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ATA Nº 3873 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, com início às dezenove 

horas, conforme determina Resolução Administrativa de Mesa nº 006/2021, tendo por local o 

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

ORDINÁRIA, a vigésima nona 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, Marlei Inês Ritterbusch, Salete 

Maria Damer e Sandra Mary Almeida Mattjie do Progressista; Leonardo André Krindges-PSDB; 

Maico Roberto Hermes do PDT; Dariano Agostino Guth do MDB e Kelvin Luis Schuh do PTB. Na 

sequência, o Presidente Vereador Gilmar Castanho convidou a Vereadora Marlei Ines Ritterbusch 

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

trabalhos, o Presidente colocou em discussão da ATA Nº 3872 da Sessão Ordinária realizada aos 

dez dias do mês de agosto 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 049/2021 que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a criar Projeto Jovem Empreendedor”. Após a leitura do projeto, o 

Presidente colocou em votação o pedido de Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por 

Unanimidade de Votos; e PROJETO DE LEI Nº 050/2021 que “Abre crédito especial no orçamento 

de 2021 no valor de R$ 30.000,00 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. 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 Ines Ritterbusch, seguido pelos 

Vereadores Kelvin Luís Schuh, Leonardo André Krindges, Sandra Mary Almeida Mattjie, Gilmar 

Castanho, Alcino Rui Kohlrausch e Salete Maria Damer sendo que o Vereador Maico Roberto 

Hermes dispensou o uso da Tribuna na noite de hoje. Primeiramente, o Presidente concedeu a 

palavra para a VEREADORA MARLEI INES RITTERBUSCH ao que disse: Inicialmente a Vereadora 

saudou o Presidente Gilmar Castanho, o Assessor Jurídico Marlon, os demais colegas, Servidoras 

da Casa e as pessoas que acompanham pelas redes sociais. A Vereadora disse que como não usou 
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a tribuna na semana passada gostaria de parabenizar atrasado a colega Sandra, desejando que 

ela seja muito feliz, tenha muita prosperidade na vida, e que sempre continue essa pessoa 

maravilhosa que é, disse que tem muita gratidão por tê-la aqui nesta Casa. Após a Vereadora 

Marlei deixou seus sentimentos de pesar ao colega Maico, a ex Vereadora Loiva, a ex suplente 

de Vereadora Simone, a toda família deixa seus sentimentos pela passagem de sua mãe. Em 

seguida falou sobre os trabalhos que a equipe do Parque de Máquinas está fazendo na 

comunidade, a Vereadora disse que estão fazendo um lindo trabalho juntamente com o Moacir, 

com o Gelson, disse que hoje o Moacir esteve na comunidade juntamente com o Marquinhos, 

tentando fazer os pedidos que as pessoas pedem. Neste sentido a Vereadora disse que recebeu 

vários pedidos hoje, ontem, a sua amiga Roseli Junges disse que vai ser feito o trabalho que eles 

tanto pediram, a mais tempo, mas quando conseguirem chegar naquele exato momento que 

estão atendendo a todos os pedidos, estão dando prioridades para as terraplanagens, que 

precisam fazer, para algumas outras situações, a Vereadora só pede para que o povo chapadense 

tenha um pouco de calma, um pouco de paciência, que eles estão aqui tentando fazer a 

diferença. A Vereadora disse que entrou  na política para fazer a diferença, junto com o Gelson 

e o Moacir, disse que devem olhar para o cidadão chapadense de uma maneira igualitária, disse 

que está na hora de pensar um pouco no povo chapadense e não na sigla partidária, porque o 

povo que os colocou aqui, a Vereadora disse que está aqui para ajudar junto com o Gelson e o 

Moacir, fazer a diferença na política de Chapada, e podem ter certeza que ela fará a diferença.  

Após a Vereadora falou um pouco sobre as vacinações de cães e gatos, disse que não tiveram 

doses suficientes, não foi culpa do Prefeito, não foi culpa dos Vereadores, não foi culpa dos 

agentes de saúde, não foi culpa da faculdade de Sarandi, disse que a população tem muito 

cachorro e gatos, então várias pessoas de repente não fizeram o cadastro juntamente com eles, 

e foi o que aconteceu. Neste sentido no dia 4 de setembro terá novamente a vacinação, pois as 

expectativas foram maiores e as pessoas podem ficar tranquilas, que as coisas vão ser feitas com 

calma, e vão fazer um excelente trabalho. Prosseguiu dizendo que recebeu uma ligação essa 

semana, que ela estava vendo com seus próprios olhos mas ficou muito triste e muito chateada, 

a pedido da família de Tadeu Bays e Armando Ritterbusch, pedindo a população para que não 

coloquem lixo no morro em Boi Preto, disse que isso vem de anos e anos, e essas pessoas, essas 

famílias estão se sentindo indignadas, porque passa o lixo, disse que os cidadãos de Boi Preto 

levando lixo, e lá passa a coleta de lixo, disse que está falando em nome dos dois cidadãos que a 

pediram, e ela viu com seus próprios olhos, por isso não pode se calar aqui na Tribuna, e não 

defender essas pessoas que irão ficar de olho, que vão tentar filmar, quem está fazendo isso, e 

as consequências virão depois. Então deixa dito, para respeitar o cidadão, pois tem o lixo para 

recolher, o lixo vai em Boi Preto, vai em São Francisco, vai em todos os lugares, por isso pediu 

para que respeitem as propriedades do fulano, se eu não quero lixo na minha casa, não vou levar 

lá no Leonardo, vou tentar achar uma solução naquele momento para aquele problema, então 

fica aqui o pedido da Marli, do Tadeu e do seu Armando, sendo que a Vereadora estará sempre 

aqui, para representar vocês. Finalizou agradecendo. Prosseguindo, o Presidente concedeu a 
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palavra para o VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente 

saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, aos colegas vereadores, Assessor Marlon, 

Servidoras, a todas as pessoas que acompanham as Sessões nesta terça feira dia dezessete de 

agosto, pessoas que estão acompanhando os trabalhos mais uma vezos trabalhos aqui da Câmara 

de Vereadores. Após disse que nesta noite quer trazer um assunto nesta Casa, sobre a ERS 330, 

trajeto que liga a sede da cidade até o Distrito de Boi Preto, disse que foi procurado nos últimos 

dias que lhe pediram que tanto os Vereadores como Câmara de Vereadores e Prefeitura 

Municipal para que os Vereadores entrassem em contato com o DAER, disse que todos sabem 

que o DAER não está sendo muito parceiro nesta questão, mas pediu que seja melhorado e 

recuperado este trajeto, também pediu que o Executivo também entre em contato porque 

devem fazer essa pressão, disse que depois deste pedido, disse que podem fazer e assinar aqui, 

para procurar essa melhoria nesse trajeto que as pessoas pediram porque é uma via de bastante 

movimento. Prosseguindo disse que acompanhando o Projeto de Lei nº 049/2021 que pede 

autorização para criar o Projeto Jovem Empreendedor, o Vereador Kelvin, disse que analisando 

e até marcou uma página disse que objetivo é muito interessante sobre o conhecimento dos 

jovens em relação ao mercado de trabalho, é muito baixo em quanto as empresas no atual 

momento e muitas vezes não tem o tempo de ensinar os seus novos funcionários. Neste sentido 

o Vereador pediu que daqui a pouco a Secretária de Educação para vir aqui conversar pois como 

é um projeto que está sendo criado, para que ela possa explanar da melhor maneira este assunto, 

a melhor maneira para ser trabalhado claro que os Vereadores tem o papel aqui para ler, mas 

daqui a pouco o entendimento dos Vereadores  fica um pouco limitado e aí eles podem buscar 

mais informações, disse que a mesma não precisa se prolongar muito, dez quinze minutos,  

explicando a real intenção e o caminho que vai ser seguido através deste projeto, para que possa 

ser votado, por isso fica esse pedido para a Secretária Eni do Nascimento, a qual o Vereador tem 

uma grande admiração e sempre estão trocando algumas ideias e por isso fica este pedido para 

que possam entender um pouco mais sobre este projeto que fala de empreendedorismo com os 

jovens, pois todos sabem que os jovens são o futuro nas empresas , na agricultura, na cidade e 

no interior para que se dê empreendedorismo aqui no nosso Estado e aqui na nossa cidade. 

Concluiu agradecendo. Na sequencia, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR 

DARIANO AGOSTINO GUTH que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente fez uma saudação 

ao Presidente Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores e 

Vereadoras. Fez uma saudação aos Servidores do Poder Legislativo e a todos que acompanham 

os trabalhos do Legislativo pelas redes sociais. Desejou sentimentos ao colega vereador Maico 

Roberto Hermes, Vereadora Suplente Loiva Mirna Gauer, Ex-Vereadora Suplente Simone 

Panzenhagem pela falecimento de sua mãe, e a toda família meus sentimentos, que descanse 

em paz, e que deus conforte o coração de vocês. Em seguida, o Vereador Dariano pediu para 

votar o projeto de lei nº 048/2021 - que abre crédito especial no orçamento de 2021 de 7.456,18 

e da outras providências. Disse que conversou com a Secretária da Saúde Odete Guareschi e ela 

lhe explicou a importância desse projeto para a Secretaria da Saúde, visando a contratação de 

empresa de assessoria. Falando em saúde, desejou bom trabalho a todos os profissionais 

envolvidos na vacinação do Covid-19, onde quase 68% (sessenta e oito) por cento da população 
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já estão vacinados, seja a nível federal, estadual e municipal. Frisou que pelo que viu todos estão 

de acordo para votarmos hoje e acredita que será aprovado por unanimidade de votos. Após, o 

Vereador Dariano Guth pediu que esta Casa envie um oficio de agradecimento ao Deputado 

Estadual Beto Fantinel e Assessoria, pela ajuda na cobrança ao Ministério da Cidadania, para 

liberação dos recursos do Centro Dia, para nossos idosos. O prefeito municipal e equipe estavam 

preocupados, porque os recursos não estavam sendo destinados, mas buscaram através de 

lideranças políticas, que tais recursos fossem pagos, e foi, sendo assim as obras poderão ser 

continuadas. Prosseguindo, o Vereador Dariano disse que normalmente usa seu tempo na 

Tribuna para expor seus trabalhos, opiniões sobre projetos etc. Mas hoje abriu uma exceção para 

alguns comentários. Na última Sessão, foi mencionado pelo colega Kelvin Schuh, referente 

algumas ações que realizou em busca de recursos para o município nos últimos meses. 

Manifestou seu contentamento com suas colocações e reconhecimento. Agradeceu ao Kelvin e 

a todos que acompanham seus trabalhos em prol do nosso município. Deixou seu convite 

publicamente, ao colega Kelvin Schuh, para fazer parte do MDB, quando achar conveniente, é 

claro. Ao seu ver precisam com frequência de novas lideranças, de pessoas que queiram fazer 

boa política e que não humilham ou desmerecem o trabalho dos colegas e das pessoas ao seu 

redor. Que fazem críticas construtivas e que estão abertos a ajudar. Não a zombar ou desprezar 

seus trabalhos ou de seus antecessores. Que não julgam pessoas de uma determinada 

comunidade ou localidade, como azaradas ou sortudas. Mas sim, por dedicadas e respeitosas, ao 

ponto de trabalhar para ajudá-los. Destacou também o Vereador Dariano, que teve a 

oportunidade de conseguir recursos com apoio do Deputado Federal Osmar Terra, no caso do 

calçamento da Linha Diogo, e não teve sorte ou azar. Se dedicou e foi atrás. Se tem reparos a 

fazer faz parte. Tem como resolver e o executivo precisa tomar as providências e pelo que vê 

estão tomando. Falando em providências, destacou aqui os bons trabalhos dos colegas Kelvin, 

Marlei, Salete, Alcino, Sandra, Leonardo, e Maico, deixando seu registro e apreço ao trabalho que 

vocês também vem tentando realizar, cada um dá sua forma, para o bem comum de todos. Em 

relação ao ponto de vista de ter novas lideranças, como já falou, em ter mais pessoas 

interessadas na política, que com frequência fala aqui, é porque onde estamos hoje, é passageiro. 

E tendo mais interessados teremos constantes renovações. Mas acho que para estimular mais 

isso, precisam criar debates e diálogos, para aproximar a população, não afastar, pois picuinhas 

e brigas desrespeitosas causam para alguns, talvez, euforia. Mas acredita que para maioria causa 

desconforto, nojo e afastamento. Convivemos em uma cidade pequena, onde todos se 

conhecem, principalmente conhecem nosso passado, passado esse que teve quem foi em dois 

palanques na mesma eleição, entre outras situações que ficam na consciência de cada um. Temos 

colegas com passado de reconhecimento, admiração e gratidão. Temos casos em que pra alguns 

só falar basta e fazer por sua atitude e esforço (não por ir de carona), não tem nada no seu 

histórico, que para alguns é estar no primeiro banco da fila de alguma reza ou até fazer a reza 

por exemplo, independente da religião, mas quando tem a oportunidade de proferir palavras 

que possam mostrar obras, ações e realizações, usa-se do tempo para provocar, desconstruir e 

instigar quem ouve ao ódio, rancor, e a ingratidão. Felizmente, acredita o Vereador Dariano, que 

para maioria o ideal é construir parcerias, independente da bandeira política. É ser republicano. 
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É ser chapadense de coração e com interesses de que boas ações hoje possam ser colhidas por 

todos no futuro e que tem gratidão. Gratidão para dar e receber. Que não só agradece gentilezas 

do dia a dia, mas como também faz gentilezas. Dizer bom dia com educação. Respeitar cada um 

da melhor maneira possível, não só em época de eleição. Ter respeito para não precisar bater na 

mesa para tentar falar, como nosso colega Alcino, infelizmente teve que fazer na última vez para 

ser ouvido, antes de começar a Sessão, que tem um grande histórico político como ele, ter que 

fazer isso para ser ouvido, é triste. Infelizmente para alguns, alguns trabalhos e conquistas 

comemoradas, inclusive comemoradas em vídeo pelo Prefeito Municipal Gelson Scherer, ao qual 

agradece a menção feita, em seu nome e em nome do Deputado Federal Márcio Biolchi, ao qual 

tem um bom diálogo e apreço com o prefeito municipal. Com frequência é convidado por ele a 

visitá-lo em seu gabinete e está conhecendo seu jeito de trabalhar, junto com seu vice Moacir e 

toda equipe. Pelo que vê estão fazendo bons trabalhos, mesmo em pouco tempo de gestão. Eles 

não são perfeitos, como crê que nenhuma administração até hoje foi ou será. Mas estão 

tentando acertar assim como todos, tentando fazer o melhor possível em suas ações e 

realizações. O Vereador Dariano disse que independente do partido político ou quem seja 

responsável pelo executivo municipal está colaborando novamente, como fez a meses atrás, 

marcando novas agendas ao prefeito em Brasília, na Casa Civil junto a Presidência da República 

e Ministérios, e que hoje de manhã às 11horas marcou novamente uma agenda para o Prefeito 

Gelson Scherer no Palácio do Planalto em Brasília, do qual tratou de pauta extensa, que inclusive 

fez sugestões e teve o privilégio de poder colaborar. Frisou que poderia estar fazendo suas 

obrigações, como todos, mas não. Acredita que nossa população merece mais do que o básico. 

Merece que estejamos a frente em prol de trazer novidades e trazer boas ações que ajudaram a 

todos diretamente ou indiretamente. Disse o Vereador Dariano que teve a honra também de ter 

conhecido o jeito de trabalhar do ex-prefeito Carlos Catto, do vice-prefeito Renato Hess e da vice-

prefeita Loiva Gauer e sua equipe, onde aprendeu muito com eles também, bem como também 

pode ajudar em várias frentes, não por obrigação, mas por querer dar o seu melhor em 

consideração a este importante cargo de representatividade pública que foi eleito. Gratidão essa 

que resultou na sua reeleição. Mas que para alguns nada mais é que obrigação, palavra essa que 

vem de ser obrigado, ser forçado. Ora, porque estar em um cargo que você acha que é obrigado? 

Não sei. Que não é seu caso felizmente. Ressaltou que quando fui convidado para ser vereador, 

por uma liderança política, que muito se orgulha e tenho admiração e apreço o senhor Joao 

Carlos Werle, mais conhecido como Schweda, entrou não para fazer coisas sendo obrigado, mas 

sim para ouvir nossa população, buscar ideias novas, expor ao executivo municipal seu ponto de 

vista sobre diversos assuntos de interesse público. Ajudar na revisão das leis e a propor leis que 

venham favorecer nossos munícipes e também a tentar buscar recursos federais. Disse que vem 

fazendo isso em prol de ajudar nosso município, independente da gestão. Graças a deus 

conseguiu bastante no mandado anterior e neste está tentando conseguir ainda mais. Com base 

nisso, agradeceu aos seus eleitores pela confiança e apoio, sempre, pois a eles deve seu trabalho 

e dedicação nesta Casa. Agradeceu ao ex-prefeito Carlos Catto e vice-prefeito Renatinho, bem 

como agradeceu ao prefeito Gelson Scherer e ao vice-prefeito Moacir Grethe e equipe da 

administração que sempre é bem recebido, que inclusive agora o prefeito Gelson está em 
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Brasília, com demandas que conversaram juntos para ajudar nosso município. O prefeito está 

também tentando fazer o melhor possível, para trazer mais recursos e desenvolvimento para 

Chapada, sem precisar de tapete vermelho ou anúncio em banda no chapadafest, pelo contrário, 

com humildade, persistência e interesse, acredita que administração atual está tentando dar 

continuidade nas boas ações feitas até hoje, e estão tentando melhorar, para uma gestão pública 

cada vez melhor. Encerrou dizendo que eram essas as suas colocações para a noite de hoje. Após, 

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

seguinte: Inicialmente o Vereador saudou o Presidente Gilmar Castanho, e em nome dele saudou 

os demais colegas Vereadores, ao Assessor Jurídico Marlon e os Servidores dessa Casa, também 

saudou quem acompanha pelo Facebook. Após o Vereador Leonardo deu prosseguimento 

falando sobre a parte da vacinação a nível de Brasil, disse que bom que estão quase chegando a 

primeira dose para toda população, total de pessoas que receberam a primeira dose no Brasil 

são cento e quinze milhões novecentos e oitenta e oito mil pessoas, 54,7% da população, e total 

de pessoas que receberam as duas doses ou dose única cinquenta milhões quinhentos e nove 

mil pessoas, um total de 23,85% da população, disse que a nível de Estado com a primeira dose 

seis milhões oitocentos e trinta e sete mil pessoas, chegando a 60% da população, e com duas 

doses três milhões cento e quarenta mil pessoas, perfazendo um total de 30% da população, já 

em Chapada está com seis mil duzentos e setenta e quatro pessoas vacinadas, 68% da população, 

e hoje à tarde o Governo Estadual anunciou que no dia 25 de agosto semana que vem, estará 

finalizando a vacinação da primeira dose, e até vai ter um remanejo de doses enviadas para os 

municípios agora em cima da quantidade de população que tem para ser vacinada, disse que é 

bom, que todos esperavam isso, todo mundo quase com a primeira dose. Em seguida o Vereador 

Leonardo, disse que na quinta-feira à noite esteve realizando a doação de 50% do seu salário 

para o esporte clube Jáqtáqvá, o Vereador parabenizou a diretoria, principalmente os atletas, 

sabe que a diretoria também entraram em uma competição que não tinha previsão de público, 

mas colocaram o time, contavam com o recurso que infelizmente não deu certo. O Vereador 

disse que sabe porque acompanhou esse pedido de recurso deles a nível de pro esporte, e na sua 

visita a Porto Alegre no mês de julho, então colocaram que para esse ano não teria, então uma 

situação bem complicada, mas optou por ajudar eles, e parabeniza os atletas que estão jogando 

sim, que estão recuperando o futebol pelo amor à camisa e não pelo dinheiro. Disse que viu 

semana passada jogadores ganhando seiscentos mil por dia, mas o verdadeiro futebol está aqui, 

onde se joga por amor à camisa, parabenizou mais uma vez o Jáqtáqvá, o pouco que pode ajudar, 

e em cima disso está trabalhando com a diretoria para conseguir uma liberação a nível do pró 

esporte e algum outro recurso, desejou que dê certo, e disse que bom que pode ajudar eles. Após 

o Vereador Leonardo falou sobre a vacinação dos animais, um projeto que ele teve o privilégio 

em fevereiro acompanhar a apresentação desse projeto para o Prefeito Gelson com a Cesurg, e 

prontamente ele fechou essa vacinação com o pessoal, e foi desenvolvida então no final de 

semana, e o cadastro que foi feito pelos agentes de saúde, aponta que entre cães e gatos foram 

três mil trezentos e cinquenta e sete cães e gatos cadastrados, que foram registrados, fora os 

que não foram, uma população grande de animais, gatos e cães, o Vereador acompanhou muito 

isso durante a campanha, pois era um pedido de várias pessoas, que pediram Leonardo o que 
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você pensa a nível de animais? O Vereador disse que bom que a administração concordou, 

parabeniza a Secretaria da Agricultura por estar desenvolvendo esse projeto, e uma surpresa 

disse que conversando com o Rafael no sábado de manhã, ele colocou que no município de 

Carazinho distribuíram duzentos e cinquenta doses de vacinação, e em Chapada com oitocentas 

doses faltou, mas como foi anunciado no dia 4 de setembro vai ter de novo a vacinação, no 

mesmo horário, mesmo local, pessoas que não puderam vacinar seu pet possam ir. O Vereador 

disse que teve comentários de pessoas trazendo com caminhoneta os animais, uma coisa muito 

interessante que aconteceu no município, por isso parabenizou mais uma vez a Secretaria da 

Agricultura. Para encerrar falou da visita que os Vereadores tiveram antes da Sessão, da Diretora 

da Escola São Luís Gonzaga de Tesouras, a Simone, a Professora Veranice e do Professor 

Alexandre, onde colocaram sobre um projeto que eles estão desenvolvendo para o lançamento 

de um livro, envolvendo a escola São Luiz Gonzaga, eles usaram esse nosso momento atípico da 

Pandemia para desenvolver este projeto de um livro, que conta com a participação de 

professores e principalmente de alunos disse que é um projeto muito interessante que com 

certeza dará certo parabéns pela iniciativa para colocar em pratica e o Vereador espera que dê 

certo. Concluiu agradecendo. Dando seguimento, o Presidente concedeu a palavra para a 

VEREADORA SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE que falou o seguinte: Após cumprimentar a 

todos a vereadora falou sobre a vacinação dos cães. Disse que essa atenção aos cães era esperada 

pela população assim como a castração também é já que temos muitos cães e gatos hoje na 

cidade. Mas devagar as coisas vão sendo feitas. Parabenizou a secretaria da agricultura e todos 

os envolvidos pelo ato. Em seguida falou sobre a visita da diretora Simone e dos monitores/ 

professores Vera e Alexandre que vieram falar para os vereadores sobre um projeto do turno 

integral que envolve professores e alunos das oficinas e conta com o apoio dos vereadores e da 

comunidade. A vereadora falou que há muita coisa boa acontecendo nas escolas e que as vezes 

o desenvolvimento de um projeto empaca por falta de dinheiro e apoio então todos devem 

ajudar e estimular essas iniciativas pois investir em educação ainda é o melhor investimento. Por 

fim, parabenizou a equipe escolar e desejou sucesso. Na sequência a vereadora falou que ouviu 

o alerta da ONU sobre os efeitos dos descuido com o meio ambiente. Que devemos ter cuidado 

pois "a natureza não se defende, ela se vinga". E o que estamos vendo são muitas mudanças 

climáticas e temporais, secas, inundações tudo consequências do nosso descaso por isso é 

urgente q cuidemos disso. A vereadora também externou os sentimentos ao vereador Maico, 

suas irmãs Simone e Loiva e demais familiares pela perda da mãe. Finalizando falou sobre o 

projeto 049/2021 que autoriza o município a criar o projeto Jovem empreendedor. Disse que é 

muito importante apostar nos jovens. Muitos tem ideias interessantes mas não sabem como 

desenvolver. Falou que teve um projeto semelhante na Júlia Billiart quando ela era diretora e foi 

muito bom para os jovens. Comentou que conversou com alunos de 11 e 12 anos e eles falaram 

que tem empresa formada de designer de produtos mas não sabem como conseguir verba para 

tocar a diante e uma orientação dessas ajudaria muito por isso a vereadora aprova muito a ideia 

e parabeniza a administração e secretaria de educação por isso. Concluiu 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 
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pronunciamento, fazendo uso da palavra o VEREADOR GILMAR CASTANHO que disse o seguinte: 

Inicialmente o Vereador Gilmar Castanho saudou o Vice-Presidente Alcino Kohlrausch que ora 

lhe substitui nos trabalhos, em seu nome saudou os demais Vereadores. Fez uma saudação ao 

Assessor Jurídico Marlon, aos funcionários dessa Casa e as pessoas que estão ouvindo e 

assistindo através do Facebook. Em seguida, o Vereador deixou seus sentimentos ao colega 

Vereador Maico Hermes e demais familiares pelo falecimento de sua mãe, dizendo que entende 

o sofrimento que é a partida da mãe, porque a mãe é tudo para nós.  Após, o Vereador disse que 

antes do início dessa Sessão receberam a visita da direção da Escola Municipal São Luiz Gonzaga, 

onde os apresentaram um trabalho que os alunos estão fazendo, que é o lançamento de um livro. 

No decorrer do tempo as pessoas terão conhecimento deste trabalho, que tem como 

coordenadores as professoras Vera e Simone e o Professor Alexandre. Falou que fica muito 

contente de poder ver a educação em processo de evolução e, os alunos são os mais 

beneficiados. O Vereador Gilmar Castanho falou também sobre a vacinação antirrábica dos cães 

e gatos, que aconteceu em nosso município, teve uma grande adesão de modo que acabou 

faltando vacinas, mas dia 4 de setembro o pessoal estará retornando para Chapada para fazer as 

vacinas. Prosseguiu falando sobre a ERS-330, dizendo que fizeram várias ligações, inclusive 

enviaram requerimento para ao DAER, e eles solicitaram uma pedreira no Distrito de Boi Preto, 

tendo a administração municipal licitado a pedreira de propriedade de Vilson Ritterbusch, que 

doou a pedreira se precisar. Porém o DAER está sempre nós enrolando, dizendo que é para frente 

e para frente. Espera o Vereador, que cumpram com o dever deles, que é consertar essa estrada, 

que está muito ruim, tem trechos que precisa colocar cascalho e também ser patrolado. Enfim, 

disse que vão enviar novamente o requerimento pedindo, mas o Vereador disse que quer deixar 

registrado, que praticamente toda semana está em contato com o Luiz, e infelizmente não estão 

tendo resultado. Disse ainda, que estão fazendo seu trabalho, pois são representantes da 

população de Chapada e esse é o dever deles, fazer o melhor pela população. Ressaltou que essa 

Casa de uma forma ou outra tem contribuído e cumprindo o Regimento Interno dessa Casa 

integralmente. A única coisa que mudou durante essa Legislatura é que agora há um respeito 

sobre o regimento. Terminou aquela bagunça que era, que todo mundo falava a hora que queria 

e parava a hora que queria. Mas os Vereadores são representantes do povo e precisam ter regras 

e normas, até porque devem ser exemplos. Isso que mudou dentro dessa Casa, ressaltou o 

Vereador. Falou que todos os Vereadores estão respeitando o espaço de cada um. Nenhum 

Vereador pode reclamar que está sendo calado aqui dentro. Todos tem a sua oportunidade de 

falar. Agora a política faz com que eles como lideres tenham uma posição. Não podem ter duas 

caras e não podem lá fora falar uma coisa para o eleitorado e aqui dentro fazer outra. E tem 

pessoas que fazem isso. Tem pessoas que lá no seu eleitorado é oposição, mas aqui dentro é 

situação, para ser beneficiado de uma maneira ou outra do Executivo. Todos nós sabemos que 

quem tem negócio, que precisa de um papel, precisa as vezes de uma máquina, precisa de um 

jeitinho, tenta se aproximar do Executivo, para ter um benefício. E é isso que o Vereador Gilmar 

não admite. É isso que ele não consegue engolir, esse fingimento, essa falsidade. O que dá valor 

para um cidadão ou para um homem é ter posição, não ficar em cima do muro, não usar as 

pessoas. O Vereador disse que tem pessoas que é assim e não consegue entender. Ainda tem a 
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cara de pau de vir aqui e querer dar moral, dizendo como devem fazer, falando sobre religião, 

tendo o Vereador Castanho dito que é religioso e está escrito na bíblia, que não tem como você 

agradar dois senhor, ou você é de um ou é de outro. Quem você quer agradar? Se quer agradar 

os dois, não vão conseguir. Também está escrito na bíblia, ou você seja quente ou frio, porque 

morno Deus vomita. Tem gente que é morno, que dá nojo, pelas atitudes que tomam, para 

querer se beneficiar, achando que o Executivo depende da ajuda, para que o município se 

desenvolva, para que o município vá bem, eu tenho que ajudar. Disse que é engraçado que 

ajudaram tanto, que tomaram uma lavada de 600 (seiscentos) e poucos votos. Fizeram o trabalho 

de fiscalização das obras, que na Linha Diogo, onde foi construído o calçamento não durou 06 

(seis) meses e o calçamento está com problemas. Essa mesma empresa está fazendo o 

calçamento em São Francisco, é para verem a qualidade e a diferença do calçamento. Só que 

agora é diferente. Agora existe um governo sério. Um governo comprometido para fazer o bem 

para as pessoas. E todos que fazem parte desse governo estão empenhados, para que o nosso 

município se desenvolva cada vez mais. Não com palavras bonitas, não com fingimento, mas com 

trabalho, com compromisso, com aquilo que se comprometeram em novembro, que era resgatar 

a dignidade do nosso trabalhador, do nosso agricultor que estava sofrendo. E isso que estão 

fazendo. São apenas 07 (sete) meses de governo, mas as pessoas estão contentes, o povo está 

contente. E isso que é fundamental. Concluiu agradecendo. Reassumindo os trabalhos, o 

Presidente Vereador Gilmar Castanho concedeu a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI 

KOHLRAUSCH que fez o seguinte pronunciamento: O Vereador Alcino saudou o Presidente 

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

ao Assessor Jurídico, Servidoras da Casa, e em nome dessas pessoas cumprimentou de forma 

especial aos munícipes/pessoas que estão dando o privilégio de participar com sua audiência. Em 

seguida, o Vereador Alcino manifestou profundo sentimento pelo falecimento da mãe do colega 

Vereador Maico Hermes, da sempre Ex-Vereadora Loiva Gauer e da Ex-Vereadora Suplente 

Simone Panzenhagen, bem como a toda família, desejando que Deus de força e conforte os 

vossos corações. Em seguida, o Vereador Alcino fez referência sobre a vacinação de cães, que 

aconteceu em nosso município, que é um projeto da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente 

em parceria com a Cesurg. A vacinação foi um sucesso, tendo sido aplicado mais de 800 

(oitocentas) doses e ainda faltou. Em conversa com o Secretário da Agricultura e Meio Ambiente 

Telmo Prussiano este informou que no dia 4 (quatro) de setembro, estarão novamente em 

Chapada, para dar continuidade na vacinação. Essa programação vai ser divulgada nos meios de 

comunicação. Parabenizou o Secretário Telmo e toda sua equipe. Em seguida, o Vereador disse 

que tem diversas datas comemorativas, mas escolheu o dia 12 de agosto que é comemorado dia 

Internacional da Juventude. O objetivo dessa data é focar na educação e conscientização dos 

jovens sobre a responsabilidade de assumirem como representante do futuro do nosso planeta. 

Como uma das respostas, mostrando que o Executivo e o Legislativo são sensíveis e estão 

preocupados e agem de forma proativa, em tempo real estão apresentando projeto 049 de 2021, 

onde essa Casa autoriza o poder Executivo Municipal a criar projeto do Jovem Empreendedor. 

Disse também o Prefeito Gelson Miguel Scherer e Vice-Prefeito Moacir Grethe querem dialogar 

com todos. Temos 11 (onze) cargos eletivos no município, por isso, todos tem a grande 
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responsabilidade de ajudarem a entregar o município ainda em melhores condições depois de 

quatro anos. O Executivo Municipal agradece aos Vereadores e a todas as pessoas que auxiliam 

e colaboram com ideias, projetos e emendas. Disse novamente que precisam da ajuda de todos. 

Falou que conhece o Prefeito Gelson e ele é um republicano. É uma pessoa que quer a ajuda de 

todos, não dá para dispensar ninguém. O Vereador Alcino agradeceu o Vereador Dariano que 

tem ajudado na administração também aos Deputados Márcio Biolchi e Osmar Terra. Da mesma 

forma o Vereador Maico Hermes, através do Deputado Federal Pompeo de Mattos também tem 

nos ajudado. O Vereador Kelvin Schuh também está trabalhando, mostrando suas preocupações, 

como o calçamento para Linha Diogo e São Miguel entre outros assuntos. O Vereador Alcino 

garantiu uma emenda parlamentar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 

para o Distrito de São Miguel. Com mais este valor irão conseguir fazer calçamento até no bar 

Lippert. Quem sabe o Vereador Kelvin conseguirá mais R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais), daí chegaram com calçamento até o campo de futebol da Linha Diogo. E logo, logo, 

poderão pensar em calçamento até no Distrito de São Miguel. O Vereador Alcino disse também 

que tem outra emenda que virá ao hospital São José de Chapada, no valor de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) oriundo do Senador Luiz Carlos Heinze. O Vereador pediu permissão para ler o oficio, 

que diz: “Oficio 332/2021. Brasília 28 de julho de 2021. A sua excelência Alcino Kohlrausch 

Vereador Progressista Chapada Rio Grande do Sul. Assunto: Destinação de recurso de emenda 

de sua autoria, Covid 19, hospital fundo municipal da saúde. Ao cumprimentá-lo cordialmente, 

informo a vossa excelência que destinei o recurso ao orçamento geral da união, emenda de 

minha autoria, junto a bancada gaúcha. O Parlamentar que nos beneficia com esses R$ 

100.000,00 (cem mil reais). Luiz Carlos Heinze. Emenda número 71220010 – Modalidade: 

Bancada. Unidade Orçamentaria: Ministério da Saúde. Objetivo: Reforço de Recurso para 

Emergência Internacional de Saúde Pública, Covid 19. Tão logo, esse recurso seja depositado na 

conta do Fundo Municipal da Saúde, a prefeitura por sua vez, deverá encaminhar um projeto de 

lei à Câmara de Vereadores, pedindo autorização do Legislativo, para que possa repassar este 

recurso ao hospital São José. Por fim, disse que estão trabalhando e agradeceu a todos que estão 

colaborando, para que possam entregar daqui a quatro anos um município ainda melhor. 

Agradeceu a todos que assistem pelas redes sociais e que Deus abençoe a todos. Para encerrar 

essa fase, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER que falou 

o seguinte: Inicialmente saudou o Presidente Gilmar Castanho, Assessora Marlon, colegas 

Vereadores, Servidoras da Casa e as pessoas que estão acompanhando pelo facebook. De 

imediato a Vereadora Salete pediu que se seja construído um quebra-molas em frente à Loja 

Sonho Meu da Mara Rissi, disse que várias pessoas já conversaram com a Vereadora uma vez 

que ali já foram provocados leves acidentes, assim como algumas pessoas já foram atropeladas 

ali, pois quando os motoristas saem do Posto Catto, tem uma leve curvinha neste sentido a 

Vereadora Salete disse que até uma amiga sua foi atropelada ali, e teve graves ferimentos e por 

isso a Vereadora ressaltou que na possibilidade na hora em que o Poder Executivo começara a 

fazer os quebra-molas aí terão que ver o lugar certo para fazer. Pediu também que seja 

recuperada a estrada que vai da propriedade do seu Alípio Soares no Distrito de Tesouras. Após 

a Vereadora Salete disse ao colega Vereador Maico Hermes, o qual falou nas duas sessões 
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passadas que o Executivo está fazendo só para algumas pessoas, neste sentido a Vereadora 

Salete disse que é mentira e ela tem como provar, porque se o Vereador quiser a Vereadora 

Salete pode trazer na próxima Sessão o nome das famílias que foram beneficiadas com o 

trabalho, disse ainda que até pode trazer o nome do Operador da Máquina que trabalhou. A 

Vereadora ressaltou que uma vez que foi ganha a eleição, não se deve ser olhado para lado 

partidário, disse que o Prefeito é nosso, o Vice é nosso, disse que os Vereadores são de todos 

porque fez votos de várias pessoas e não se pode atender só o seu partido, e os Vereadores 

juntamente com o Prefeito e Vice e o pessoal do Parque de Máquinas não estão fazendo isso, e 

se o colega quiser ela pode trazer, mas ressaltou que é mentira, pois estão trabalhando para 

todos. Porque todos querem que o Município cresça e não pode ser olhado para isso, porque 

deve ser ajudado todo mundo porque cada vez queremos nossa cidade mais bonita e mais limpa 

e quer que as coisas deem certo, e isso é bom para todo mundo assim como para as pessoas que 

nos visitam. Para encerrar a Vereadora também falou sobre a vacinação dos cães e gatos no 

Município, neste sentido ela agradeceu a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e demais 

pessoas pelo trabalho que fizeram, na organização dessa vacinação.  Concluiu agradecendo. Após 

os Pronunciamentos dos Nobres Edis, o Presidente solicitou à Primeira-Secretária para proceder 

a leitura da Emenda Modificativa nº 004/2021 ao Projeto de Lei nº 045/2021 que “Acrescenta 

dispositivos e altera o Anexo I da Lei Municipal nº 2.089/2010 e altera o Anexo Único da Lei 

Municipal nº 4108/2021. Ato continuo, o Presidente Vereador Gilmar Castanho declarou 

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

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

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

das Comissões Permanentes, sobre o PROJETO DE LEI Nº 048/2021 que “Abre crédito especial 

no orçamento de 2021 no valor de R$ 7.456,18 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 048/2021 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 048/2021 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 048/2021, não havendo 

nenhum Vereador inscrito. Em votação, o PROJETO DE LEI Nº 048/2021, 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. Nesta fase, o Presidente juntamente agendaram Audiência Pública para apresentação e 

discussão do Projeto de Lei nº 042/2021 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o 

Quadriênio 2022-2025 e dá outras providências”, a ser realizada no dia vinte e quatro de agosto 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

do corrente exercício, com início às dezoito horas e trinta minutos no Plenário Annildo Becker da 

Câmara Municipal de Vereadores de Chapada.  Em seguida, o Presidente CONVOCOU todos os 

Vereadores para uma SESSÃO EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia dezoito de agosto do 

corrente exercício, com início às 10 (dez) horas, com a seguinte ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI 

Nº 045/2021 – Acrescenta dispositivo e altera o Anexo I da Lei Municipal nº 2.089/2010 e altera 

o Anexo Único da Lei Municipal nº 4108/2021; PROJETO DE LEI Nº 046/2021 – Abre crédito 

especial no orçamento de 2021 no valor de R$ 8.500,00 e dá outras providências;  PROJETO DE 

LEI Nº 047/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio com a Defensoria 

Pública do Estado do Rio Grande do Sul, visando a cedência de um Estagiário e dá outras 

providências;  PROJETO DE LEI Nº 049/2021 – Autoriza o Poder Executivo a criar Projeto Jovem 

Empreendedor; PROJETO DE LEI Nº 050 – Abre crédito especial no orçamento de 2021 no valor 

de R$ 30.000,00 e dá outras providências; e EMENDA MODIFICATIVA Nº 004/2021 ao Projeto de 

Lei nº 045/2021 que “Acrescenta dispositivos e altera o Anexo I da Lei Municipal nº 2.089/2010 

e altera o Anexo Único da Lei Municipal nº 4108/2021. 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 17 DE AGOSTO DE 2.021. 

 

                           Gilmar Castanho                                        Sandra Mary Almeida Mattjie  

Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 

 

 

 

 

 

 


