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ATA Nº 3868 

 

Aos vinte e dois 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 

quarta 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 Kelvin Luis Schuh do PTB. Na sequência, o Presidente 

Vereador Gilmar Castanho convidou o Vereador Alcino Rui Kohlrausch para proceder à leitura de 

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

discussão da ATA Nº 3867 da Sessão Ordinária realizada aos quinze dias 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. 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 038/2021 que “Autoriza o Município de Chapada a contratar 

temporariamente 01 (um) Enfermeiro por excepcional interesse público 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; PROJETO DE LEI Nº 039/2021 que “Dá nova redação ao 

§ 3º da Lei Municipal nº 2.511/2014 que “Institui o Vale Sêmen no Programa Municipal de 

Inseminação Artificial 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. 

Também foi lido o Ofício nº 182/2021 subscrito pelo Prefeito Municipal, que encaminha o relatório 

de Monitoramento Gestão da Saúde – MGS, primeiro quadrimestre do ano de 2021 e solicita 

Audiência Pública, para apresentação do mesmo. Da mesma forma foi procedida a leitura do Ofício 

OFSMS nº 016/21 subscrito pela Secretária Municipal da Saúde Odete Maria Guareschi, 

encaminhando a essa Casa Legislativa o Relatório do I Quadrimestre dos Indicadores relacionados 

a Saúde/Digisus/2021, para análise de todos os Vereadores e colocando-se a disposição dos 

mesmos no CAIS para tirar dúvida sobre o referido relatório. 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 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

Interno da Câmara Municipal de Vereadores, falando em primeiro lugar o Vereador Alcino Rui 

Kohlrausch seguido pelos Vereadores Gilmar Castanho, Leonardo André Krindges, Dariano 

Agostino Guth, Maico Roberto Hermes, Kelvin Luis Schuh, Marlei Ines Ritterbusch e Salete Maria 

Damer sendo que a Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie dispensou o uso da Tribuna nessa 

noite. Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH 

que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente cumprimentou o Presidente da Casa Vereador 

Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores e Vereadoras. Fez uma saudação 

as Servidoras da Casa e ao Assessor Jurídico, e em nome delas saudou de maneira especial a todos 

que estão assistindo pelas redes sociais e também quando suas palavras, de forma resumida, 

forem vinculadas pela Rádio Simpatia, que todos também se sintam saudados. Em seguida o 

Vereador Alcino falou sobre o projeto de lei nº 038/2021, que autoriza o município de Chapada a 

contratar temporariamente um enfermeiro por excepcional interesse público e da outras 

providencias. Pediu que este projeto seja votado nesta noite, pois o mesmo é importante e disse 

que os membros da comissão estão dando o parecer, para que o referido projeto entre em votação 

essa noite, pela importância que trata a matéria. O Vereador Alcino também fez referência sobre 

o projeto de lei nº 039/2021, que da nova redação ao § 3º do Art. 3º da lei municipal nº 2511 de 

2014 que institui o vale sêmen no programa municipal de inseminação artificial da outras 

providencias. Este projeto visa alterar o valor do vale sêmen, passando de R$ 20,00 (vinte) reais 

para R$ 30,00 (trinta) reais. Sabe-se que a genética evoluiu muito e com R$ 20,00 (vinte) reais não 

eram suficiente, precisando os produtores dar mais que um vale, chegando às vezes dois ou três 

vales para conseguir atingir a genética que já possui em suas propriedades. Este aumento é 

significativo, embora não seja este valor que o Poder Executivo gostaria de dar. Os produtores de 

leite merecem este aumento no vale sêmen, uma vez que poderão melhorar o nível genético do 

rebanho, cujo já é muito bom em nosso município. O Vereador Alcino também falou do 

substitutivo ao projeto de lei nº 035/2021, que autoriza o município de Chapada a contratar 

temporariamente profissionais para desenvolver atividades nos grupos de referência e a 

Assistência Social (CRASS), abre crédito especial da outras providências. Manifestou que é 

favoráveis a esse projeto e deve entrar em votação essa noite, acreditando que os colegas também 

pensam dessa forma também. Em seguida, o Vereador Alcino falou sobre a Moção Nº 004/2021, 

moção de apoio a reposição das perdas salariais dos trabalhadores e trabalhadoras da rede 

estadual de educação. Entende ser justo essa Moção e parabenizou todos os signatários. O 

Vereador desejou boas-vindas ao Vereador Kelvin Schuh, que esteve afastado por alguns dias, 

parabenizando-o pela maneira que ele cumpriu o isolamento, assim como os demais Vereadores 

e mais pessoas desta Casa que tiveram Covid, Falou que os casos de Covid diminuíram em nosso 

município, mas longe de euforia, tinham 25 (vinte e cinco) casos ativos, 08 (oito) internados, 30 

(trinta) em isolamento domiciliar e 20 (vinte) em investigação. Comentou que conversou a pouco 

com o Prefeito municipal e ele afirmou com muita alegria que o povo em geral tem aderido aos 

decretos. Muitos prefeitos não foram rígidos, mas agora estão querendo ser mais exigentes, 
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porque estão vendo que a saída é a vacinação. O Prefeito está contente com o resultado e logo 

podemos nos encontrar de uma forma mais adequada e como todos merecem. Disse que Chapada 

não é uma ilha, tem Palmeira das Missões, Passo Fundo e municípios ao redor tem uma carga viral 

muito alta ainda e em condições de transmitir esse vírus danoso. Pediu que pelo quadro que se 

apresenta e pelas condições, num grupo de dez ou onze pessoas no mínimo um tem Covid. Disse 

que fala estatisticamente e que não é equivocado pensar assim, ou está em transmissão de 

transmitir o vírus. Não está dizendo necessariamente que esta é a probabilidade. Diante disso, 

pediu para se cuidarem, mostrar o exemplo que esta Casa está dando. O Vereador Alcino disse 

que agora fala como engenheiro da segurança do trabalho, porque aqui é um ambiente de 

trabalho, requerendo ao Presidente da Casa que consulte e coloque em votação, quanto ao uso 

ou não de máscara quando estão falando na Tribuna e no microfone. Essa ação é importante para 

os Vereadores e o Presidente da Casa se resguardar de algumas coisas. Concorda que é ruim usar 

a máscara enquanto fala no microfone. Disse que mais de uma pessoa já lhe pediram, porque os 

Vereadores tiram a máscara quando falam? O pior momento no encontro dos Vereadores é 

quando alguém está falando, as partículas fica tão fininha, mas o vírus pega carona e vai embora, 

provavelmente todo este ambiente está manifestado e deve ter o vírus junto. O Vereador Alcino 

disse que não quer ser chato, porque já pediu para todos falarem com a máscara, mas aceita o que 

maioria decidir. Mandou um abraço ao pessoal que assiste pelas redes sociais, agradeceu por mais 

essa oportunidade em poder falar com as pessoas, e desejou que Deus abençoe a todos, finalizou 

agradecendo. Ato contínuo, o Presidente solicitou para o Vice-Presidente da Casa, Vereador Alcino 

Rui Kohlrausch, para lhe substituir na direção dos trabalhos e lhe conceder a palavra, para poder 

fazer seu pronunciamento, fazendo uso da palavra o VEREADOR GILMAR CASTANHO que 

disse o seguinte: Inicialmente o Vereador saudou o Vice-Presidente da Casa Vereador Alcino que 

ora lhe substitui nos trabalhos e em nome dele saudou os demais Vereadores. Saudou o Assessor 

Jurídico e funcionárias desta Casa, bem como as pessoas que estão no Facebook assistindo e 

ouvindo. Começou seu pronunciamento falando que diminuiu os casos de Corona Vírus em nosso 

município e isso mostra que a vacina da resultado. Foi uma decisão correta de vacinar as pessoas 

que trabalham nas indústrias do município, onde há maior aglomeração, principalmente pessoal 

da fábrica e da Friolack. Com essa ação automaticamente está diminuindo os casos no município, 

e isso para nós é importante. O Vereador Gilmar Castanho disse que esteve falando com o 

engenheiro civil da Prefeitura a respeito dos calçamentos, e ele informou para o Vereador que 

teve pessoas que passaram com carro pesado em cima do calçamento que ainda está em 

construção na localidade de São Francisco. Diante disso, o Vereador pediu para as pessoas que 

colaborem, porque isso é um bem que vai beneficiar todos. Não é justo que pessoas mal 

intencionadas façam isso com aquela obra, porque é uma obra que com certeza vai beneficiar as 

pessoas e nem está concluída e estão invadindo e passando com carros pesados por cima. Pediu o 

Vereador Gilmar Castanho à comunidade de São Francisco, os moradores que moram ali, para que 

cuidem e anotem a placa de quem fez isso, para que possam denunciar essa pessoa e processar 
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civilmente e restituir esse prejuízo a empresa, porque agora não tem como desmanchar e fazer de 

novo. Infelizmente esse prejuízo para a comunidade, essa atitude de alguém que fez isso 

prejudicando ao andamento do calçamento. Disse que essa obra em construção não é para o 

Prefeito e nem para os Vereadores, mas sim para a comunidade. Em seguida, o Vereador Gilmar 

Castanho deixou um pedido, que teve moradores da rua Conego João Batista Sorg, que é uma das 

ruas com mais problemas, já é uma rua calçada mas que tem problemas de buraco no calçamento 

e quando chove está aglomerando água e os carros passam e as pessoas que caminham acabam 

sendo prejudicadas. Ressaltou que essa rua está com bastante problema, então deixa seu pedido 

ao Executivo. Evidentemente que precisa de um investimento alto, mas vai deixar o pedido, que 

assim que der o Executivo asfalte aquela rua ou faça um trabalho de tapa buraco do calçamento, 

quando tiver a oportunidade, para que aquela água não fique empossada e prejudicando os 

moradores. O Vereador entende que é início de mandato, mas vai deixar o pedido, que o Executivo 

pense com carinho, e assim que der faça a recuperação daquela rua. O Vereador sabe que já foi 

tentado fazer asfalto, mas teve moradores que votaram contra, mas vão ter que fazer um trabalho 

de sensibilizar as pessoas e conversar com elas para que aceitem o asfaltamento da rua, para 

solucionar os problemas. Essa é uma das piores ruas do nosso município. Após, o Vereador Gilmar 

Castanho falou sobre a Moção solicitada pela Vereadora Sandra, pedindo a reposição salarial dos 

professores do estado, dizendo que é favorável, porque é inadmissível que uma categoria tão 

importante para a comunidade, para o povo e para os alunos serem desvalorizados como são. 

Entende que está na hora do Governador dar um aumento digno a essa categoria, porque são as 

pessoas que nos capacitam, que capacitam as crianças para o futuro. Essa é a categoria mais 

prejudicada que tem, não só desse Governo, mas de Governo anteriores. O Vereador disse que é 

favorável que faça uma recuperação salarial, que tenha um plano de recuperação salarial aos 

professores, porque devemos incentivar e também que façam concursos para que tenha ainda 

mais professores, pois sabe que existe carência de professor nas escolas, e isso também faz muito 

tempo que não está sendo feito, e com isso prejudica o andamento do ensino no estado. Disse 

que tem relatos de professores que tem vinte horas que ganham uma miséria, pouco mais de um 

salário mínimo, é um absurdo, um professor ganhar um salário mínimo, então está mais do que 

na hora do governo do estado se sensibilizar, e manter os direitos adquiridos que os professores 

tem, pois sabe que a cada tempo estão mexendo, e tirando os direitos dos professores. Finalizou 

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

VEREADOR LEONARDO ANDRE KRINDGES que falou o seguinte: Inicialmente saudou o Presidente 

desta Casa Gilmar Castanho, demais colegas Vereadores, Assessor Jurídico Dr. Marlon, Servidores 

da Casa, bem como as pessoa que nos acompanham pelo facebook. De imediato o Vereador 

Leonardo disse que seguindo os dados da vacinação como toda semana vem divulgando a nível de 

País, Estado e Município, dados estes da segunda feira, então no dia de ontem somaram com a 

segunda dose 11,52% da população brasileira, sendo que foram vinte e quatro milhões trezentas 

e noventa mil pessoas (24.390.000) vacinadas com a segunda dose. Já com a primeira dose, foram 
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sessenta e quatro milhões quatrocentos e trinta e seis mil pessoas (64. 436.000) perfazendo um 

percentual de 30,43% da população do País. No Rio Grande do Sul com a primeira dose disse que 

foram 37% sendo quatro milhões duzentos e vinte e oito Mil pessoas (4.228.000) e com a segunda 

dose 14,94% depois foi visto que o Rio Grande do Sul já tinha vacinado mais de 15% da população 

no dia de ontem perfazendo um total de 1.707.000 pessoas. Já no nosso município de Chapada no 

dia de ontem foram vacinadas quatro mil e sessenta pessoas (4.060) pessoas com a primeira dose, 

uma percentual de 43,65% quase chegando aos 50% da população. Ressaltou que um dado que o 

Vereador viu no vacinômetro que também é um programa que o Governo está disponibilizando 

com todos os dados da vacinação do Estado todos os dados da vacinação no Estado tem detalhado 

em todos os municípios e o município com a segunda dose vacinou mil seiscentos e noventa e sete 

pessoas (1.697) num total de 18,02% da população ele dá um pouco mais porque tem pessoas de 

Chapada que vacinaram fora e acabam contando para o nosso Município. O Vereador Leonardo 

disse que é muito bom que a nível município tem uma redução de casos, neste sentido desejou as 

boas-vindas ao colega Kelvin, que recentemente passou por isso e esta aí de volta sendo muito 

bom e que logo passe essa fase difícil, e o Estado também sempre a frente na vacinação esses são 

os dados desta semana. Após falou que nessa semana recebeu da Assessoria do Deputado e do 

Governo do Estado, um edital da Secretaria da Cultura, referente a Invernadas Culturais, onde a 

Secretaria do Estado da Cultura a SEDAC, lançou na noite da quinta-feira dia dezessete de junho 

esse  Edital, que tem como público alvo, Entidades tradicionalistas e as comunidades onde estão 

inseridas, esse edital selecionará projetos que desenvolvem em invernadas culturais com 

realização de oficinas de danças gaúchas, chula, artesanato, gastronomia, musica, poesia, 

indumentária gaúcha, atividades e jogos campeiros. No entanto o Vereador Leonardo disse que já 

entrou em contato com a Patronagem do CTG Galpão Crioulo onde passou o link para inscrição e 

a Patronagem já está seguindo os passos para fazer a inscrição, sendo que se for contemplado virá 

o valor de vinte e dois mil reais, ressaltando que qualquer CTG pode se inscrever neste quesitos. 

O Vereador espera que dê certo e que a nossa cultura possa ser levada adiante também. Em 

seguida agradeceu o convite do Governador para a tarde de ontem, para participar do lançamento 

do Programa Avança RS e o Pavimenta RS, sendo mais um projeto do Governo do Estado, no 

entanto o Vereador Leonardo disse que não pode se fazer presente, disse que o Projeto Pavimenta 

é em parceria com os municípios, o objetivo é melhorar a infraestrutura rodoviária para turismo e 

escoamento da produção além de trazer mais qualidade de vida, onde o Governo do Estado irá 

destinar 170 milhões em obras de Infraestrutura urbana, neste sentido o Vereador Leonardo disse 

que já na manhã de hoje conversou com o Prefeito Gelson, onde estão vendo mais detalhes do 

Edital, para que Chapada também possa aderir ao Programa trazendo recursos para melhorias 

tanto de asfalto como calçamentos sendo vários itens que o Município poderá usufruir. 

Prosseguindo o Vereador Leonardo disse que hoje estava preparado para anunciar o fim da Pensão 

Vitalícia de Ex-Governadores, que seria votado hoje mas infelizmente ainda não foi votado,  sendo 

que o Vereador fez um breve comentário do que esse projeto seria se fosse aprovado e com 
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certeza irá para votação na semana que vem e deve ser aprovado esse fim de Pensão Vitalícia para 

os Ex-Governadores, onde em discussão  desde o ano de dois mil e quinze esse projeto é de autoria 

do Deputado Pedro Pereira do  PSDB   prevê o fim do subsidio vitalício dos Ex Governadores do Rio 

Grande do Sul,  sendo que atualmente nove Ex Governadores e quatro viúvas recebem essa 

Pensão, o valor é estimado em seis milhões por ano, neste sentido o Vereador Leonardo disse que 

a pouco foi lida a Moção desta Casa onde os Professores não tem nem a reposição salarial, seriam 

seis milhões de ano que seria de economia para o Estado, onde o objetivo é reduzir as despesas, 

e desde o ano de dois mil e quinze havia sido aprovado um projeto onde o atual Governador 

Eduardo Leite, desde o último Governador não receberia mais Pensão. Ressaltou que atualmente 

recebem estes subsídios os Ex Governadores Jair Soares, Pedro Simon, Alceu Collares, Antônio 

Britto, Olívio Dutra, Germano Rigotto, Yeda Crusius, Tarso Genro e José Ivo Sartori. Disse que vários 

destes nomes tem aposentadoria por Deputado e por Ex Governador    e aí o trabalhador do salário 

mínimo trabalha trinta a trinta e cinco anos e as vezes não consegue se aposentar e os 

Governadores em quatro anos recebem todo esse valor de aposentadoria. O Vereador Leonardo 

espera que na semana que vem já possa ser aprovado esse projeto que trata sobre o fim destas 

aposentadorias vitalícias. Referente a Moção disse que assinou e é favorável também a reposição 

das perdas e espera que tenha alguma evolução neste sentido. Após falou sobre o Projeto 038 e 

039 disse que é favorável, fazendo uma observação ao Projeto 039 que o valor do sêmen que era 

de vinte reais desde dois mil e catorze, agora passou a trinta reais tendo um aumento de 50%. 

Disse que em seis meses a Administração já deu esse aumento de 50% no Vale Sêmen e vem 

mostrando desde do que se dizia já no ano passado durante a campanha o compromisso com a 

bacia leiteira com o nosso agricultor. Neste sentido parabenizou a Administração e a Secretaria da 

Agricultura por enviar este projeto e conceder esse excelente aumento que até poderia ser mais, 

mas que é muito bem-vindo. Concluiu agradecendo. De imediato, o Presidente concedeu a palavra 

ao VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH que disse: Inicialmente saudou o Presidente da Casa, 

colegas Vereadores, Servidoras da Casa, Dr. Marlon Assessor, bem como as pessoas que 

acompanham de casa pelo facebook. Disse que é pertinente a colocação do Vereador Alcino, no 

sentido de que todos os Vereadores falem de máscara na Tribuna, porque a pandemia ainda não 

terminou e sabe de casos que após covid ficam algumas sequelas. Falou que o dia todo de hoje 

esteve acompanhando o Deputado Federal Osmar Terra que está participando da CPI da Covid no 

Senado Federal e viu um pouco da mistura da questão política com a questão ideológica. É 

complicado esse tema, porque ouve especialistas falando de situações, e estudo falando todo dia, 

sobre eficácia de algumas coisas e outras não tanto. Sabe que hoje temos muita informação e as 

vezes não conseguimos absorver em tempo hábil e escolher o melhor caminho. Mas, não podemos 

nos omitir e manifestar a opinião, assim como fez o Deputado Federal Osmar Terra que é 

representante do povo, que fez apontamento em algumas coisas e errou sobre previsões. Ele 

comparou com dados da China, que lá a pandemia já terminou, assim como deveria ter terminado 

no Brasil, porém com as mutações isso mudou. A experiência dele com 05 (cinco) pandemias 
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ajudou a trazer alguns argumentos, inclusive estão desde às 9 (nove) horas da manhã até o 

momento debatendo e esclarecendo dúvidas. Acredita o Vereador Dariano, que independente de 

certo ou errado, precisamos agir e fazer ações para ajudar da melhor maneira possível. Estão 

tentando de várias formas e vacinas estão vindo e Chapada imunizou quase 50% (cinquenta) por 

cento da população e logo todos estarão vacinados. No entanto, ficar apontando erros e acertos 

é complicado. Precisamos olhar pra frente até para se prevenir para outras pandemias. Cada um 

fazendo a sua parte vai melhorar e passar este momento, seguindo sempre com os cuidados 

necessários. Prosseguindo, o Vereador Dariano falou dos projetos baixados nessa Casa, dizendo 

que como Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças já falou com o Relator Vereador Alcino 

e Revisora Salete, para limpar a pauta de votação, uma vez que estão baixados projetos voltados 

a saúde e ao agronegócio. Ressaltou que querem sempre ajudar a agilizar no que for possível de 

ações e de projetos como estes, só tem uma questão que as datas dos projetos são do dia 18 

(dezoito) de junho e hoje estamos no dia 22 (vinte e dois) de junho, seria importante se o projeto 

viesse na casa no dia que está escrito no mesmo, até para lerem com calma, embora acredita que 

os projetos estão corretos, uma vez que o Assessor Jurídico do Poder Legislativo já revisou o 

matéria com agilidade, porque os projetos entraram na Câmara de Vereadores no dia de hoje. No 

entanto, dá para entender que o projeto está pronto desde o dia 18 (dezoito) e foi encaminhado 

para a Câmara de Vereadores somente hoje. O Vereador Dariano falou ao Presidente desta Casa 

que os projetos não estão publicados no site da Câmara de Vereadores, pedindo ao mesmo para 

verificar está questão e melhorar o quanto antes, se possível. A seguir, o Vereador Dariano falou 

sobre saúde pública municipal, mas desta vez é para agradecer e solicitar que esta Casa, envie um 

oficio ao Deputado Federal Marcio Biolchi, agradecendo a Indicação no valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), que poderá ser usado para custeio da saúde pública municipal. O MDB tem 

um histórico político em Chapada de várias conquistas e apoio junto com a coligação e mesmo 

agora que não faz mais parte do executivo, precisamos seguir em frente, fazendo nossa parte e 

ajudando quem se dispôs a concorrer no pleito e venceu por escolha democrática e que agora tem 

a responsabilidade de ajudar a todos os munícipes. E neste sentido precisamos ajudar, não o MDB 

mas sim as pessoas, que são os munícipes chapadenses e a administração, não só encaminhando 

pedidos, mas sim articulando com deputados federais na vinda de mais recursos para Chapada. 

Por isso, segue buscando recursos e apoio dos deputados federais do MDB quanto a destinação 

de recursos federais. O MDB nas últimas gestões municipal de Chapada fez parte da secretaria 

municipal de saúde, através da ex vice-prefeita, ex-vereadora e secretária Loiva Gauer, que fez o 

seu melhor nesta pasta. Depois o Dorival assumiu a Secretaria da Saúde em seguida assumiu a ex-

vereadora Noely de Castro que também foi secretária da administração, que fez o melhor que 

pode durante o período em que lhe foi confiado. Agora a Secretária da Saúde Odete Guareschi 

vem continuando os trabalhos, tem experiência na área também junto com toda a equipe de 

profissionais. Diante disso, desejou bom trabalho a ela e ao executivo de modo geral, que possam 

fazer boas ações em prol da saúde dos nossos munícipes com estes recursos. Está também 
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tentando, além destes R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pedir apoio para que assim que o novo 

cais estiver pronto, consiga recursos se necessário para a mobília ou serviços. Sabe que não é fácil 

conseguir recursos federais e que cada Vereador está tentando. O Vereador Dariano falou que na 

área do esporte é mais fácil conseguir recursos, mas acabou priorizando na área da saúde, por 

causa do momento. Enfim, se unirem forças políticas podem daqui a pouco ter um, dois ou mais 

padrinhos de Deputados Federais, consigam recursos para que aquela obra conclua e que os 

serviços e equipamentos necessários e serviços que a municipalidade precisa contratar, possam 

ser adquiridos e também ajudar no suporte para que a saúde dos nossos munícipes seja melhorada 

cada vez mais. Disse que este ao ver do Vereador Dariano é intuito dos Deputados do MDB. E como 

representante do Poder Legislativo está buscando recursos para isso, independentemente de 

partido político, aqui foca na ajuda dos munícipes, que com certeza a administração pública 

municipal faça um bom uso e é isso que deseja.  Encerrou seu pronunciamento dizendo que eram 

essas as suas colocações e agradeceu a atenção de todos. Logo após, o Presidente concedeu a 

palavra para o VEREADOR MAICO ROBERTO HERMES que fez o seguinte pronunciamento: 

Inicialmente saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, também os demais colegas 

Vereadores, o Assessor Jurídico, Servidoras da Casa, saudou os internautas que estão 

acompanhando através do Facebook. O Vereador Maico disse que escutando o Presidente falar 

aqui na tribuna sobre estragos feitos no calçamento que está sendo construído em São Francisco, 

falou que parece que as pessoas ainda não aprenderam, pois  na administração passada estavam 

fazendo calçamento ali próximo a família  Backes em Vila Rica,  um caminhão também passou e 

fez um grande estrago, também na localidade de São Francisco no Benachio quando estava sendo 

feito e um ônibus cruzou por um longo trecho, estragando o calçamento que não estava firme, 

não estava pronto, isso só aumenta os custos para o Poder Público. Com certeza as pessoas que 

fizeram esse dano, não pensam no município, não pensam nas melhorias, e não pensam que esse 

calçamento será por um bom tempo, assim como foi o calçamento de Santana e todos os 

calçamento que foram feitos no município. Em seguida falou sobre as colocações da Rua Conego 

João Batista Sorg, assim como também a rua Primeiro de Maio e uma parte da rua da República 

até Antônio Cobalchini, disse que para essas ruas foi realizada uma audiência pública sobre fazer 

o asfaltamento nestas ruas, sendo que a maioria dos moradores que estavam presentes, votaram 

contra essa melhoria. A administração passada queria fazer asfalto onde o calçamento estava 

ruim, sendo que quando a maioria vota contra, disse que a melhoria não pode ser feita, então 

outras ruas do município ganharam essa melhoria, porque essas ruas que estavam dentro do 

projeto, as pessoas votaram contra, o Vereador disse que sabe que tem pessoas que querem a 

melhoria, mas tem muitas pessoas que as vezes não concordam. Após falou sobre o Covid, disse 

que estão vendo aqui no município como a vacina da resultado, hoje tiveram a notícia que chegou 

no Brasil a vacina da Johnson, vacina essa que é dose única, que vai agilizar os trabalhos de 

vacinação no País, e com a chegada dessas vacinas com certeza agilizará essa pandemia que está 

sufocando bastante a população. Prosseguiu falando do Projeto de Lei da contratação de 
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enfermeiro e Projeto de Lei do vale sêmen, projetos que entraram essa noite, conversaram entre 

eles Vereadores, disse que com certeza projetos importantes que entram nessa Casa disse que 

aprovam e aprovam na mesma noite. Finalizou agradecendo. Prosseguindo, o Presidente 

concedeu a palavra para o VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH que falou o seguinte:  Inicialmente o 

Vereador cumprimentou o Presidente da Câmara de Vereadores Vereador Gilmar Castanho e em 

seu nome saudou os demais Vereadores e servidores desta Casa. Disse que é um prazer estar de 

volta aos trabalhos aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Primeiramente agradeceu aos 

colegas da Câmara que desejaram boas melhoras a ele, fica feliz com isso. Da mesma forma 

agradeceu aos amigos e munícipes que mandaram mensagem desejando melhoras. Fica feliz em 

saber que tem pessoas que ainda querem nosso bem. Este momento da pandemia é difícil e dessa 

forma infelizmente o Vereador disse que foi “contemplado”. Mas, graças a Deus se recuperou e 

espera que continue assim. O Vereador Kelvin disse que no período em que esteve afastado 

acompanhou os trabalhos da Câmara Municipal através do Facebook e também conversou com 

algumas pessoas pelo Whatsapp e agora quer aproveitar este espaço para fazer alguns pedidos ao 

Executivo Municipal. Comentou que hoje no final da tarde, atendendo pedido de um munícipe, foi 

próximo a creche Dona Ziza, para ver a questão da entrada do transporte da creche. Disse que o 

transporte entra de frente e precisa sair de ré, além disso tem um movimento intenso. Disse que 

no momento que chegou era um pouco tarde, mas deu pra perceber o grande movimento de 

veículos que tem naquela rua. Diante disso, pediu ao Poder Executivo que avalie a forma de 

construir um quebra-mola naquele local, porque placa, acredita que não vai resolver o problema. 

Essa ação deve ser analisada, até por questão de segurança. Disse que se não está enganado é na 

Rua João Arno Ledur, a Presidente Castelo Branco e João Arno Ledur ao lado dá acesso ao 

loteamento Social Progresso. Também pediu ao Poder Executivo para que faça a recuperação da 

estrada da Linha Diogo, que necessita de encaibramento, no trecho que dá acesso a propriedade 

de Telmo Schuh, que é pai do Vereador, e também de outras propriedades. Disse que com as 

chuvas dos últimos dias deu um problema na sarjeta que acabou estourando e tem um possível 

atolador aparecendo. Comentou que conversou com um dos vizinhos e já deixou o telefone à 

disposição caso algum caminhão do leite de atolar. Disse ainda que o travessão nessa mesma 

Linha, que passa pela propriedade do Flavio Pinto e da Maria, saindo em cima na estrada geral que 

liga a comunidade de São João, esse trajeto até foi patrolado e colocado brita na sua Linha e acima 

foi patrolado um trecho, mas ali também necessita de uma recuperação. É uma estrada estreita, 

mas necessita de uma recuperação no travessão.  Falou também que passou pela faixa e desceu 

até São João, passando pelas propriedades do Nico Bruchez e do Adelar, subindo sentido quem vai 

ao esporte 24 de Junho até a faixa da ERS 330, nesse trecho também precisa ser recuperado. Se 

foi feito nos últimos dias pediu para desconsiderarem o pedido. O Vereador disse também que 

hoje conversou com o Joel Mattjie e ele colocou uma questão de falta de água na Linha Bonita e 

que até foram feitos alguns trabalhos na época da safra, resolvendo o problema por alguns dias. E 

hoje eles água de noite e durante o dia tem problema do ar nas mangueiras e acaba tocando o 
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marcador. Diante disso, ele pediu que fosse mais uma vez ou de uma forma mais definitiva 

analisado esse problema, que não é só o Joel Mattjie, mas sim de mais moradores a sua volta que 

acabam tendo a falta da água. O Vereador aproveitou que o Vereador Gilmar também falou do 

calçamento das ruas, também conversou um pouco com o Vereador Maico sobre isso, inclusive 

pesquisaram que Rua 1º de Maio, e Rua da República que dá acesso na loja Formato Planejados, 

próximo a moradia da colega Salete, na época teve algumas pessoas que não concordaram em 

fazer asfalto, mas daqui a pouco dá para acrescentar junto nesse pedido do Vereador Gilmar, se 

tem algum recurso que dá para fazer, para expor de novo essa questão do asfalto nessas ruas. Para 

encerrar disse que eram essas as suas colocações e agradeceu a atenção de todos que 

acompanham em mais uma sessão. A seguir, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA 

MARLEI INES RITTERBUSCH que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente a Vereadora saudou 

o Presidente Gilmar Castanho, aos demais colegas Vereadores, ao Assessor Jurídico Marlon, as 

Servidoras da Casa e as pessoas que acompanham através do Facebook. Disse que é muito bom 

que o Vereador Kelvin voltou, que ela já passou por isso e sabe como é complicado para algumas 

pessoas e para algumas nem tanto, disse que até hoje ainda está respondendo alguns sintomas 

pós Covid, então que bom que o Vereador Kelvin está de volta. Prosseguindo a Vereadora falou 

sobre o projeto 038, que é da enfermeira Raquel Korbe que está afastada por problemas de saúde, 

então o Prefeito está pedindo para contratar uma enfermeira, nos tempos que estamos passando 

hoje com bastante demandas, e os profissionais também precisam trabalhar de acordo, por isso 

disse ser favorável a esse projeto, que venha aumentar o trabalho da equipe juntamente com uma 

contratação de uma nova enfermeira. Em seguida a Vereadora disse que não se cansa de 

parabenizar as pessoas que trabalham na vacinação, disse que amanhã vai ter novas vacinas para 

faixa etária de cinquenta e oito anos para quem não fez ainda, e para pessoas das industrias que 

ainda não fizeram, ressaltou que estão trabalhando incansavelmente para que a população seja 

vacinada, provando já que a vacina é eficaz, mas que também tem que continuar com os cuidados, 

pois não estão 100% imunizados. Sobre o projeto 039, referente ao aumento do vale sêmen de 

vinte reais para trinta, ela acha bem importante, assim como o colega Alcino falou que hoje a 

genética aumenta cada vez mais, e as pessoas não estavam procurando muito, quem trabalha na 

área do leite sabe a importância de uma genética hoje na produção da bacia leiteira, então levando 

em conta que a reprodução é um fator determinante na produção e na qualidade do leite, também 

é favorável a esse projeto. Referente a Moção que foi sugerida pela colega Sandra, disse que todos 

os professores conhecem a Vereadora e  sabem da valorização que ela tem como pessoa pelo 

professor, disse que foi muito criticada por alguns pais na época em que seus filhos iam na escola, 

que em primeiro lugar é o professor, seu filho vai ver depois se aprontou ou não, sempre valorizou 

muito os professores, pessoas que trabalham na comunidade onde ela faz parte, sabem do carinho 

e gratidão que ela tem por eles, pelo trabalho, pela educação que eles fornecem na vida dos filhos 

e a todos os alunos. Por isso, disse ser muito importante que pensem com carinho, que está 

defasado a muito tempo, que escuta muito os professores falar isso, como outros setores públicos 
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também estão em defasagem, mas o professor ela sabe que está em um defasagem bem grande. 

Após a Vereadora Marlei salientou que o Caio Begnini esteve hoje aqui no município dando uma 

entrevista na Rádio Simpatia, onde o Deputado também falou e depois disso disse que estiveram 

fazendo a entrega da emenda parlamentar ao Prefeito Gelson, da emenda de duzentos mil para o 

Esporte Clube União São Francisco, onde vão fazer melhorias, uma construção do esporte, disse 

que ela é uma esportista, que gosta muito de esporte, e depois também vão em busca de verbas 

do Estado, para que também possam contemplar algumas áreas do município. Prosseguindo a 

Vereadora parabenizou a SMEC, para que tenham sucesso nessa semana que começou as aulas, 

que Deus proteja todos os professores, os alunos e as demais pessoas envolvidas, que possam 

exercer com tranquilidade o seu trabalho na escola, que é bem importante que tenha começado 

as aulas, mas as pessoas devem tomar seus devidos cuidados. Disse que tem um genro que faz 

transporte e sabe o cuidado que estão tendo dentro do transporte escolar, que é bem grande, a 

Vereadora disse que estão tomando as providencias necessárias para que isso aconteça, para que 

as aulas tenham continuidade, com bom êxito de trabalho a todos. Em seguida disse que quando 

saiu da Prefeitura hoje de manhã, e o colega Leonardo estava lá também para falar com o Prefeito, 

disse que o Leomar Uebel Proprietário dos Pescados São Francisco, onde a Josiane colocou a 

Vereadora sobre o pessoal que estão entrando no calçamento lá, pelo que a Josiane  falou, 

fecharam a estrada, mas o pessoal vem por cima e passam ali, e se dão por conta quando estão lá, 

mas a Vereadora  acha que isso é sacanagem das pessoas, uma vez que eles não estão 

prejudicando o Poder Público, e sim estão prejudicando a população chapadense, disse que lembra 

bem na época quando estavam fazendo calçamento ali no Benachio, e foi passado por cima 

também, disse que isso é uma coisa que não se faz ao poder público, e está se fazendo para os 

munícipes chapadenses, onde tem que ir lá reconstruir coisas que já foram feitas. Finalizou 

agradecendo e desejando uma boa semana a todos. Para encerrar, o Presidente concedeu a 

palavra para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER ao que disse: Inicialmente saudou o Presidente 

da Casa Vereador Gilmar Castanho, colegas Vereadores, Servidoras da Casa, e as pessoas que 

assistem pelo facebook. Prosseguindo a Vereadora fez alguns pedidos verbais, para que o Poder 

Executivo através da Secretaria de Obras a pedido do Senhor Antônio Jair do Nascimento, que 

mora na Rua 3 de Junho, próximo a Creche Dona Ziza, para que seja instalado um quebra-molas 

nesta Rua 3 de Junho próximo à Rua que dá acesso a Creche, sendo que foi um pedido de vários 

moradores ali do Bairro Progresso, uma vez que o trânsito é intenso ali e os motoristas 

simplesmente não respeitam passam em alta velocidade  e ali é grande o fluxo de criança na rua o 

que torna ainda mais perigosa essa rua, por isso solicita que seja feito os quebra-molas ali. 

Também solicitou que o Poder Executivo, que entre em contato com o DAER, para que solucione 

o problema do degrau existente na Ponte do Rio da Várzea, na VRS 801, ali próximo a Linha São 

Paulo. A Vereadora Salete também fez um pedido atendendo a Senhora Lúcia Schneider, pediu 

para que seja alargada a Rua que dá acesso a sua residência, uma vez que toda vez que ela sai de 

carro quase encosta no muro, disse que na verdade essa Rua é um Beco que inicia próximo a 
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residência do Vilson Kerber, na Rua Professor Joao Ledur, próximo ao Complexo Esportivo Evaldo 

Taube. Também pediu para que seja recuperada a entrada e em frente a residência das Senhoras 

Realda e Vera Kruguer na Linha Modelo. Em seguida a Vereadora Salete disse que o pessoal de 

Tesouras pediram para que seja reativado o Horto naquela localidade. Bem como para que seja 

plantado flores na Praça. Pediram também que a Secretaria da Assistência Social, realize 

novamente cursos naquele Distrito. Os moradores que residem próximo ao Complexo esportivo 

Evaldo Taube, mas solicitam que ainda seja feita mais uma colocação de placas de proibindo o que 

eles pediram ao pessoal do Parque de Maquinas, bem como agradeceram ao Poder Executivo pelas 

melhorais feitas ali no Complexo Esportivo Evaldo Taube, pois ficaram boas. A Vereadora Salete 

também disse que é favorável aos Projetos 38 e 39 que entraram nesta noite, o 039 que Institui o 

Vale Sêmen e o Projeto 038 que trata sobre a Contratação Temporária de um Enfermeiro sendo 

este de suma importância que se precisa o mais rápido possível. Após a Vereadora disse que é 

favorável a Moção sugerida pela colega Sandra, pois realmente é desumano o que fazem com os 

professores, porque o colégio e os professores é o segmento que tem na família porque depois do 

pai e da mãe sã eles que cuidam dos nossos filhos são os professores que recebem tão pouco por 

isso a Vereadora deseja que eles sejam valorizados e que seja dado o que é necessário a eles, disse 

que sabe que é amor que eles tem pelas crianças, mas também precisa ser justo o salário deles. 

Para encerrar desejou as boas-vindas ao colega Kelvin, dizendo que é muito bom tê-lo de volta 

nesta Casa e o mesmo pode ter certeza que muitas pessoas rezaram por ele, sendo muito bom ter 

ele aqui bem e sem nenhum problema, agradecendo mais uma vez a Deus, porque Deus é acima 

de tudo é ele que nos conforta e nos ajuda e rezar pelas pessoas que ainda estão com esse vírus, 

para que passem o mais rápido possível disso porque é muito triste e dolorido. Concluiu 

agradecendo. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito, o Presidente Vereador Gilmar 

Castanho declarou encerrado o Grande Expediente, e aberta a Terceira Fase da Sessão que é a 

ORDEM DO DIA, solicitando para que fosse feita a verificação do quórum, sendo constatado o 

mesmo. De imediato, o Presidente solicitou para a Primeira-Secretária para proceder a leitura dos 

pareceres das Comissões Permanentes, sobre o SUBSTITUTIVO DO 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”. 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 035/2021 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 035/2021 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 
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acordo com o voto do Relator. Em seguida, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do 

Projeto de Lei nº 035/2021, não havendo nenhum Vereador inscrito. Logo após, o Presidente 

colocou em votação do PROJETO DE LEI Nº 035/2021 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 038/2021 que “Autoriza o 

Município de Chapada a contratar temporariamente 01 (um) Enfermeiro por excepcional interesse 

público 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 038/2021 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 038/2021 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 038/2021, não havendo nenhum Vereador inscrito. Logo após, o Presidente 

colocou em votação do PROJETO DE LEI Nº 038/2021 tendo sido APROVADO por unanimidade de 

votos. Dando prosseguimento, o Presidente solicitou para a Primeira-Secretária para proceder a 

leitura dos pareceres das Comissões Permanentes, sobre o PROJETO DE LEI Nº 039/2021 que “Dá 

nova redação ao § 3º do Art. 3º da Lei Municipal nº 2.511/2014 que “Institui o Vale Sêmen no 

Programa Municipal de Inseminação Artificial 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 039/2021 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 039/2021 

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 039/2021, não havendo nenhum Vereador inscrito. Logo 

após, o Presidente colocou em votação do PROJETO DE LEI Nº 039/2021 tendo sido APROVADO 

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

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

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

Interno, 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 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

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 22 DE JUNHO DE 2.021. 
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