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ATA Nº 3865 

 

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, com início às dezoito horas, 

conforme determina Resolução Administrativa nº 004/2021, tendo por local o Plenário da 

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

a vigésima segunda 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 Maico Roberto 

Hermes para proceder à leitura de uma passagem do Livro Sagrado. Dando prosseguimento aos 

trabalhos, o Presidente colocou em discussão da ATA Nº 3864 da Sessão Ordinária realizada 

aos vinte e cinco 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. Foram lidas as seguintes matérias, que 

serão encaminhadas às Comissões para estudo e posterior votação: PROJETO DE LEI Nº 

033/2021 que “Altera a Lei Municipal nº 2.426, de 23/10/2013, que dispõe sobre a Política 

Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e o Conselho Tutelar”. Após 

a leitura do projeto, Vereador Alcino Rui Kohlrausch disse que o mesmo não foi encaminhado 

pelo Poder Executivo em Regime de Urgência, mas de acordo com o Art. 199 do Regimento 

Interno, requereu que o referido projeto entre em votação nesta Sessão Ordinária. O 

Presidente, atendendo solicitação do Vereador Alcino Rui Kohlrausch colocou em votação pela 

abreviação do prazo de tramitação da proposição acima mencionada, tendo sido APROVADA 

por unanimidade de votos. Após, foi procedida pela Primeira-Secretária a leitura do PROJETO 

DE LEI Nº 034/2021 que “Abre crédito especial no orçamento de 2021 no valor de R$ 12.859,41 

e dá outras providências”, 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. 

Entre as matérias, foi lida a seguinte à qual será enviada ao Poder Executivo, atendendo 

solicitação dos Nobres Edis: RECOMENDAÇÃO Nº 011/2021 de autoria dos Vereadores Gilmar 
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Castanho, Alcino Kohlrausch, Salete Damer, Sandra Mattjie, Marlei Ritterbusch do Progressista 

e Leonardo Krindges do PSDB, sugerindo “Que o Poder Executivo Municipal de Chapada, através 

da Secretaria competente, providencie a criação de vagas de estacionamento reservado aos 

deficientes físicos e idosos, na área central do município como em frente a mercados, bancos e 

estabelecimentos públicos, bem como providencie também a colocação de placas indicativas 

de trânsito sobre as referidas vagas”.  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 Luís 

Schuh seguido pelos Vereadores Marlei Inês Ritterbuch, Salete Maria Damer, Alcino Rui 

Kohlrausch, Gilmar Castanho, Sandra Mary Almeida Mattjie, Leonardo André Krindges, Dariano 

Agostino Guth e Maico Roberto Hermes. Primeiramente, 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. Fez uma saudação a 

esposa e filha do Vereador Gilmar Castanho presente nessa Sessão, bem como as pessoas que 

acompanham os trabalhos dos Vereadores pelo Facebook. Prosseguindo, o Vereador Kelvin 

disse que foi procurado na semana que passou para buscar informações sobre os serviços de 

fisioterapia que são oferecidos aqui no município; a colocação de quem me procurou foi para 

que este serviço seja oferecido em maior número. Em busca de informações, entrei em contato 

com a Secretária da Saúde Odete Guareschi, que prontamente me atendeu. Na conversa me 

explicou que temos disponíveis 30hrs de serviços semanais. Além dos serviços de rotina, temos 

os atendimentos de urgência, emergência, pós operatório e pessoas com necessidades 

especiais com atendimento prioritário. Questionei a questão da contratação de mais um 

profissional para atender a alta demanda de nosso município, pois dessa forma seria possível 

beneficiar mais pessoas; Secretária Odete explicou que o município está avaliando para que isso 

seja feito. Dessa forma, sabemos e o poder executivo também sabe da alta procura pelos 

serviços de fisioterapia, ficando também o meu pedido para que o Executivo avalie o mais breve 

possível esta questão para que a população possa ser beneficiada com este serviço. Parabenizo 

os produtores de leite de nosso município, dia 1º de Junho, Dia Mundial do Leite; produtores 

que estão firmes, lutando bravamente, apesar das dificuldades e falta de apoio para manter 

esta importante atividade de nosso município. E por fim parabenizo o município de Chapada 

pelos seus 62 anos, a todas as pessoas que fizeram e fazem parte desta história, fica meu muito 

obrigado. Logo após, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INES 

RITTERBUSCH que falou o seguinte: Inicialmente saudou o Presidente da Casa Vereador Gilmar 

Castanho, e em seu nome os demais colegas Vereadores, ao Assessor Jurídico Marlon, as 

Servidoras da Casa. Dando prosseguimento a Vereadora Marlei parabenizou ao Presidente 

Gilmar Castanho, pelo seu aniversário no dia de amanhã, que o mesmo colha muitos frutos 
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tenha muita saúde, muita paz e prosperidade. Após também falou sobre o dia de hoje, Dia 

Mundial do Leite, parabenizando a todos os agricultores que estão nesta batalha, sendo uma 

luta diária, faça chuva ou faça sol eles estão lá, para ter o seu ganho e a sua vida não é fácil 

trabalhar no leite e na agricultura mas tem que estar lá firme e forte e continuar com nosso 

trabalho, porque se pensam em vir para a cidade, vão ver que as coisas não são bem assim. Em 

seguida a Vereadora Marlei disse que gostaria hoje de mostrar que sua ida a Brasília não foi em 

vão, pois tem em suas mãos a Emenda Parlamentar que o Deputado Jerônimo Gorgen lhe 

mandou e por isso a Vereadora fez a leitura da mesma. “Brasília 20 de maio de dois mil e vinte 

e um; Senhora Vereadora Marlei Inês Ritterbuch, Câmara Municipal de Vereadores de Chapada, 

ao cumprimenta-la cordialmente colho a oportunidade para informar Vossa Senhoria, sobre a 

destinação de recursos ao Município de Chapada através de uma Emenda Impositiva de minha 

autoria, através da Emenda no Orçamento Geral da União dois mil e vinte e um tem no seu 

cronograma anexo e está locada no Ministério da Economia informo que   a habilitação será 

junto  plataforma  mais Brasil através do site sendo esta Emenda no valor de duzentos mil reais 

(200.000,00) para o União Esportivo São Francisco de Chapada esta Emenda e a demonstração 

do seu compromisso para o desenvolvimento regional da comunidade de Chapada ratificando 

em meus mandatos como Deputado, agradeço a atenção dispensada e na oportunidade coloco 

o meu Gabinete a disposição para o que se fazer necessário. Neste sentido a Vereadora Marlei 

disse que a Emenda está aí e será uma Emenda diferente será Impositiva, que vem direto para 

o Prefeito e ele irá executar a obra. Prosseguindo parabenizou nosso Município, pois no dia 03 

de junho de 2021, a nossa cidade completa 62 anos, e hoje, nada mais justo que parabenizar o 

povo chapadense que, com seu trabalho diário, constrói o desenvolvimento do município e 

dentro das suas possibilidades não mede esforços na busca do crescimento e de dias melhores 

para esse município abençoado. Que as conquistas do nosso município sejam sempre 

crescentes, demonstrando que somos nós que fazemos o amanhã e que a perseverança é luz 

que ilumina o caminho para uma cidade cada vez mais justa.  O aniversário de uma cidade é 

muito mais do que um marco na vida de cada cidadão, é uma página que viramos para 

conquistar nossos sonhos, novas realizações e continuar reescrevendo a história. Aniversários 

são anos que refletem a permanência de algo que dura. Cada um de nós é protagonista nesses 

62 anos de história. E com orgulho de ser chapadense deixo minha mensagem de esperança e 

agradecimento a toda essa gente que trabalha para um futuro melhor. Feliz aniversário, querido 

município de Chapada. Concluiu a Vereadora. A seguir, o Presidente concedeu a palavra para a 

VEREADORA SALETE MARIA DAMER que falou o seguinte: Inicialmente a Vereadora Salete 

Damer cumprimentou o Presidente Vereador Gilmar Castanho e em nome deles os demais 

colegas. Em seguida a Vereadora prestou uma homenagem ao Município de Chapada, através 

de uma mensagem: Chapada 62 anos, comemorar mais um aniversário de Emancipação 

Político-Administrativa de Chapada é um bom momento para refletirmos e avaliarmos o 

sucesso alcançado e as experiências adquiridas ao longo do tempo junto a sociedade que aqui 
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vive e luta pelo desenvolvimento deste município. Esperamos que cada aniversário seja uma 

oportunidade a mais, para nos congratularmos com o progresso e desenvolvimento de 

Chapada. Queremos dizer ainda que o que mais cresceu ao longo destes 62 anos, foi a nossa 

dignidade, o nosso orgulho e estima por vivermos em uma terra próspera e feliz. Para que este 

sentimento continue, é preciso que o povo acredite e trabalhe cada vez mais pelo nosso 

Município, para que possamos sempre expressar com fidelidade o Cognome: “SIMPATIA DO 

ALTO URUGUAI”. Em seguida a Vereadora Salete Damer, fez um pedido verbal atendendo 

solicitação do senhor Carlos Jüngues de São Francisco solicita que sejam colocados na lavoura 

de sua propriedade sete tubos de concreto tam 60 cm, disse que pagam os tubos, só espera 

que prefeitura coloque pois ainda precisam fazer a planta de inverno. Após disse que na semana 

passada esteve em Porto Alegre com os colegas Dariano Guth, Sandra Mattjie e com o Prefeito 

Municipal Gelson Scherer, onde foram visitar alguns Deputados como a Silvana Covatti, o 

Márcio Biolchi, Pedro Westphalen e o Ernani Pollo onde foram muito bem recebidos e 

colocaram o que cada um queria para o Município, sendo que vão ficar entrando em contato 

com os mesmos para que possam o quanto mais cedo passarem o que foi pedido para eles. 

Prosseguindo também falou sobre o dia do leite, parabenizou a todas as pessoas que trabalham 

com a Bacia leiteira, disse que sabe que não é muito fácil, mas tudo que se faz dá trabalho disse 

a Vereadora, o ruim disse ser o fato de muitas vezes a pessoa não poder sair de casa pelo 

compromisso que tem diário, mas eles tomam um leite gostoso e passam para as pessoas da 

cidade também por isso parabenizou mais uma vez eles. Para encerra parabenizou o colega 

Castanho pelo seu aniversário no dia de amanhã, pedindo que Deus o abençoe grandemente 

lhe de saúde, paz, amor e sucesso na sua vida. Concluiu agradecendo. Na sequência, o 

Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH que fez o seguinte 

pronunciamento: O Vereador Alcino saudou o Presidente Gilmar Castanho, Vereadores e 

Vereadoras, Assessor Jurídico, Servidoras da Casa, e em nome dessas pessoas saudou a todas 

as pessoas que acompanham pelas redes sociais, agradecendo por acompanharem os trabalhos 

desta Casa. Em seguida, desejou ao colega Vereador Gilmar Castanho que estará de aniversário 

dia 02 de junho, muitos anos de vida, muita saúde e que Deus abençoe sempre sua família. O 

Vereador Alcino parabenizou o município de Chapada, que dia 03 de junho estará 

comemorando 62 anos de emancipação política administrativa. Parabenizou o povo ordeiro, 

que com muita galhardia defende, trabalha e progride. Um grande abraço e disse que estão 

juntos. Em seguida, falou que hoje é do dia mundial do leite. É interessante as pessoas do agro 

em geral, que produz alimentos e coloca o alimento na mesa dos consumidores da nossa nação 

e fora do país também. Para essas pessoas deixou um grande abraço e disse que traz os aplausos 

para que prossigam e que continuem trabalhando, pois o país e nosso município agradece por 

esse trabalho maravilhoso, levando comida para tantas pessoas, e até exportando nossos 

produtos que são de primeira linha. Prosseguiu dizendo que o estado do Rio Grande do Sul ficou 

livre da vacinação obrigatória da aftosa. Parabenizou a Secretaria da Agricultura e o Governo 
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do Estado por esta conquista. Lembrou o Vereador Alcino que nos anos 2000 e 2001 muitos 

animais foram abatidos, por causa da febre aftosa. E hoje temos o rebanho conhecido livre de 

aftosa sem vacinação e com isso exportamos carne “verde”, para outros países. Parabenizou 

novamente a Secretaria da Agricultura e ao Governo do Estado que tem lutado há muitos anos, 

mas que é importante e foi uma conquista interessantíssima, porque a carne é outro nível. Disse 

que o mundo está de olho no Rio Grande do Sul e no Brasil, pois também é uma conquista do 

Brasil e não só do Estado. Continuando o Vereador Alcino disse que olhou o quadro vacinal do 

mundo da Covid, e que não vai entrar em detalhes dando números e citar os países. Mas 

realmente é sintonia dos diversos andaimes da nação, entre os governos, porque viu nos 

noticiários vários países que estão contentes, onde as pessoas não precisam mais usar 

máscaras, mas devem ter os cuidados normais. Disse que deve ter tido um trabalho inicial com 

sintonia, orientando as pessoas para usarem máscaras e se cuidarem. Falou que se criou uma 

dicotomia entre a economia e a saúde pública. Neste sentido, falou que agora estes países que 

estão com saúde, um país saudável, valem mais, com todo respeito, para não levar para o lado 

pejorativo, mas valem mais. O país saudável vai para frente, vai crescer e o setor da economia 

vai ganhar atração de novo. Este povo que venceu isso, agora vai contemplar esses governos 

que foram mais responsáveis nessa parte. Após, falou da Copa América, que concorda com o 

governador do estado que é contra, Copa da América não deixa resíduo nenhum social, não dá 

emprego. Falou que tem alguma instituição que está interessada nisso. Falou que é contra que 

se realize neste momento a Copa América no nosso País, se fosse uma Copa do Mundo seria 

outra coisa, mas mesmo assim teria que analisar a circunstância e a conjuntura do momento. O 

Vereador Alcino também falou do projeto de lei nº 033 de 2021, que altera a lei municipal 

número 2426 de 23/10/2013, que dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da 

criança e do adolescente, cria o conselho municipal dos direitos da crianças e do adolescente, 

o fundo municipal dos direitos do sistema municipal de atendimento socioeducativo e o 

conselho tutelar. Em resumo, o Vereador disse que se estende o direito licença luto também 

para os conselheiros tutelares, pois os outros servidores já tem essa licença. Entende que este 

projeto é importante e espera que o mesmo entre em votação esta noite. Sobre o projeto de 

lei 034 de 2021 que abre credito especial no orçamento de 2021 no valor de R$ 12,859,48 (doze 

mil oitocentos e cinquenta e nove e quarenta e um centavos) e das outras providencias. Este 

projeto também é importante e gostaria que fosse para votação. Disse que o relator deu 

favorável aos dois projetos, assim como a revisora, e agora está com o Presidente, que como 

de costume sempre está junto nas boas obras para o município. Agradeceu a Deus por poder 

usar a Tribuna para trazer alguns assuntos e desejou que Deus abençoe a todos. 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 o Vereador saudou o Vice Presidente da Casa Alcino que assumiu os 
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trabalhos, em nome dele saudou os demais Vereadores, saudou o Assessor Jurídico Marlon, as 

funcionárias da Casa, também saudou sua esposa Vera e sua filha Laura que estão visitando 

nesta noite, e assim a Laura desde nova já vai aprendendo sobre a política, e isso é importante. 

Também saudou as pessoas que estão os ouvindo e assistindo através do Facebook. 

Prosseguindo, o Vereador Gilmar Castanho parabenizou o município de Chapada, que no dia 03 

de junho, na próxima quinta-feira estará completando seus 62 anos de emancipação política 

administrativa. Para todos é uma satisfação imensa poder fazer parte dessa história. Disse que 

tem só a agradecer os antepassados que acreditaram que era possível construir e desenvolver 

um município. Um grupo de pequenos agricultores acreditaram que poderiam construir esse 

município, e hoje nós somos testemunhas desse grande feito que foi a emancipação do 

município. Falou que todos tem orgulho de participar, porque nosso município é um município 

próspero. É um município que tem um povo trabalhador, um povo humilde, mas que acredita 

que é possível crescer e desenvolver um lugar, no qual são testemunhas, como já havia falado. 

Ouvindo relatos de seus familiares que são pessoas que já viveram mais que ele, disseram que 

quando foi feito a campanha da emancipação, teve a grande maioria a favor, mas também teve 

pessoas contra. Naquela época teve pessoas que eram contra que visitaram seus familiares, 

principalmente na casa de seu avô, o pai do Vereador Gilmar falou para ele que sua avó disse 

para aquelas pessoas que eram a favor da emancipação, e iriam votar a favor, e apoiavam a 

emancipação do município, porque tinham certeza que vai beneficiar a nova geração. Para o 

Vereador Gilmar Castanho é uma satisfação grande poder contribuir para o desenvolvimento 

do município de Chapada. Hoje disse que estava pensando sobre as conquistas, que através da 

política conseguiram para o município e por meio do Deputado Covatti Filho conseguiram 

duzentos e cinquenta mil, para construção do calçamento que vai em direção a Vila Rica, que 

depois foi desviado essa verba para a perimetral. Também conseguiram mais duzentos e 

cinquenta mil, para o Distrito de Boi Preto na área esportiva. Disse ainda, que atendendo uma 

reinvindicação da comunidade de Linha Westphalen, conseguiram através do Deputado Covatti 

Filho duzentos e cinquenta mil para esta comunidade, e nos próximos dias tem certeza que 

estarão fazendo essas obras. Por fim, conseguiram através do Deputado Covatti Filho em 

reunião que tiveram com ele na comunidade de Bom Pastor, duzentos e cinquenta mil para 

esta mesma comunidade. Destacou que aqui está o fruto do nosso trabalho, uma satisfação 

poder contribuir dessa maneira, trazendo os recursos para o nosso município, usando da força 

que os Vereadores tem através dos deputados, porque os deputados valorizam muito mais um 

vereador do que o próprio executivo, pois o deputado entende que quem está lá no meio do 

voto, quem tem acesso a população são os vereadores. Dessa forma, pediu aos nove vereadores 

que usem desse potencial que tem de conseguir emendas parlamentar, assim como a 

Vereadora Marlei já conseguiu, e tem certeza que todos vão conseguir. É desse forma que estão 

retribuindo para o município e com certeza estarão trazendo ainda mais recursos, para que 

Chapada se desenvolva cada vez mais. Parabenizou nossa comunidade, pela conquista, pelos 
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62 anos de emancipação. Manifestou sua alegria em poder participar da semana do município.  

Disse que infelizmente ainda estamos na pandemia do covid, que está assolando a comunidade, 

mas tem certeza que com bravura e determinação que o povo sempre teve vão vencer essa 

pandemia e ficar cada vez mais fortes. Em seguida disse que esteve falando com o Vice-Prefeito 

Moacir Grethe sobre a ponte da Linha Modelo, que teve um pedido do Vereador Maico que a 

ponte era na Linha Bonita mas não é, mas sim na Linha Modelo, pois procuraram a ponte na 

Linha Bonita e não encontraram, tendo o Prefeito lhe indagou onde era? Mas agora lhe 

informaram que a ponte é na Linha Modelo na qual já estavam fazendo, já está em construção 

e acredita que essa semana já estará liberado. O Vereador Gilmar castanho disse que o Poder 

Executivo, pediu para agradecer ao Sérgio Stürmer, que doou três linhas para ponte. É 

importante que os munícipes se unam, para que as coisas se realizem.  Também o Vice-Prefeito 

Moacir passou a ele que terão que construir um muro no posto de saúde de Tesouras, porque 

foi cavado muito próximo de uma residência, não foi avaliado o perigo que seria de se fazer 

uma escavação muito perto da casa do morador vizinho e a casa está em risco de cair ou 

desmoronar. Então vão ter que fazer mais um concerto dessa obra, fazendo o muro para que 

não venha ter problemas maiores para essa pessoa que é vizinho do posto de saúde. 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 as pessoas que acompanham os trabalhos dos Vereadores pelo Facebook. 

Pronunciamento da vereadora Sandra. Após cumprimentar a todos a vereadora comentou 

sobre sua ida a Porto Alegre. Disse que foi sua primeira visita aos deputados como vereadora. 

Foi uma visita interessante. Uma oportunidade para conversar sobre as necessidades do 

município. Após a vereadora disse estar feliz com o avanço da vacinação pra Covid, 

principalmente pela chegada da vez dos professores e funcionários de escola. Um desejo de 

todos, inclusive dos vereadores q intercederam junto aos deputados pedindo para isso 

acontecer. Na sequência parabenizou o presidente do legislativo vereador Castanho pelo seu 

aniversário dia 02/6. Para encerrar a vereadora falou que um ano diferente exige uma 

comemoração diferente. Nesse sentido, parabenizou a administração pela organização da 

semana do município. Disse que Chapada é linda, organizada. Nosso povo é simpático e 

hospitaleiro. Nossa história foi construída por muitos e nessa semana rever fotos e recordar 

momentos é uma homenagem a tantos que se empenharam para Chapada ser como é hoje. 

Disse que se orgulha de ser Chapadense e poder colaborar no crescimento do município, 

principalmente agora como vereadora. Assim parabeniza o município e seus munícipes e 

agradece a todos que de alguma forma colaboraram para o crescimento desse município. 

Também se reportou sobre os projetos de lei nº 033 e 034, dizendo que os mesmos visam fazer 

ajustes e entende que os mesmos poderiam ser votados e aprovados hoje. Logo após, o 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

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

seguinte: Inicialmente o Vereador Leonardo saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho e 

em nome dele saudou os demais colegas Vereadores, uma saudação especial ao Assessor 

Jurídico Marlon, aos Servidores da Casa, e também quem assiste pelo Facebook. Após o 

Vereador disse que gostaria de fazer um comentário sobre Serrana, uma cidade de São Paulo, 

a qual foi escolhida para o teste em massa da vacina da Coronavac, com 75% da população 

vacinada com duas doses, o Vereador ressaltou que houve redução de 95% das mortes, 86% de 

hospitalizações e 80% de casos assintomáticos, então a esperança apesar de tudo disse que é a 

vacinação. Neste sentido disse que todos estão apreensivos para que aconteça, e até em cima 

disso está trazendo dados com comparação até de semana passada, para se fazer um 

acompanhamento sobre a vacinação no Brasil, no entanto o Vereador Leonardo, disse que na 

semana passada as pessoas vacinadas com a primeira dose eram 19,82%, e com dados de 

ontem disse que as pessoas com a primeira dose são 21, 58%, e o total de vacinados que 

receberam a segunda dose semana passada na segunda feira era 9,76% e ontem foram de 

10,48%, então não tiveram nem 1% de aumento na população vacinada, mas se vê que está 

vindo uma remessa boa de vacinas, e o Vereador espera que venha cada vez mais. Referente as 

colocações do colega Alcino sobre investimentos, o Vereador Leonardo disse que viu na 

reportagem que Serrana está recebendo a procura de várias empresas querendo se instalar lá, 

já aproveitando da situação que está mais tranquila naquele município. Também reportou-se 

sobre a Copa América no Brasil, disse que é de se ficar pasmo, uma vez que com todos os 

problemas que tem, ainda tem a possibilidade da Copa América no Brasil, depois de dois países 

negar, quem sabe o Brasil vai assediar a Copa. Também falou da tão sonhada vacinação dos 

profissionais da educação, neste sentido disse que em Chapada ela vai acontecer dia 7 e 9 de 

junho no pavilhão, e vai abranger os professores, funcionários, monitores e motoristas, 

ressaltou que bom que pegou todos os profissionais da educação, as tias da limpeza que as 

06:30 já estão limpando para deixar tudo limpo, os motoristas que cedo da manhã estão 

recolhendo as crianças com todo cuidado, se sabe que tem todo um cuidado no transporte, e 

todas as pessoas que fazem o máximo para contribuir para a educação, um fato importante 

essa vacinação para a educação. Prosseguindo disse que na semana do município, também tem 

a semana mundial do meio ambiente, ressaltando que a Secretaria Municipal da Agricultura 

está com uma programação voltada ao meio ambiente, sendo que acontecerá a distribuição de 

mudas cultivadas no viveiro municipal na quarta-feira pela parte da manhã e tarde, também 

terá coleta do lixo eletrônico na sexta-feira nas escolas e no sábado na praça da República, neste 

sentido parabenizou a Secretaria da Agricultura e todos os envolvidos nessa campanha, 

lembrando que todos os itens serão recolhidos gratuitamente. Após o Vereador Leonardo falou 

sobre os projeto 033/2021 e o 034/2021, disse que é favorável aos dois projetos. Na ocasião 

fez um comentário sobre o pedido de informação do colega Maico sobre o Fundes, disse que 

estava curioso com essa resposta e viu que no dia 31 de dezembro a administração passada,  
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deixou 0,05 centavos no caixa desse fundo, e não destinou nenhum valor no orçamento de 

2021, disse que essa era a preocupação da administração passada pelas pequenas empresas, 

fato este  que deixa até um pouco triste, porque as pessoas que pegaram esse empréstimo no 

ano passado tem empresas inadimplentes, e a atual administração com o pagamento dessas 

prestações irá colocar em uma conta especifica do Fundes, e irá emprestar de novo repassando 

para outras empresas, no entanto o Vereador ressaltou que se estivesse sido pago, teria mais  

em caixa do que já possui hoje, mas prova que tinha 0,05 centavos no dia 31 de dezembro, 

sendo que falava-se muito em empresas, no entanto não foi olhado para as pequenas. 

Prosseguindo o Vereador Leonardo, também falou sobre o Dia Mundial do Leite, disse que o 

Brasil consome em média anual de 169 litros de leite, por isso parabenizou todos os produtores, 

pois faça chuva faça sol, feriado, sábado e domingo estão sempre trabalhando, lutando, e 

gerando renda para o campo e para a cidade, como se sabe mantem toda a economia deles, 

mas também a economia da cidade, ainda mais Chapada, uma economia que é muito 

dependente da bacia leiteira. Em seguida, parabenizou o colega Gilmar Castanho que estará de 

aniversário amanhã, desejando felicidades, tudo de bom e sucesso, bem como parabenizou sua 

filha Luana que dia três de junho, completará seus 12 anos, sabe que ela está assistindo e deve 

estar ansiada para que o pai fale, neste sentido o Vereador disse que a ama. Para finalizar, falou 

sobre o dia três de junho Dia do Município, Chapada completa 62 anos de emancipação, 

parabenizou todos os munícipes que de uma forma ou outra contribuíram para que hoje seja 

referência no Estado, o município hoje é conhecido em todo Estado, pela garra de todos os 

munícipes, por tudo que foi feito, um município onde o Vereador nasceu, onde criou sua família, 

onde tem sua empresa, e que hoje também como representante do povo quer contribuir ainda 

mais para o crescimento desse município, e será eternamente grato a esse município, então 

parabenizou Chapada, terra querida e abençoada. Concluiu agradecendo. Para encerrar essa 

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

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

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

e demais Servidoras desta Casa.  Fez uma saudação as pessoas que acompanham os trabalhos 

dos Vereadores pelas redes sociais. Logo após, parabenizou o Vereador Gilmar Castanho pelo 

seu aniversário que será comemorado amanhã (02/06/2021) desejando a ele muita saúde, paz, 

realizações e conquistas. Parabenizou-o também pela sua história política, dizendo que as vezes 

tem divergência, porque as opiniões políticas são diversas. Mas em outras situações se 

entendem e se respeitam.   A seguir, fez referência aos Projetos de Lei nº 033/2021 e 034/2021 

baixados nesta Casa. Sobre o projeto de lei nº 033/2021 que trata de assuntos relacionados a 

inclusão da licença luto e regramento para com os Conselheiros Tutelares. Espera que nenhum 

precise, mas quando ocorrer, é bom que estamos votando aqui a adequação. Parabenizou o 

CONDICA pelos trabalhos realizados e recomendação de adequação. Mesmo sendo lido hoje, 

querem votar hoje para que o mais breve possível possa ser adequado, inclusive ele como 
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Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e demais integrantes Vereadores Alcino e 

Salete já manifestaram parecer. Com relação ao projeto de lei nº 034/2021 que trata da 

devolução de recursos dos rendimentos dos valores que estavam disponíveis para a construção 

da quadra de Esportes do Distrito de Boi Preto. O município precisa devolver estes valores após 

a conclusão da obra. Neste sentido agradeceu a ex-vereadora do MDB Noely de Castro, que 

trabalhou junto ao Deputado Marcio Biolchi, para destinar os recursos para esta obra. O 

Vereador Dariano agradeceu ao prefeito, vice-prefeito e equipe do parque de máquinas pela 

manutenção realizada na ponte da Linha Modelo. Disse que também já tinha solicitado a eles a 

manutenção, inclusive há anos pedia melhorias nesta ponte. Destacou que na medida do 

possível foi feito, mas como é uma das maiores pontes ainda de madeira do município, 

precisava de mais manutenção, até vem tentando conseguir recursos federais, para construção 

de uma ponte nova de concreto, mas não é tão simples, porque os valores não são baixos. 

Felizmente a administração atual verificou nosso pedido e constatou que seria necessário 

reformar ela toda. O Sergio também se prontificou para ajudar, doando os eucaliptos. Portanto, 

o que foi possível, conforme as condições da administração atual foram feitas, como o desvio 

foi melhorado, porque estava precário, para o escoamento da safra. Disse que entende que 

algumas demandas demoram para serem atendidas, pois lembra que na administração 

passada, quando podiam eram feitas, mas nem sempre são realizadas. Enfim, disse que é 

importante essa parceria com os munícipes, inclusive eles podem ajudar na limpeza da 

rua/estrada em frente da residência e não esperar tudo pela prefeitura. É bonito ver que tem 

munícipes que entendem isso e colaboram como podem. A prefeitura também faz sua parte 

com a parte de maquinários para deixar as coisas da melhor maneira possível. Em seguida, o 

Vereador Dariano falou sobre a viagem a Porto Alegre realizada com o Prefeito Gelson Scherer, 

juntamente com as Vereadoras Salete e Sandra, agradecendo aos mesmos pela companhia e 

visitas realizadas. Falou que visitou outros partidos políticos, inclusive o convidaram para tirar 

fotos. Frisou que agora o partido é o município, por isso está tentando buscar recursos para o 

município de Chapada. Todos sabem que estamos vivendo um momento de pandemia e por 

isso não é fácil se deslocar para a Capital do Estado e as Vereadoras foram corajosas, em se 

deslocar a primeira vez em um momento tão difícil. Mas é importante ver “olho no olho” de 

lideranças estaduais e federais, mostrando que precisamos de ajuda em demandas importantes 

para ajudar nossos munícipes. O Deputado Márcio Biolchi do MDB quer continuar ajudando 

Chapada na destinação de recursos, e firmou compromisso para destinar mais recursos este 

ano, que com certeza a administração municipal vai fazer bom uso. Logo após, o Vereador 

Dariano falou sobre ações a nível estadual, dizendo que a PEC 280/2019 acaba de ser aprovada 

por 35 (trinta e cinco) votos a favor a 18 (dezoito) contrários. Com isso, extingue-se a 

necessidade de plebiscito para privatizar a Corsan, o Banrisul e a PROCERGS. Governador do 

Leonardo, Senhor Eduardo Leite falou na campanha que não iria privatizar. Mas está 

desonrando a honestidade do povo gaúcho, porque o povo gaúcho é honesto e sincero, assim 
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como foi o ex-governador Ivo Sartori. Questionou porque o medo de pedir opinião dos 

gaúchos? Disse que devem deixar os gaúchos opinar, inclusive a Consulta Popular é feita pelo 

celular. Falou que infelizmente a PEC 280, que retirava a obrigatoriedade do plebiscito, mas a 

luta não termina aqui, pois quem discorda da privatização do Banrisul, Corsan e Procergs, 

cobrem os Deputados Estaduais para votarem contra, porque eles vão vir pedir voto no próximo 

ano. Prosseguindo, o Vereador Dariano deixou seus parabéns ao Município de Chapada pelos 

62 (sessenta e dois) anos de história. São 62 anos em meio a desafios, dificuldades, superações 

e realizações. Parabenizou a todos os administradores e vereadores que passaram pelo nosso 

município, a todas as pessoas que aqui moraram, moram e que estão vindo morar aqui. 

Parabéns a administração pública municipal atual que assumiu o desafio de dar continuidade 

nas ações públicas, para que Chapada continue a crescer e a se desenvolver, junto com seus 

munícipes. Parabéns a todos os munícipes que fazem o seu melhor a cada dia, para de uma ou 

de outra forma colaborar a seu jeito, conforme suas possibilidades, para que Chapada, seja cada 

vez mais uma cidade destaque em simpatia e hospitalidade, destaque em produtividade e 

geração de emprego e renda, destaque em educação, saúde e infraestrutura, seja no interior, 

seja na cidade. Aonde estamos hoje, como estamos hoje é resultado dos esforços e suor de 

muitas pessoas. Neste sentido, que cada um desses esforços, seja lembrado e aqui fica nosso 

agradecimento, bem como que continuemos trabalhando juntos para que nosso município 

conquiste e se desenvolva cada vez mais, para o bem de todos nós que aqui escolhemos morar. 

Falo pra quem lhe pede de onde é, que é Curitibano de nascimento, mas Chapadense de 

coração. Disse que fica feliz em comemorar mais um ano de nossa cidade e parabenizou a todos 

os munícipes chapadenses. Logo após, o Presidente concedeu a palavra para o 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 a esposa e filha 

do Vereador Gilmar Castanho presente nessa Sessão, bem como as pessoas que acompanham 

os trabalhos dos Vereadores pelo Facebook. O Vereador Maico disse que ouvindo o 

pronunciamento dos Vereadores Alcino e Leonardo, onde colocaram que outros países estão 

com quase toda a população vacinada e tendo resposta positivas contra o ovid-19. O Vereador 

Leonardo falou sobre a cidade de Serrana no interior paulista, inclusive teve uma reportagem 

do Fantástico no domingo passado. Neste sentido, o Vereador Maico apresentou alguns dados 

aos Vereadores e demais pessoas que acompanham essa Sessão, sobre as vacinas que são tão 

esperadas pelos munícipes chapadenses e pela população do Brasil e do Mundo. O Instituto 

Butantan juntamente com cientistas e estudiosos, juntamente com a Secretaria da Saúde da 

cidade de Serrana que tem cerca de 45 mil habitantes, onde 95% da população já tomaram a 

primeira dose do imunizante e 75% da população estão imunizados com duas doses da vacina. 

No mês de março teve 699 casos de hospitalização por causa do covid. Em abril/2021 foram 59 

casos de hospitalização, já com a segunda dose da vacina aplicada na população naquela cidade. 
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Com o fim da vacinação reduziu 95% o número de mortes por causa do covid-19. A quantidade 

de hospitalização também teve uma queda de 86%.  Na reportagem mostraram o antes e depois 

dos hospitais. Relatos dos profissionais da saúde do antes de depois da aplicação da vacina. O 

Município de Serrana já tem aulas presenciais e estão em plena atividades. Enquanto 

municípios vizinhos de Serrana só vem aumentando os casos positivos de covid, assim como o 

número de hospitalização.  O Vereador Maico disse que isso nós diz que precisamos da vacina 

urgentemente. O Governo Federal, no início da pandemia, “brincou” fortemente a respeito da 

vacina e hoje nós estamos pagando o preço de uma pandemia que assusta muito. Nos últimos 

dias tivemos boas notícias, pois está tendo mais vacinas para nossa população. Espera o 

Vereador Maico, que assim como aconteceu na cidade de Serrana, o nosso município e demais 

municípios assim que forem vacinados diminua os casos de hospitalização e os casos de mortes. 

Enfim, que dê um alivio ao sistema de saúde e que num futuro próximo nossa vida volte à 

normalidade.  Disse que o caso de Serrana é cientifico e comprovado e acontece em uma cidade 

do nosso Brasil, não precisando ir em outros países para ter a resposta da vacina. Em seguida, 

o Vereador Maico Hermes parabenizou os 62 anos de emancipação política administrativa de 

Chapada. Agradeceu todas as pessoas que ajudam e ajudaram no desenvolvimento do nosso 

município. Chapada é um bom lugar para viver. O Vereador Maico disse que não poderá 

participar do Hasteamento da Bandeira e nem da missa festiva, que será realizado no dia 03 de 

junho, em comemoração ao aniversário de Chapada, pelo fato de ter assumido outro 

compromisso.  Concluiu agradecendo a atenção de todos. Após, o Vereador Alcino Rui 

Kohlrausch solicitou espaço de LIDER DO GOVERNO, tendo sido concedido pelo Presidente, ao 

que leu a programação da Semana Mundial do meio Ambiente, que diz: No dia 02 de junho, 

entrega de mudas de árvores nativas, frutíferas e eucaliptos na Praça da República em forma 

de drive-thru em frente à Igreja Matriz; No dia 04 de junho, coleta de lixo eletrônico nas escolas 

de tesouras, São Miguel e Érico Verissimo e no dia 05 de junho recolhimento do lixo eletrônico 

na Praça da República. Essa programação tem apoio da Secretaria Municipal de Educação, 

escolas e alunos. Este é um trabalho importante para que cada vez mais tratamos a natureza 

de forma amigável.  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 

033/2021 que “Altera a Lei Municipal nº 2.426, de 23/10/2013, que dispõe sobre a Política 

Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e o Conselho Tutelar”. 

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 
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033/2021 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 033/2021 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 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 033/2021, não 

havendo nenhum Vereador inscrito. Logo após, o Presidente colocou em votação do PROJETO 

DE LEI Nº 033/2021 tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. De imediato, o 

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

Comissões Permanentes, sobre o PROJETO DE LEI Nº 034/2021 que “Abre crédito especial no 

orçamento de 2021 no valor de R$ 12.859,41 e dá outras providências”. 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 034/2021 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 034/2021 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 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 034/2021, não havendo 

nenhum Vereador inscrito. Logo após, o Presidente colocou em votação do PROJETO DE LEI Nº 

034/2021 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 01 DE JUNHO DE 2.021. 

 

Gilmar Castanho                                          Sandra Mary Almeida Mattjie 
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