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ATA Nº 3866 

 

Aos oito dias 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 terceira 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; e Dariano Agostino Guth do MDB e registrou a ausência justificada do 

Vereador Kelvin Luis Schuh do PTB, o qual apresentou atestado médico pelo período de 13 (treze) 

dias, com início em  quatro de junho de dois mil e vinte e um (04/06/2021) e término em 

dezesseis de junho do ano de dois mil e vinte e um (16/06/2021).  Na sequência, o Presidente 

Vereador Gilmar Castanho convidou a Vereadora Marlei Inês Ritterbusch para proceder à leitura 

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

em discussão da ATA Nº 3865 da Sessão Ordinária realizada ao primeiro dia do mês de junho 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 dos Vereadores 

presentes, registrando a ausência justificada do Vereador Kelvin Schuh. 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 035/2021 que “Autoriza o Município de Chapada a contratar 

temporariamente profissionais para desenvolverem atividades nos grupos do Centro de 

Referência da Assistência Social – CRAS, abre crédito especial e dá outras providências”. Após a 

leitura do projeto, o Presidente colocou em votação o pedido de Regime de Urgência, tendo sido 

Aprovado por Unanimidade de Votos dos Vereadores presentes, registrando a ausência 

justificada do Vereador Kelvin Schuh. 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 a Vereadora Marlei Inês Ritterbusch 

seguido pelos Vereadores 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 para a VEREADORA MARLEI INES 
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RITTERBUSCH que falou o seguinte: Inicialmente saudou o Presidente do Poder Legislativo Vereador 

Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores e Vereadoras. Saudou o Assessor 

Jurídico, Servidoras da Casa e em nome delas saudou a todas as pessoas que acompanham pelas 

redes sociais, agradecendo por acompanharem os trabalhos desta Casa. Após, a Vereadora 

Marlei disse que a Secretária da Saúde Odete lhe passou um comunicado de vacinação contra a 

covid-19, onde na quinta-feira, dia 10 de junho, é dia de vacinação para os motoristas do 

transporte coletivo e transporte de carga do município. Para receber a vacina é necessário levar 

a carteira de vacinação, CPF e um dos seguintes documentos:  Carteira de Trabalho; Carteira de 

Frete; Nota de Carga; Carteira da ANTT (Agencia Nacional de Transporte de Terrestres). A 

vacinação acontecerá no pavilhão da comunidade católica de Chapada das 08:30 às 10:00 horas. 

Na sexta-feira, dia 11 de junho, é dia de vacinação para os trabalhadores industriais, construção 

civil e trabalhadores da limpeza urbana do município. Para receber a vacina é necessário levar a 

Carteira de Vacinação, CPF e a Carteira de Trabalho comprovando o vínculo empregatício. A 

vacinação acontecerá no pavilhão da comunidade católica de Chapada das 08:30 às 10:00 horas. 

Lembrando que, para receber a vacina é necessário comprovar com algum documento que faz 

parte de um grupo prioritário do Plano Nacional de Operacional de Vacinação contra Covid-19. 

Caso a pessoa não tenha um documento que comprove seu direito prioritário, terá que aguardar 

pelo direito de ser vacinado pela faixa etária. De imediato, a Vereadora Marlei solicitou ao 

Presidente desta Casa, para que envie um Oficio de pesar a família de Arnaldo Maggioni, em 

especial a sua colega Daniela pelo passamento de seu pai. Em seguida, disse que hoje, pela parte 

da manhã, recebeu uma ligação de Marlei Gross, dizendo que alguém arrancou uma placa 

indicativa da comunidade de São Francisco, onde direciona quem vai para Três Mártires, Vista 

Alegre e Distrito de Boi Preto, pois ontem as duas horas da madrugada para amanhecer hoje 

chegou gente pedindo informações. Diante disso, pediu ao Poder Público possa colocar 

novamente uma placa indicativa. Ressaltou que não sabe dizer quem foi que retirou essa placa. 

Após, a Vereadora Marlei falou que ficou indignada com uma situação, pois seu colega Jorge de 

São Roque comunicou a ela que estavam sem água em São Roque. Porém a equipe da água foram 

duas vezes verificar, mas tem alguém fazendo sacanagem e fechando o registro. A Vereadora 

Marlei disse para essa pessoa que pode continuar fazendo isso, que uma dessas vão descobrir 

quem é. Acha que essa pessoa não gosta de tomar água, porque se ela está fechando as torneiras 

das pessoas que necessitam de água para tomar, ela não precisa desse bem tão precioso que é a 

água. Falou novamente que irão descobrir quem está fazendo isso, porque ela não está fazendo 

para eles e sim para o povo que necessita disso. Prosseguindo, falou que muitas pessoas fazem 

pedidos para ela, mas ela vai direto ao setor responsável. Disse que todas as reivindicações que 

pedem para ela, pode confiar e ter certeza, pois está fazendo esse trabalho juntamente com o 

Prefeito Gelson, Vice-Prefeito Moacir e com todo secretariado. Destacou que todos os pedidos 

que são feitos ao Vereador repassam para eles, porque é um dever do Vereador repassar as 

informações. Falou que não precisa vir aqui na tribuna ficar fazendo os pedidos verbais, pois o 
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que estão fazendo são coisas mais simples, de casos que acontecem. Finalizou agradecendo e 

desejando boa noite. A seguir, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE 

MARIA DAMER que falou o seguinte: Inicialmente fez uma saudação ao Presidente da Casa 

Vereador Castanho, colegas Vereadores, Assessor Jurídico Dr. Marlon, Servidoras da Casa e as 

pessoas que nos acompanham pelo facebook. Prosseguindo disse que a empresa do Giordani me 

procurou para dizer que está interessada em ocupar a área que seria ocupada pelo Felimberti, 

ali no antigo Parque de Rodeios, então eles mandaram o pedido e a Vereadora   entregou  para 

o Prefeito nesta tarde. Nesta noite a Vereadora deixou uma mensagem a todos os casais pela 

passagem do dia 12 de junho dia dos namorados. Que também é uma data importante 

comemorada por muitos casais. O Amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se 

vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não 

guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, 

tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Coríntios 13 4-7. Desejou um Feliz 

Dia dos Namorados a todos os casais de Chapada e da região. Concluiu agradecendo.  Na 

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

seguinte pronunciamento: Inicialmente saudou o Presidente do Poder Legislativo Vereador Gilmar 

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

Servidoras da Casa e em nome delas saudou a todas as pessoas que acompanham pelas redes 

sociais, agradecendo por acompanharem os trabalhos desta Casa. Prosseguindo o Vereador 

Alcino parabenizou todos os namorados, pela passagem do dia dos namorados, comemorado no 

dia 12 (doze de Junho), desejando que Deus abençoe todas as união. Também pediu para se 

associar no Ofício de Pesar que será enviado aos familiares de Arnaldo Maggione. O Vereador 

Alcino requereu verbalmente ao Poder Executivo, para que através do setor competente, 

coloque pedra brita na propriedade de André Benvenuti, para que seja feito melhoria no acesso 

à sua residência.  Após, o Vereador Alcino disse que recebeu um comunicado importante da 

Secretária da Saúde Odete Guareschi, informando que na quinta-feira, dia 10 (dez) de junho, é 

dia de vacinação para os motoristas dos transportes coletivo e transporte de carga do nosso 

município. Na sexta-feira, dia 11 (onze) de junho, é dia de vacinação para os trabalhadores 

industriais, construção civil e trabalhadores da limpeza urbana do nosso município. A Vacinação 

acontecerá no pavilhão católico de Chapada das 8:30 às 10:00 horas. Os documentos que 

deverão ser apresentados já foram citado pelo Vereadora Marlei Ritterbusch. O Vereador Alcino 

disse que é importante que as pessoas vão vacinar, assim como parabenizou o trabalho que a 

equipe da Secretaria da Saúde está realizando, no sentido de vacinar os munícipes chapadenses, 

para que todos tenham saúde. É importante que quem tomou a primeira dose da vacina precisa 

tomar a segunda dose para ficar resguardado, mas mesmo após as duas doses do imunizantes, é 

necessário manter os cuidados preventivos contra a covid-19, como usar álcool em gel, máscara 

e manter o distanciamento. O Vereador Alcino encerrou seu pronunciamento agradecendo a 

atenção de todos que acompanharam seu pronunciamento e pediu que Deus abençoe a todos. 
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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 e em nome dele 

saudou os demais Vereadores, ao Assessor Jurídico Marlon, os funcionárias e as pessoas que 

estão ouvindo e assistindo através do Facebook. Em seguida o Vereador Castanho quis registrar 

e parabenizar aqui o Secretário da Agricultura Telmo Pruciano e sua equipe seus colaboradores, 

que trabalham na semana do município, a qual coincide junto com a semana mundial do meio 

ambiente, onde distribuíram em torno de duas mil e quinhentas mudas frutíferas e nativas para 

a população de Chapada, para que possam fazer o reflorestamento nas suas propriedades.  

Ressaltou ainda que também foi feita a campanha do lixo eletrônico, na qual foi recolhido um 

caminhão baú cheio de lixo eletrônico, disse que esse é um trabalho importante que a Secretaria 

da Agricultura através do Secretário Telmo estão fazendo, e um trabalho que dá resultado 

quando se investe no meio ambiente. Prosseguindo o Vereador Castanho reportou-se e quis 

deixar registrado um pedido, no qual esse cidadão pediu para o Vereador falar na tribuna, 

referente a Recomendação que foi lida na sessão passada, no sentido de que seja feita a pintura 

de estacionamento para idosos e deficientes em frente aos principais mercados no centro da 

cidade, e também em frente aos prédios públicos, uma vez que estão tendo dificuldades para 

estacionamento. Após o Vereador Castanho disse que não quer se demorar, no entanto disse 

que gostaria de responder algumas reivindicações dos cidadãos chapadenses, na qual a dias atrás 

o indagaram sobre o recurso que o Governo Federal através do Presidente Jair Messias 

Bolsonaro, referente ao recurso que foi enviado no ano passado a respeito do Covid 19. Neste 

sentido o Vereador ressaltou que veio em torno de mais de um milhão de reais para o município. 

No entanto disse que fez um pedido de informação, para poder mostrar para a população no que 

foi gasto esse dinheiro, sendo que assim pode ver algumas dotações, e pode constatar que foi 

investido muito pouco na área da saúde, para o Covid mesmo se usar ser bem criterioso disse 

que não sabe se chega a 10% do valor que veio para o município para área da saúde. Então 

olhando o extrato que a secretaria da Fazenda passou, pode ver que este recurso nesta dotação 

de oitocentos e quatro mil reais que é o maior depósito, olhando no pedido viu onde foram 

gastos estes valores, sendo  em agropecuária foi gastado três mil seiscentos e poucos reais, para 

o CREA foi gasto oitenta e poucos reais, para mecânica foi gastado três mil quatrocentos e trinta 

reais, para folha de pagamento novecentos, seiscentos, quatrocentos e poucos reais, para 

gasolina foi gastado com a empresa mais seiscentos e poucos reais, para a associação de pais e 

mestres de EMEI no mês de setembro disse que foi gastado sete mil e quinhentos reais, para 

folha de pagamento foi gastado mais doze mil reais, para outras empresas de gás mais cinquenta 

e poucos reais,  e assim sucessivamente, disse que para mecânica mais oito mil e quinhentos 

reais, transporte e logística duzentos e dez reais, comércio de combustível mais setecentos e 

poucos reais, telefonia mais quinhentos e poucos reais, Câmara Municipal de Vereadores no mês 
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de setembro sessenta mil reais, foi passado do duodécimo com o dinheiro do Covid para Câmara 

Municipal e isso  prova o que o Vereador Castanho falou nesses dias aqui, continuando disse que 

para mecânica mais mil seiscentos e poucos reais, material de construção mais oitocentos e 

poucos reais, máquinas mais sete mil trezentos e poucos reais, mecânica mais três mil reais, 

comércio três mil reais, folha de pagamento seis mil reais, mecânica mais dois mil trezentos reais, 

Corsan mais mil setecentos e poucos reais, diesel doze mil reais, folha de pagamento mais mil 

reais, Bellenzier Pneus três mil e trezentos reais, construtora mais quatrocentos e poucos reais, 

cooperativa sessenta e poucos reais, material de construção das empresa Kerber mais nove mil 

e poucos reais, Maqui peças mais dezesseis mil e poucos reais, empresa que concerta bombas 

de água nove mil e poucos reais, comércio de combustível mil e poucos reais, central elétrica 

ELETROCAR quatro mil e poucos reais, telefonia trezentos e poucos reais, pagamento de folha 

mais cinquenta e um mil reais. Prosseguindo, folha de pagamento disse que tem de doze, oito, 

seis, sete, dois, mil e poucos, treze mil, mil e poucos reais, mil novecentos e oito, disse que está 

passando rápido porque não vai ter tempo de falar tudo, folha de pagamento cinco mil e poucos 

reais, folha de pagamento foi pago praticamente a metade de uma folha de pagamento com o 

dinheiro de Covid no mês de setembro, também para a empresa Kello Comercial foi passado 

dezoito mil reais que é o dinheiro que é repassado para eles de ajuda, impressões quinhentos 

reais, folha de pagamento dezesseis mil reais, disse que tem vários pagamentos da folha com 

dinheiro do Covid, que passa mais uma folha inteira de mil, três, quatro, cinco mil e poucos, ai 

tem mais uma folha inteira de folha de pagamento que foi pago, valor até de vinte e três mil 

reais, de seis mil e poucos reais, de três mil e poucos reais, no mês de dezembro de novo, repasse 

para Câmara Municipal de Vereadores mais sessenta mil reais, para táxi quinhentos e poucos 

reais, a nova empresa que trabalha com bombas de água mais cinco mil e poucos reais, Nacional 

comercio mais cinco mil e poucos reais, Tchê Informática onze mil e oitenta reais. Enfim o 

Vereador Castanho disse que podem ver que o dinheiro veio do Governo Federal e ele pode 

constatar que foi gastado muito pouco na área da saúde, evidentemente que poderia ter 

investido esse dinheiro no hospital comprando talvez respirador, para os pacientes não 

precisarem ir para fora, poderiam ter feito vários investimentos que estaria dando resultado na 

área da saúde para a população, então a critério de informação para as pessoas hoje o Vereador 

fez a leitura, passando  essas informações, que até passou um pouco do tempo que é curto de 

dez minutos, mas deixou mais ou menos em poucas colocações, então a população já consegue 

ter uma ideia onde que foi gastado esse recurso. Então ressaltou que foi gastado muito pouco na 

área da saúde, o dinheiro foi investido em outras coisas, outras prioridades, que poderia ter sido 

usado na saúde dando um resultado melhor para a população, disse que vê muitas vezes o 

Governo Federal sendo criticado e esquecem de falar aqui que o Governo Federal se sensibilizou, 

mandou o recurso para os estados, mandou para os municípios, e o dinheiro não foi aplicado 

onde realmente era necessário, evidentemente que o gestor tinha liberdade para fazer isso, mas 

estava na consciência do administrador em querer ou não investir nos cidadãos, em pensar na 
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vida do cidadão que estava em perigo desde o ano passado devido essa pandemia, então deixou 

essa reflexão, o dinheiro estava na conta, poderia direcionar em outras direções, mas estava na 

consciência de cada administrador aplicar na devida função, que era salvar as vidas do 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: 

Inicialmente saudou o Presidente do Poder Legislativo Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou 

os demais Vereadores e Vereadoras. Saudou o Assessor Jurídico, Servidoras da Casa e em nome delas 

saudou a todas as pessoas que acompanham pelas redes sociais, agradecendo por 

acompanharem os trabalhos desta Casa. Após saudar a todos a vereadora cumprimentou os 

citricultores pelo seu dia que é comemorado hoje, 08 (oito) de junho. Ressaltou a importância 

dessa produção para a geração de renda e emprego e para impulsionar a economia e produzem 

as frutas cítricas, que aproveitamos tanto, principalmente laranjas e bergamotas, que contém a 

Vitamica C, que nós ajuda a proteger de resfriados e outras doenças. Após a Vereadora Sandra, 

disse estar contente em ver professores felizes e postando nas redes sociais que estavam sendo 

vacinados. Esse momento era tão esperado por todos os professores, principalmente para se 

sentirem mais seguros para dar continuidade as aulas presenciais. Também se sente satisfeita 

em ver o andamento da vacinação, agora dia 10 de junho é dia de vacinação para os motoristas 

do transporte coletivo e transporte de carga do nosso município. Na sexta-feira, dia 11 de junho, 

é dia de vacinação para os trabalhadores da indústria, da construção civil e da limpeza urbana do 

município. É obvio que a maioria das pessoas estão esperando ansiosamente esse momento. 

Mas, quem acompanha as noticia sabe que existe um cronograma a ser seguido, conforme o 

número de vacinas que o município recebe, com isso vão avançando nesta medida. A Vereadora 

Sandra disse que em conversa com o Prefeito Gelson, vai vacinar o maior número de pessoas, 

mas ninguém vai burlar isso. Logo todas as idades que ainda não foram contempladas, 

gradativamente chegarão na vez. Enquanto isso vamos nos cuidar, evitando principalmente 

aglomerações, porque ainda é ariscado e tem superlotações em hospitais, para não perder 

pessoas que amamos, aliás, para não perder ninguém, principalmente por causa dessa doença. 

Finalizando a Vereadora Sandra disse que mais um dia dos namorados que a programação deverá 

ser um pouco diferente, evitando sair. Devemos curtir esse momento mais isolados, porque 

estamos vivendo um momento diferente.  Por fim, saudou novamente os citricultores e também 

os namorados pelo seu dia. Logo após, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR 

LEONARDO ANDRE KRINDGES que falou o seguinte: Inicialmente saudou o Presidente do Poder 

Legislativo Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores e 

Vereadoras. Saudou o Assessor Jurídico, Servidoras da Casa e em nome delas saudou a todas as 

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

desta Casa. O Vereador falou sobre um comentário da última Sessão, onde o colega Dariano 

comentou que o seu Governador tinha encaminhado o projeto da PEC da privatização. Diante 

disso, foi pesquisar e o placar da votação até lhe surpreendeu. Foram 35 (trinta e cinco) votos 
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favoráveis e 18 (dezoito) votos contrários. Mas, o que surpreende é que foi um deputado que 

não é do PSDB que encaminhou esse projeto. Disse ao Vereador Dariano, que o que mais chamou 

a atenção é que o Partido do MDB teve 06 (seis) votos a favor. Portanto, não foi só o PSDB e não 

só o seu governador. O Vereador Leonardo deixou registrado que o Rio Grande do Sul tem um 

superávit orçamentário de dois bilhões, nos 04 (quatro) primeiros meses do ano. Os gastos com 

pessoal caíram R$ 223.000.000,00 (duzentos e vinte e três) milhões e déficit previdenciário caiu 

R$ 618.000.000,00 (seiscentos e dezoito) milhões em relação ao mesmo período do ano passado. 

Com a melhora da arrecadação o estado registra contas no azul, no primeiro quadrimestre de 

2021. Isso não acontecia desde 2017. O superávit tem duas causas, uma delas é a queda nas 

despesas totais marcadas por uma nova redução nos gastos com pessoal e no déficit da 

previdência. O segundo motivo que é o de maior impacto, é o de salto na arrecadação de início 

de 2021 em comparação ao mesmo período de 2020. O avanço explica pela recuperação da 

atividade econômica, foi um crescimento liquido de 17,6%. É bom que a economia teve uma 

recuperação do ano passado para este ano e se espera que com o avanço da vacinação não só o 

Rio Grande do Sul, mas todo país consiga crescer e evoluir ainda mais. O Vereador Leonardo disse 

que tem uma notícia importante a nível de estado é que o governo inicia nova faze do auxílio 

emergencial com cadastro para as empresas do simples nacional. Essa medida é importante, 

inclusive já foi comentado sobre auxílios para as empresas. O Governo do estado inicia nessa 

segunda-feira dia 7 de junho a segunda etapa do auxílio emergencial gaúcho. Depois de mulheres 

chefes de família chegou a vez das empresas do simples nacional, com atividade principal nos 

setores de alojamento, alimentação e eventos. Como foi destacado, os próximos públicos são 

trabalhadores desempregados das áreas da alimentação, alojamento e eventos. Os empresários 

interessados deverão se cadastrar em duas semanas, no período de 7 a 21 de junho no site 

www.rs.gov.br/auxilioemergencialgaucho. A parcela será única no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) 

reais e paga pelo banco Banrisul, por meio de transferência bancaria. A expectativa é começar 

efetivar os pagamentos no início de julho. Em levantamento prévio foram identificados 19.458 

(dezenove mil quatrocentas e cinquenta e oito) empresas do simples nacional como possíveis 

beneficiados. O total para esse grupo é de R$ 38.916.000,00 (trinta e oito milhões novecentos e 

dezesseis mil) reais. Disse que será um bom valor que irá girar na economia gaúcha. Os 

empresários devem ficar atentos e acompanhar, para tentar adquirir esse recurso. Na sequência, 

o Vereador Leonardo agradeceu a equipe Secretaria de Obras, por ter atendido um pedido seu, 

no sentido de terem trocadas as lâmpadas que estavam queimadas na comunidade de São João. 

Em seguida, disse que essa semana lhe chamou a atenção, que na rua em frente à Loja Blecaute 

a placa de sinalização informando a direção ao CAIS, mas consta ainda a localização do Centro 

Cultural, porém a administração passada vendeu o Centro Cultural, mostrando assim o incentivo 

pela cultura do município. Diante disso, o Vereador pediu à Secretaria de Obras, para que seja 

trocada essa placa, fazendo os ajustes necessários. O Vereador deixou esse recado. Prosseguiu 

falando que até o dia 7 de junho, foram vacinados com a primeira dose 23,42% de pessoas 

http://www.rs.gov.br/auxilioemergencialgaucho
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vacinadas, isso no Brasil, e com duas doses 10,87%, onde teve uma evolução. Na semana passada 

com a primeira dose era 21,58% e com duas doses 40,48%. O Rio Grande do Sul tem 29,46% com 

a primeira dose, e com a segunda dose 13,78%. O município de Chapada continua de parabéns 

pela excelente campanha que vem fazendo de vacinação, que conta com 33,36% de pessoas 

vacinadas já no município. Amanhã serão vacinados os professores e demais servidores da 

educação.  Também este falando com a Secretária da Educação Odete e ela informou que a 

próxima etapa será vacinado os motoristas, que todos estão esperando ansiosamente. Com 

certeza todos vão chegar na vez. Parabenizou a Secretaria da Saúde pela excelente campanha de 

vacinação. O Vereador Leonardo falou, sobre as colocações feitas pelo Vereador Gilmar 

Castanho, de como foi usado os recursos que vieram para ser aplicados no Covid. Disse que vários 

recursos citados, se vê que poderiam ter sido investidos de maneira melhor, evitando até o 

problema que estão tendo hoje. Mais um fato lamentável, pois poderiam ter investido de 

maneira diferente. Desejou boa noite a todos e agradeceu.  Para encerrar essa fase, o Presidente 

concedeu a palavra ao VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH que disse: Inicialmente saudou o 

Presidente Vereador Castanho, colegas Vereadores, Procurador Jurídico desta Casa Dr. Marlon, 

Servidoras da Casa, também desejou boas melhoras ao colega Kelvin que se encontra com COVID 

19 sendo acometido por esta doença, espera que o mesmo se recupere bem assim como alguns 

colegas que passaram por isso, pois está se cuidando e tomando os medicamentos, para que logo 

retorne aos trabalhos nesta Casa. Em seguida o Vereador Dariano reportou-se as colocações 

feitas pelo colega Leonardo, dizendo que realmente o MDB, ao contrário da opinião do Vereador, 

porque faz parte do Partido mas não apoia algumas ações, também votou favorável a esta 

questão, mas espera que se consiga reverter e o Vereador Dariano acredita que o colega 

Leonardo tenha uma opinião não parecida com a do Partido a nível Estadual, e assim como o 

Vereador não tem opinião igual ao seu partido a nível estadual com essa questão da Privatização 

da CORSAN. O Vereador Dariano disse que até brinca dizendo que é o Governador do colega 

Leonardo mas ele é Governador de todos, infelizmente e agora acaba acontecendo o que ele 

queria, inclusive pelo que o Vereador Dariano sabe o Governador Sartori também tinha 

recomendado isso, e ele vem continuando o que o Sartori propôs , só não fala isso porque é ele 

que está ganhando os créditos, mas de qualquer forma espera que se consiga reverter com os 

Deputados Estaduais lembrando que ano que vem tem eleição sendo que cada um pode 

pressionar eles para que não aconteça essa questão sobre a CORSAN, fora o Banrisul, a 

PROCESRGS o Vereador Dariano disse que não faz questão porque ela tem mais gastos em 

tecnologia com a privatização, mas o Banrisul e CORSAN é preocupante por isso os vereadores 

devem cobrar os Deputados para que essas coisas não aconteçam e prejudiquem o Estado. 

Referente aos gastos com COVID, falado aqui pelo Presidente, disse que é importante falar 

porque na verdade ainda não acabou porque alguns se cuidam e outros não, e talvez vá até o 

ano que vem se duvidar, mas foi importante a questão levantada nestas informações, porem 

assim como o Governador Eduardo Leite, pagou a folha de pagamento dos servidores estaduais, 
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que são servidores importantes para o Estado, assim como os servidores municipais, o Vereador 

Dariano disse que tinha Resolução Federal, para poder fazer estes pagamentos sendo que nada 

foi ilegal disse o Vereador. Pois se na Resolução dizia que podia, disse que não precisa fazer 

tempestade em copo de água, porque independente da Administração, faz o que se vem na 

Resolução, assim como não faz quando é proibido fazendo só o que é permitido. Sobre os gastos 

com a Assistência Social, pois conforme o colega Castanho falou vários pagamentos foram na 

Assistência, inclusive disse que também recebeu recursos do COVID, aliás o Vereador Dariano 

disse que a Assistência teve a aprovação integral  do Conselho Municipal de Assistência Social, 

ressaltando que ali tem vários gastos citados, no entanto disse que tem os seus Conselhos que 

são formados por pessoas da comunidade onde debatem sobre isso, neste sentido o Vereador 

Dariano disse que pensa que não se precisa trazer algumas questões, citando que durante a 

campanha teve a “questão do bebedouro”, distorções de momentos de campanha para uma 

questão que é direcionada a saúde pública municipal, diretamente ou indiretamente. Sendo que 

o Vereador Dariano acredita que todos os gastos que foram necessários, ajudaram na saúde dos 

chapadenses, ou aos funcionários públicos, enfim disse que a Administração anterior, tanto como 

a atual que vem fazendo diversas ações de conter os aumentos de casos de COVID. No entanto 

disse que se for pego dados do ano passado, questionou quantas pessoas morreram no ano 

passado? O que se tinha que gastar dinheiro em coisas que não precisavam, ou gastar dinheiro 

em coisas que a Resolução permitia, mas o Vereador Dariano pediu se alguém sabia quando 

morreu a primeira pessoa infelizmente? Disse que foi no dia treze de agosto de dois mil e vinte, 

salientou que a Administração anterior, como a atual não gasta em coisas que tem dúvidas ou 

em coisas que tem valores exagerados, como respiradores por exemplo como é visto na 

televisão, pois quantas polemicas se vem vendo na televisão referente a governadores que 

compraram respiradores superfaturados, ressaltando que este problema irá dar no CPF do 

Prefeito, disse o Vereador, seja do anterior ou do atual. Disse ainda que cautela em algumas 

questões prefeitos tinham e ainda tem em algumas questões de COVID, pois se falar nesta 

palavra, porque tem algumas prefeituras vem fazendo algumas ações neste contexto mas nem 

falam no kit Covid, falam em outras palavras porque senão Deus o livre, disse que se politizou 

muito isso, e a nível municipal o Vereador Dariano disse que precisa ter um pouco de cuidado 

neste contexto para não se politizar pois graças a Deus agora se está vendo cair os números, mas 

comparando o Vereador disse que em agosto do ano passado, tinha trinta casos confirmados de 

COVID,  e no dia ontem teve mil duzentas e cinquenta e quatro pessoas confirmadas, 

questionando quem que está errando, é a Secretária da Saúde é o Prefeito? O Vereador acredita 

que não disse que as coisas foram piorando mas por culpa de quem? Ressaltou que acredita 

muito que a população tem a sua meia culpa todos nós disse o Vereador se for parar para pensar, 

citando uma situação que aconteceu no final de semana, onde o Vereador foi numa farmácia 

onde liberaram e estavam atendendo uma pessoa sem máscara, disse que até conversou com a 

Gerente questionando ela porque estava atendendo sem máscara? Ela respondeu pois é só que 
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daí as pessoas vão em outra farmácia que os atendem. Disse que também foi no restaurante 

também quatro pessoas que o Vereador conhece e até ficou de falar com essas pessoas porque 

acha errado a pessoa não fazer sua parte, porque são pessoas esclarecidas da comunidade sem 

máscara e ainda  conversavam no bife, sendo que 90% da população se cuida e daí a culpa é de 

quem? É do comércio, daí tem que fechar comércio? Disse que não, na opinião do Vereador disse 

que aí tinha quase que fechar a pessoa prender, mas daí também disse que iria faltar lugar e 

ainda disse que tem a questão dos positivados que ficam circulando, sendo que a gerente da 

farmácia falou ainda que teve uma mulher que positivou e foi comprar esmalte pra unha, o 

Vereador disse que as mulheres gostam de se cuidar, mas aí se esta positivado para COVID, ir 

passear para compra esmalte? Salientou que estes positivados devem se conscientizar um pouco 

mais  porque todos sabem no nível que Chapada está pois isso ocorre na maioria das vezes por 

alguns positivados que não se cuidam,  mas tem quem se cuide, mas tem aqueles que não estão 

nem aí, e o Vereador até falou sobre a questão da pulseira vermelha ou outra cor sendo um 

destaque neste contexto e tivesse um monitoramento nesta situação, sendo eu o Vereador 

acredita que as pessoas teriam um pouco de vergonha nesse sentido e pediria para algum 

parente fazer as coisas para eles. No entanto se for comparar dados, o Vereador Dariano disse 

que a administração anterior fez conforme os conselhos aprovaram conforme a Resolução 

aprovava e permitia, assim como a administração atual vem fazendo estão pegando o ritmo das 

coisas sendo que teve um senhor que colocou no facebook a pouco referente a questão dos 

remédios da saúde básica o qual disse que não tem, no entanto o Vereador Dariano disse que vai 

verificar essa questão com a Secretária da Saúde, mas se sabe que tem que se adequar e tem 

que ter licitação para fazer, mas se for comparar dados do passado, com a atual, disse que então 

agora está um caos, não é isso, uma vez que as coisas foram piorando e agora ainda tem as novas 

cepas, no entanto disse que não é esse o conceito pois devem para de polemizar essas situações 

e tentar achar uma solução, questionando  quais os recursos federais que vem se conseguindo 

com os deputados para ajudar o Hospital? Sendo esse sim um conceito para poder ajudar mais, 

do que polemizar uma situação que ao seu ver foi gasta conforme deveria.  Concluiu 

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

HERMES que falou o seguinte: O Vereador inicialmente saudou o Presidente da Casa e os demais 

colegas Vereadores, as Servidoras da Casa, o Assessor Jurídico, saudou as pessoas que 

acompanham através do Facebook. De imediato proferiu um pedido verbal , disse que  semana 

passada disse que esteve no distrito de Vila Rica onde o cobraram a respeito das estradas, então 

o Vereador disse que essa semana iria à tribuna para cobrar sobre isso, na Linha São Paulo 

também duas, três pessoas questionaram a respeito das estradas, que fizeram um trecho e 

esqueceram do trecho de cima, mas deixa seu pedido aqui, para o setor competente na medida 

do possível dar uma geral nessas estradas, que desde que a administração assumiu tem vários 

trechos de estradas que não foram nem sequer visto patrola. Após disse que semana passada o 

Vereador Castanho falou que o Vereador tinha se perdido um pouco, que não tinham achado a 
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ponte da Linha Bonita, que era na Linha Modelo, disse que até pode se perder as vezes em um 

nome ou outro, mas se perder de palanque na mesma noite nunca irá fazer isso, quando o 

comício é em Tesouras vai em Tesouras, quando é em Boi Preto vai em Boi Preto, não vai nos 

dois na mesma noite. Disse que as vezes se passa, e escutando o Vereador falar sobre os recursos 

para o Covid, falou que ainda bem que vários anos já se tem o Tribunal de Contas, que todo ano 

faz um relato das contas e mandam para esta Casa, se o dinheiro foi bem gasto ou não foi bem 

gasto, se as contas foram aprovadas ou não foram aprovadas. Ressaltando que está aqui no seu 

nono ano como Vereador, e os últimos sete anos as contas sempre foram aprovadas, as contas 

do ano passado vão vir para esta Casa esse ano, e ele espera que como a normalidade foi nos 

outros anos, venham aprovadas também e somente um ano desde que é Vereador que as contas 

não vieram aprovadas, foi no ano em que o partido do Presidente da Casa estava no governo, 

que ficou três milhões de dívidas para pagar, ressaltou que aí não lembram disso, pegaram o 

governo com quase quatro milhões de recursos livres, tinham muitas desculpas, muitas coisas 

que não estavam funcionando. Mas sobre relatos que tem no Facebook, nem uma, nem duas, 

nem três, nem quatro, nem cinco pessoas que já falaram para o Vereador Maico sobre os 

remédios,  e remédios básicos que está faltando no CAIS, inclusive domingo quando foi fazer um 

atendimento na Linha Góis, um senhor passou para o Vereador que fazia três meses que não 

conseguia remédio que sempre pegava no CAIS, disse que tem coisas que as vezes não batem. 

Disse que tem relato e inclusive tem foto de um exame positivado da senhora Odete Maria 

Guareschi que foi pago pelo município, e vários funcionários públicos relataram a ele que tiveram 

que fazer um, dois, até três exames de Covid, e esses exames tiveram que pagar do seu bolso, 

pois a prefeitura não pagou, inclusive funcionários que trabalham dentro do CAIS. Pediu se 

alguém quiser alguma cópia da foto e do laboratório que foi feito e autorizado pela prefeitura, 

onde fizeram gratuitamente para a Secretária de saúde, ele acha que se os funcionários tem que 

fazer por conta, a secretária no mínimo teria que fazer por conta também, não precisar da 

prefeitura para fazer um exame do Covid, ou é para todos ou não é para nem um. Disse ainda 

que fica indignado com certas coisas que vê, disse que o dinheiro que veio, se a lei federal 

autoriza gastar o dinheiro nas coisas que foram gastas, porque não gastar, se não tivesse ficado 

dinheiro em caixa, mas ficou quase quatro milhões de recursos livres, sete milhões com recursos 

vinculados, e se fosse o contrário e tivesse um monte de dívida para pagar, disse que não viu 

ninguém falar da frota nova que tem para a saúde, mas certas coisas deve-se esperar o tempo 

certo para resposta. Para encerrar o Vereador Maico  desejou boas melhoras as pessoas que 

estão com Covid no município, bem como para o colega Kelvin. Finalizou agradecendo. Em 

seguida, o Vereador Leonardo André Krindges solicitou espaço de Líder de Bancada do PSDB, 

sendo concedido pelo Presidente ao que fez uma colocação sobre o que vem sendo falado do 

Governador do Estado, que também usou recursos para pagar a folha de pagamento, então na 

verdade ele vem fazendo correto, embora as pessoas criticam, inclusive vê que é muito criticado. 

O Vereador Leonardo disse ao Vereador Dariano que não é a favor do que os nossos Deputados 
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fazem, isso é uma colocação do lado do Vereador Dariano, assim como do lado do Vereador 

Leonardo. Disse que foi até a CORSAN e assinou e disse que não era a favor da privatização. Mas 

estão aqui no município para fazer a política um pouco diferente.  Em seguida, o Vereador 

Leonardo falou também que no dia 03 de junho, aniversário do município e de sua filha eles 

foram almoçar fora em um restaurante e se depararam dentro do ambiente duas pessoas se 

servindo no buffet sem máscara e sem luvas. Também teve uma pessoa que pede muito para se 

cuidarem foi se servir sobremesa sem luva. Isso é um fato lamentável. Frisou que suas filhas 

sabem que não podem levantar da mesa sem a máscara e usar luva para se servir. Infelizmente 

eram pessoas entre 25 (vinte e cinco) à 30 (trinta) anos se servindo sem máscara e sem luva. O 

grande problema é que as pessoas não estão pensando nas outras, por isso não estão 

conseguindo diminuir os casos ativos. Em seguida, o Vereador Dariano Guth solicitou espaço de 

Líder de Bancada do MDB, sendo concedido pelo Presidente ao que disse que é importante os 

debates nessa Casa, inclusive eles vem defendendo o comércio e as pessoas que precisam do pão 

de cada dia, seja do setor público ou iniciativa privada. Disse que com todos os cuidados, usando 

máscara e álcool em gel vai ajudar a diminuir os casos. Também vê que o comercio tem 

dificuldade em cobrar da pessoa que vem sem máscara, porque tem medo de perder o cliente e 

este não irá comprar no seu comércio. Disse que debatem esses assuntos na Câmara, porque os 

Vereadores representam a comunidade. Falou que os Agentes Comunitários de Saúde estão 

ajudando a fiscalizar, assim como os fiscais da prefeitura municipal, inclusive no sábado mandou 

uma mensagem pelo watts fazendo algumas colocações e dando sugestões. O Vereador Dariano 

disse que 95% (noventa e cinco) por cento das pessoas que circulam nos restaurantes se cuidam 

e 05% (cinco) por centos das pessoas não se cuidam, mas esses acabam prejudicando o 

estabelecimento, onde já ocorreu que a maioria dos funcionários contraíram o vírus e tiveram 

que fechar por um determinado período. Devemos ajudar para que as pessoas se conscientizem 

e lembrar usarem máscara em locais públicos e álcool em gel, porque as vezes multar é ruim. Se 

a população não ajudar os casos não vão diminuir. No entendimento do Vereador Dariano o 

comércio devem prolongar o horário de atendimento, para evitar as aglomerações. O Poder 

Público vem fazendo análise neste contexto e agora que está diminuindo os casos eles querem 

analisar um novo decreto. Que cada um faça a sua parte para voltar à normalidade. Desejou 

melhoras a todos que estão positivos para o covid e espera que recuperem logo. Ato continuo, o 

Presidente Vereador Gilmar Castanho, solicitou ao Vice Presidente Vereador Alcino para o que o 

substituísse na direção dos trabalhos, para que pudesse usar espaço de Líder. De imediato o 

Vereador Alcino Kohlrausch assumindo os trabalhos, passou a palavra ao Vereador Gilmar 

Castanho que disse que ouvindo o Vereador Maico, disse que ele quando escuta a verdade o 

mesmo entra em desespero, ficando preocupado porque ouviu o Vereador Gilmar Castanho 

relatar na Tribuna, que veio mais de um milhão de reais para Chapada e eles não tiveram a 

consciência e a hombridade de ajudar as pessoas com esse dinheiro na área de covid, preferiram 

comprar matéria de construção, pagar folha de pagamento, transferir dinheiro do covid, para a 
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Câmara de Vereadores, salientou ainda que o Vereador teve a cara de pau em uma Sessão aqui 

pedir recursos para as empresas, que tinha que ajudar devido ao covid, no entanto disse que o 

Vereador não lembrou desse um milhão e pouco que tinha no caixa da Prefeitura no ano passado 

não lembrou de nenhuma empresa, disse que o Vereador preferiu aceitar que o Prefeito dele 

gastasse, o Vereador Castanho disse que praticamente todo este recurso em coisas que não tem 

nada haver com a saúde. Neste sentido disse ao Vereador Maico que se deve ser coerente 

naquilo que eles defendem, pois uma hora o Vereador pede aqui saúde e em outra hora o mesmo 

diz que pode gastar dinheiro da saúde em coisas que não é saúde, disse que deve ser mais 

consciente nas coisas e pensar mais antes de falar. Ressaltou ainda que falar sobre exames, mas 

então preferem gastar dinheiro em materiais de construção, Câmara de Vereadores e porque 

não fizeram o teste rápido sendo que no ano passado já tinha covid e não foi feito questionando 

o porquê não testaram toda a comunidade de Chapada? E porque não compraram respiradores 

para o nosso Hospital?  Ou porque não repassaram este valor para o hospital, uma vez que o 

Vereador Gilmar Castanho disse que escutando na rádio o Presidente do Hospital clamando por 

recursos, pois se não tinha tantos casos porque não investiram lá no Hospital para atender as 

pessoas, no entanto disse que sabe, o dinheiro caiu do nada de repente amanheceram com mais 

de um milhão em conta, veio do Governo Federal, sendo que o olho cresceu e gastaram logo esse 

dinheiro, pagaram folha e um monte de coisa e esqueceram da população, pois esqueceram da 

saúde da população e essa é a grande verdade e não adianta o colega Maico embrabecer ou ir 

na Tribuna querer ofender o Vereador Castanho, porque ouviu uma verdade.  Referente mudar 

de palanque disse para o Vereador Maico que ele não tem vergonha de dizer que foi filiado no 

Partido do Vereador, sendo que tem toda a liberdade como homem de ir lá e mudar de ideia ou 

não tem? Neste sentido o Vereador Gilmar Castanho disse que gostaria que o colega respeitasse 

a história,  do seu Prefeito que era PP e se filiou no PDT e se tornou Prefeito e que mal tem nisso,  

questionando o que muda mudar de partido?  Disse ainda que o Pai do Vereador Maico, foi 

Vereador nessa Casa pelo PDS, ou será que ele estava errado de ser Vereador pelo PDS ? Por isso 

devem se respeitar e respeitar a história de cada um, sendo que ambos conseguiram se eleger, 

mas nem por isso vai passar por cima dos outros se achando, e se o Vereador acha que tem que 

morrer do PDT, que morra no PDT, até porque no PP disse ao Vereador Maico que ele não tem 

lugar nenhum sendo melhor ficar no único partido que o colega tem porque nos outros não vão 

aceitar o Vereador. No entanto o Vereador Gilmar Castanho disse que ele graças a Deus, teve o 

privilégio de sair do PDT e ir para o PP e lhe aceitarem e hoje está aqui sendo o mais votado 

fazendo mais votos que o colega Maico, sendo o Presidente desta Casa, direcionando os 

trabalhos, dizendo quando o Vereador deve falar e quando não deve, questionando se o mesmo 

está entendendo? E isso é assim mesmo disse que só falou a verdade aqui pois o dinheiro veio e 

ressaltando que não tiveram a hombridade de gastar na saúde e será que é tão difícil assumir 

que não quiseram gastar na saúde, salientou que deveriam ser humildes e dizer que resolveram 

não gastar na saúde e pronto. No entanto disse que as pessoas vieram perguntar para o Vereador 
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Castanho a onde foi investido o um milhão de reais que veio para Chapada, e está aqui prestando  

essa informação e não tem culpa se eles gastaram em coisas que não condiz a saúde. 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, registrando 

a ausência justificada do Vereador Kelvin Luis Schuh. 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 08 DE JUNHO DE 2.021. 

 

Gilmar Castanho                                          Sandra Mary Almeida Mattjie 

Presidente do Poder Legislativo                    Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


