maioria dos 

munícipes, pelo menos no ensino médio passou pela Júlia Billiart. Nesse momento a maioria das 

escolas estão fazendo um trabalho on-line, devido a pandemia, e algumas datas não são 

comemoradas e lembradas, em função da situação que todos estão vivendo. A Vereadora Sandra 

também parabenizou os Enfermeiros e Auxiliares da Saúde, que nesse momento estão fazendo 

um trabalho além do que até poderiam fazer. Todos tem a possibilidade de fugir do Covid, fugir 

dos lugares contaminados, se afastar por medo ou precaução, porém os servidores da saúde não 

podem, eles precisam enfrentar a situação, não importando se tem medo ou não. A Vereadora 

comentou que tem visto e conversado com profissionais da saúde, que precisam depois de um 
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apoio emocional e psicológico, porque não é fácil ver o sofrimento das pessoas, ver as pessoas 

passando dificuldade, como falta de ar, e ir para casa deitar tranquilo sem ficar angustiado pela 

impotência de não poder fazer nada. Falou que muitos de nós não acreditavam que em Chapada 

chegaria a esse ponto que chegou. Ver o sofrimento dos amigos, familiares e munícipes passando 

por essa situação, tendo que ser encaminhados para UTIS e hospitais afastados. Neste sentido, a 

Vereadora fez uma colocação, talvez sem conhecimento de causa, mas em sua opinião, acha um 

absurdo não poder nem colocar em caixões fechados os mortos, porque é tão difícil viver o luto 

quando nem pode se despedir. Desejou seus sentimentos a todos que passaram e estão passando 

por essa situação. A Vereadora Sandra também se solidarizou com a família do César Scheuermann 

mais conhecido como “Jovem”, bem como os familiares de José Weber mais conhecido como “Zé 

da Rodoviária”, e de todos que perderam alguém por Covid.  Prosseguindo, a Vereadora Sandra 

disse que ouviu as colocações sobre os quebra-molas na ERS-330. Neste sentido, entende que 

devem pressionar os Deputados para eles ajudem, considerando que rodovia estadual. Sobre o 

Projeto de lei nº 032/2021, que autoriza o Poder Executivo a prestar ajuda ao Hospital de 

Carazinho, disse que mesmo sabendo que vindo verbas para saúde os gastos são imensos com 

oxigênio, com medicação, com profissionais de saúde e com toda estrutura. Por isso, a Vereadora 

disse que é favorável ao projeto, uma vez que o Hospital de Carazinho também presta atendimento 

aos municies Chapadense. Em seguida, a Vereadora manifestou sua alegria pelo andamento da 

vacinação contra o covid. No entanto, disse que isso não quer dizer, que quem já tomou a vacina 

pode sair por ai, se aproximando das pessoas, se sentindo totalmente imunizados, precisam 

continuar se cuidando. Espera que logo todos os professores possam ser imunizados para dar 

continuidade nos trabalhos. Finalizou agradecendo e desejando uma boa noite. Logo após, o 

Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR LEONARDO ANDRE KRINDGES que falou o 

seguinte: Inicialmente saudou o Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho, em nome dele os 

demais colegas Vereadores fez uma saudação especial ao Assessor Marlon, bem como aos 

Servidores da Casa, Secretário da Agricultura Telmo Prussiano em como as pessoas que 

acompanham pelo facebook. De imediato falou sobre o DAER-Departamento de Estradas e 

Rodagens, disse que na penúltima Sessão conversou com o colega Kelvin, sobre a situação dos 

quebra-molas, uma vez que os moradores do Distrito de Tesouras também chamaram o Vereador 

Leonardo lá para conversar, neste sentido disse que encaminhou os papéis que  tinham nesta Casa 

para os Deputado Estadual Mateus Wesp e também para a Assessoria do Lucas Redecker, para 

assim tentar forçar e pressionar direto lá no DAER, para solucionar este problema, disse que os 

moradores relataram que quase aconteceu um acidente e por isso na opinião do Vereador 

Leonardo é uma infeliz colocação do DAER que primeiro deva acontecer uma tragédia para depois 

ter a solução, ressaltou que o Brasil está assim, primeiro tem que ter a tragédia depois resolver o 

problema por mais que se sabe que vai acontecer mas se não aconteceu não é uma justificativa, 

por isso o Vereador acabou encaminhando para os Deputados do PSDB, e claro que os colegas 

também vão tentar pressionar para conseguir logo resolver este problema. Em seguida falou sobre 
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os dados de vacinação do Brasil, sendo que a primeira dose já foi aplicada em 41.961,572 (quarenta 

e um milhões novecentos e sessenta e um mil quinhentas e setenta) duas pessoas que 

corresponde a 19,82%da população do País, já a segunda dose foi aplicada em 20.659,187 (vinte 

milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil cento e oitenta e sete) pessoas em todos os estados e 

inclusive Distrito Federal que corresponde a 9,76% a população do País. O Brasil é o 63º 

(sexagésimo terceiro) no ranking global de aplicação de doses da vacinação contra o COVID-19 

dados de sexta feira em relação a cada cem habitantes, o país que iniciou a vacinação a quatro 

meses e com as duas doses já se conseguiu vacinar 9% da população, entre os Países que compõe 

G20 Grupo das maiores economias do Mundo o País está em 10º e segundo os dados atualizados 

o Brasil aparece com 28,98% de doses aplicadas a cada cem habitantes. Neste sentido o Vereador 

Leonardo disse que discorda de uma colocação feita pelo o colega Alcino a algumas semanas atrás 

o qual falou que eles deram almoço e não deram a janta, disse que eles deram só o aperitivo pois 

nem o almoço não veio, pois o Vereador Leonardo considera muito baixa essa vacinação,  uma vez 

que os Professores ainda não foram vacinados, mas as aulas devem voltar, disse que tem 

funcionários de empresas grandes que mereciam ser vacinados e não podem também tem pessoas 

com cinquenta, trinta e vinte  anos que também não podem  sendo que todos estão numa 

expectativa de ser vacinado e em quatro meses se teve só 10% da população brasileira vacinada . 

Salientou qual a situação que  hoje o Brasil vive, uma luz no fim do túnel é a vacina, o Vereador 

Leonardo ressaltou que já na semana passada queria ter comentado que conversou com dois 

Deputados Federais o Daniel e o Lucas, para fazer uma pressão para agilizar a vacinação na 

aquisição de insumos para que se contemple logo todas  as pessoas e quem não quer se vacinar 

não precisa, mas trabalhe para quem este esperando porque muita gente está esperando disse 

que toda a região e Chapada colocando restrições no comércio, e o comercio pagando novamente 

e precisa porque a situação está complicada sendo que em todos os municípios comercio estão 

fechando a noite, e pelo que se vê pode se ter uma piora ainda maior, o que o Vereador espera 

que não aconteça e vendo e analisando tem muitos descasos,   final de semana se vê aglomerações 

e encontros, sem máscara reunindo multidões dando as mãos sem álcool e sem máscara e aí nos 

municípios pequenos se vê que estão fazendo de tudo pra controlar  COVID. No entanto o 

Vereador Leonardo disse que sempre dizem que o exemplo maior vem do pai ou vem de cima, 

mas disse que vê como um desabafo, um munícipe que está esperando a vacina, e também como 

pessoa do comércio que já fechou que já pagou e não vê a hora disso mudar e que os Deputados 

consigam agilizar isso. Prosseguindo falou sobre outro fato lamentável dizendo que o Município 

de Chapada está deixando de receber o valor de R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) por mês disse 

que a Administração anterior deveria ter feito um cadastro da ala de atendimento de 

estabelecimento de saúde do CNES-CADASTRO NACIONAL ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE e não 

fez, será que não fez porque não sabia? Será que esqueceram? Ou o que houve esse recurso está 

fazendo muita falta para o nosso Município sendo que os Vereadores pedem recursos para os 

Deputados para ajudar o Município se estão deixando de ganhar os sessenta mil que era só ter 
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feito um cadastro da saúde, mais um fato lamentável nessa situação que se passa perder esse 

valor. No entanto disse que o Prefeito Gelson em sua viagem a Brasília foi atrás para tentar resolver 

esse problema e o Vereador espera que essa administração consiga reverter e volte a ganhar esses 

recursos. Para encerrar o Vereador Leonardo falou sobre o Projeto 032, disse que é favorável a 

esses recursos pois é uma grande atitude do de município, de ajudar o Hospital de Carazinho 

também, que muito ajuda o nosso município de Chapada e por isso disse que vota favorável a este 

projeto. Para encerrar essa fase, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR DARIANO 

AGOSTINO GUTH que disse: O Vereador Dariano inicialmente saudou o Presidente da Casa Gilmar 

Castanho, os demais colegas Vereadores,  Assessor Marlon, as Servidoras da Casa, também ao 

Telmo que já foi Vereador nesta Casa e sempre que pode está acompanhando, as pessoas que 

acompanham pelo Facebook, sendo importante esses acompanhamentos, sempre destaca que as 

pessoas que estão do outro lado ou que tenham vontade de participar das ações políticas se 

envolvam, assistam, para deixar um pouquinho a novela de lado, o time de lado também, porque 

a política conduzida por boas pessoas, leva a bons resultados para a cidade, e as pessoas que ali 

vivem, e por isso convida as pessoas que tem interesse a fazer boas ações políticas em prol do 

município que se candidatem e coloquem seus nomes a disposição no próximo pleito. 

Prosseguindo falou sobre saúde pública municipal, referente ao Projeto de Lei que trata da ajuda 

do Hospital de Carazinho, uma referência inclusive no tratamento de câncer, disse que antes era 

Erechim, algumas pessoas que talvez tiveram algum parente conhecido que já passou por essa 

necessidade sabe de como era difícil o deslocamento, mas com articulação política inclusive do 

Deputado Biolchi e demais lideranças políticas na época, porque Erechim não queria perder, mas 

através dessas articulações Carazinho se mostrou capaz e deu suporte para que inclusive os 

chapadenses pudessem se deslocar de maneira mais confortável, bem como outros suportes que 

se faz necessário, como é hospital como contra o Covid, que é uma base importante. Então 

disseque que é favorável a votar hoje, disse que o relator Alcino destacou isso, que a comissão já 

tem parecer e está apto para votação, então é favorável que este projeto seja votado hoje mesmo, 

sabe da importância da saúde pública municipal, se fosse necessário ficar até mais tarde aqui nesta 

Casa para isso, sabe que seria importante, e os colegas também são favoráveis a isso. O Vereador 

fica feliz nessa questão, que inclusive o município tem condições de colaborar, disse que claro que 

já são destinados recursos federais ao Hospital de Carazinho, através do Deputado Biolchi e outros 

Deputados, mas ele conhece o Biolchi que sempre manda vários mil reais, até milhões já mandou 

para obras e equipamentos que são caros, então sabe que esses oito mil reais é uma contribuição 

única inclusive, mas que com certeza será bem utilizada por eles. Neste sentido, agradeceu a 

administração por essa destinação de recursos, e aos colegas que irão votar hoje. Em seguida o 

Vereador pediu que a Casa envie um Ofício ao Deputado Federal do MDB Osmar Terra, 

agradecendo seu empenho e atenção novamente com o município, porque ele encaminhou um 

Ofício destinando uma emenda impositiva de duzentos mil reais para o Hospital São José de 

Chapada para ser usado no custeio dos trabalhos realizados pelo referido hospital, espera que o 
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mais breve possível esses recursos sejam liberados e disponíveis para o uso em prol dos munícipes. 

Também destacou que está solicitando mais recursos e assim que forem oficializados vai 

divulgando, que independente do partido político e gestão, ele sempre fala que os recursos são 

para obras, para uso dos munícipes. Ressaltou que fica feliz que estão vindo, e busca e vem 

tentando que venham mais recursos, porque os Deputados fazem votos aqui na cidade, 

principalmente os que fazem mais votos, tem que cobrar agora, porque ano que vem eles vão vir 

pedir votos, disse que tentam fazer a sua parte na medida do possível, só que nem sempre tudo 

que pedem conseguem, mas o dever de casa vem fazendo, e graças a Deus eles estão ouvindo e 

encaminhando os recursos. Ainda sobre saúde pública municipal, disse que estão aqui nesta Casa 

falando de Ofícios de pesar, há pessoas queridas da cidade já citadas pelos colegas em outros 

momentos e hoje também, desejou seus sentimentos aos familiares, mas questionou quantas 

pessoas terão que morrer ainda para que as pessoas se cuidem mais, disse para não se aglomerar, 

usar máscara em locais com mais pessoas, até quando os profissionais da saúde vão aguentar estar 

à frente dessa pandemia para ajudar a diminuir os efeitos danosos desse vírus que está matando 

mesmo quem já tem vacina, inclusive a segunda dose, pois tem três casos em Chapada que as 

pessoas tiveram a segunda dose da vacina e mesmo assim morreram, o Vereador Dariano 

ressaltou que parece que algumas pessoas estão querendo tirar sua própria vida, pois não tem 

outra explicação, pois acham que o vírus não faz nada, ou que é mais forte que qualquer pessoa, 

essa falta de preocupação ao seu ver com essa pandemia, os torna hospedeiro e propagador dessa 

doença, e ocupantes de leitos que poderiam estar sendo usados por pessoas que querem viver, 

que tentam viver, e que as vezes não consegue, como o caso de pessoas citadas. Pediu que as 

pessoas tenham amor pela sua vida, tenham amor a vida do próximo, cada um fazer a sua parte, 

se cuidar, se colocar no lugar dos profissionais da saúde e das famílias enlutadas, tentar fazer 

diminuir esses casos, bem como cada um fazendo a sua parte, acredita que vão conseguir superar, 

falou que sempre estão batendo na mesma tecla mas é assim infelizmente, e tentando cada um 

fazer a sua parte vão superar. Referente a agricultura, hoje comemora-se o dia do trabalhador 

rural, na presença do secretário da agricultura e meio ambiente Telmo, os trabalhadores rurais são 

as vezes ao seu ver vítimas de uma grande injustiça cometida por muitos brasileiros, que ignoram 

o seu valor em suas vidas, e a relevância para a economia, mesmo assim a categoria trabalha forte 

para alimentar bilhões de pessoas e enfrentar a concorrência mundial, tornando o Brasil, o estado, 

o município, uma grande potência agrícola. Neste 25 de maio, dia do Trabalhador rural o Vereador 

Dariano deixou o seu respeito e sua gratidão a essas pessoas que ajudam o plantio e a colheita do 

pão de cada dia. Em seguida falou sobre a geração de emprego e renda, dizendo que hoje se 

comemora o dia da indústria, neste sentido parabenizou todas as pessoas envolvidas nas áreas 

industriais do município, que ajudam a transformar a matéria prima em produto, para ser 

consumido das mais diversas formas pelas pessoas, seja nível local, regional ou nacional, como é 

o caso da Friolack e Azul Safira, cada uma a seu modo de proporção, ajudam o município com a 

geração de mais empregos e renda, para que a cidade siga crescendo e se desenvolvendo cada vez 
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mais. Desejou que as cooperativas Coagril, Cotrisal também avaliem a possibilidade de 

industrializar algumas matérias primas que tem aqui, pois ajudaram também com que mais vagas 

de emprego possam ser geradas, além de geral valor adicionado a matéria prima aqui produzida. 

A indústria é primordial para o crescimento das cidades, pois é dinheiro novo sendo injetado no 

comércio local, porque o comércio compartilha normalmente o que já está circulando aqui de 

recurso, a indústria não, ela gera dinheiro novo, então nesse sentido espera que o Poder Público 

Municipal esteja atento a isso, para que possa atrair cada vez mais investimentos nesse sentido, 

junto com a Acic também, a Associação Comercial e Industrial e demais lideranças 

empreendedoras do município. Após comentou sobre o Projeto de Lei 031 de 2021 que aprovaram 

por unanimidade nesta Casa, que tratou sobre o acordo realizado entre o Poder Público Municipal, 

Laço Sureno e a Friolack, disse que foi bom que o Executivo Municipal reuniu as partes conversou 

e achou uma solução, sabe que o ideal na verdade seria que não precisasse haver desembolso 

financeiros de nenhuma das partes, parabenizou também a administração anterior que tentou 

isso, mas não foi possível, Prefeito Gelson em reunião no gabinete com todos os Vereadores pediu 

a opinião deles, o que fariam no lugar dele quanto a esse assunto. Disse que foi importante essa 

reflexão criada, pois sabe da responsabilidade em decidir que o mesmo tem, inclusive 

compartilhou com eles o projeto, que aprovaram por unanimidade, pois concordam com a opinião 

dele. Acredita que o acordo firmado foi bem sucedido ao seu ver, e ambas as partes saíram 

acordadas, quem ganha com isso são todos os munícipes chapadenses, pois essa importante 

indústria vai realizar grandes investimentos aqui, gerando mais opções de empregos, e trazendo 

mais recursos com valor adicionado para investimentos na saúde, educação, obras, o poder 

público municipal vai ter mais recursos para administrar a cidade. Agradeceu a atenção de todos, 

solicitou que as pessoas acompanhem seu trabalho no Facebook Dariano Guth Vereador, também 

podem mandar alguma crítica ou sugestão pelo telefone 054999601904. Finalizou agradecendo. 

Não havendo mais nenhum Vereador inscrito, o Presidente Vereador Gilmar Castanho declarou 

encerrado o Grande Expediente, e aberta a Terceira Fase da Sessão que é a ORDEM DO DIA, 

solicitando para que fosse feita a verificação do quórum, sendo constatado o mesmo. De imediato, 

o Presidente solicitou para a Primeira-Secretária para proceder a leitura dos pareceres das 

Comissões Permanentes, sobre o PROJETO DE LEI Nº 032/2021 que “Autoriza o Poder Executivo a 

celebrar convênio com o Hospital de Caridade de Carazinho”. Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mattjie 

votou pela legalidade e constitucionalidade ao Projeto de Lei nº 032/2021 e conforme Parecer 

Jurídico; REVISOR: Vereador Maico Hermes, manifestou-se favorável ao voto da Relatora; 

PRESIDENTE: Vereador Leonardo André Krindges, manifestou-se favorável ao voto da Relatora. 

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

Alcino Kohlrausch, votou de acordo com o parecer jurídico, pois o Projeto de Lei nº 032/2021 

atende as diretrizes e leis de Direito Financeiro; REVISORA, Vereadora Salete Maria Damer votou 

de acordo com o voto do Relator; PRESIDENTE, Vereador, Dariano Guth votou de acordo com o 
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Parecer Jurídico e de acordo com o voto do Relator. Em seguida, o Presidente declarou aberta a 

fase de discussão do Projeto de Lei nº 032/2021, não havendo nenhum Vereador inscrito. Logo 

após, o Presidente colocou em votação do PROJETO DE LEI Nº 032/2021 tendo sido APROVADO 

por unanimidade de votos. Não havendo matérias a serem apreciadas o Presidente declarou 

encerrada esta fase e passou para a Quarta Fase, a das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, pelo 

tempo máximo de cinco minutos, vedado o aparte de acordo com o § 2º do Art. 58 do Regimento 

Interno, não havendo nenhum Vereador inscrito. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Plenária, agradecendo a 

proteção de Deus. O 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 25 DE MAIO DE 2.021. 

 

Gilmar Castanho                                          Sandra Mary Almeida Mattjie 

Presidente do Poder Legislativo                    Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 
 

 

 

 

 


