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Aos vinte e quatro 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 trigésima 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 Luís Schuh do PTB. Na sequência, o 

Presidente Vereador Gilmar Castanho convidou o Vereador Maico Roberto Hermes para proceder à 

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

colocou em discussão da ATA Nº 3873 da Sessão Ordinária realizada aos dezessete 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. A seguir, o Presidente 

colocou em discussão da ATA Nº 3874 da Sessão Extraordinária realizada aos dezoito 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. Foi lida a seguinte matéria, que 

será encaminhada às Comissões para estudo e posterior votação: PROJETO DE LEI Nº 051/2021 que 

“Abre créditos especiais no orçamento do Município, indica recursos 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. Entre as matérias foi lido o PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 

015/2021 de autoria dos Vereadores Maico Hermes, Kelvin Schuh e Dariano Guth, que requerem que 

seja remetido ao Sr. Prefeito Municipal, o presente Pedido de Informação em caráter urgente, para 

que o mesmo forneça as seguintes informações: Que o Poder Executivo Municipal informe e envie 

cópia do documento da data em que foi feita a notificação extrajudicial à empresa responsável pela 

pavimentação junto ao Trevo da Perimetral Osvaldo Balduino Richter e trecho que segue em direção 

à Linha Diogo. Dando prosseguimento aos trabalhos o Presidente declarou encerrado o Pequeno 

Expediente e anunciou aos colegas o início da Segunda Fase da Sessão que é o GRANDE EXPEDIENTE, 

de acordo com o que prevê o Art. 113, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, 

falando em primeiro lugar o Vereador Kelvin Luís Schuh seguido pelos Vereadores Maico Roberto 

Hermes, Dariano Agostino Guth, Leonardo André Krindges, Sandra Mary Almeida Mattjie, Alcino Rui 

Kohlrausch, Salete Maria Damer e Marlei Inês Ritterbusch, sendo que o Vereador Gilmar Castanho 
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dispensou o uso da Tribuna na noite de hoje. Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra para 

o VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente o Vereador 

saudou todos os colegas Vereadores, o Assessor Marlon, Servidores da Câmara Municipal de 

Vereadores, deixando um abraço as pessoas que acompanham através do Facebook, acompanhando 

mais essa sessão. De imediato o Vereador disse que teve hoje a participação da secretária da 

educação aqui na Câmara Municipal, antes da sessão, a secretária trouxe algumas informações sobre 

o Projeto de Lei 049 que fala na criação do Projeto Jovem Empreendedor, projeto que é de muita 

importância, e neste sentido o Vereador kelvin parabenizou a secretária que esteve presente falando 

sobre esse projeto, projeto importante que vem beneficiar aos jovens aqui do município. Na 

oportunidade o Vereador também colocou alguns questionamentos, onde a Secretária mencionou a 

questão do funcionamento, horas semanais, o turno inverso ao que os alunos frequentam a escola, 

algumas informações a secretária trouxe antes mesmo do Vereador fazer a pergunta, algumas 

perguntas que o Vereador julgou necessárias para que fosse possível entender um pouco mais desse 

projeto, para poder passar para a população que está acompanhando. Por fim após algumas 

perguntas aqui dos colegas Vereadores, e até conversando com o Assessor Marlon, o Vereador Kelvin  

sugeriu para que fosse incluído o horário do funcionamento, os locais de funcionamento junto ao 

Decreto que virá dizendo da questão do projeto do Jovem Empreendedor, artigo 5 que fala do projeto 

049, o Assessor Marlon comentou que isso vem no Decreto, no entanto disse que é  muito melhor o 

Vereador falar e pedir para não deixar escapar esse tipo de informação, que virá para beneficiar esse 

projeto Jovem Empreendedor. Então o Vereador fez algumas sugestões, algumas perguntas, e até 

não comentou com a Secretária, mas vê que também é importante analisando todos os atos aqui da 

Câmara Municipal, a conversa que tiveram hoje aqui com a Secretária Eny, disse que seria uma boa 

forma também de explanar um pouquinho mais e levar essa informação para as pessoas que 

acompanham. O Vereador disse que não transmitiram essa participação, no entanto o Vereador 

Kelvin analisa que poderia ser transmitida essa conversa, até para valorizar o trabalho que está sendo 

feito pela Secretária e tanto pela secretária, disse que não está aqui para pressionar secretário algum, 

muito menos amedrontar, ameaçar o cargo que o secretário está ocupando, todos sabem de suas 

limitações, mas também sabem de suas qualidades, e dessa forma, o Vereador Kelvin disse que até 

pediu o número de telefone da Secretária, não falou pessoalmente mas vai falar a questão dela vir e 

levar essa informação através do Facebook para que as pessoas possam acompanhar. Ressaltou que 

na próxima oportunidade, que seja levado essas informações através do Facebook, para que todos 

possam acompanhar, é uma forma de transparência que vão conseguir aliar com um entendimento 

maior das coisas que estão acontecendo aqui na Câmara Municipal de Vereadores, a educação de 

Chapada sempre foi um ponto muito alto nos últimos anos, disse que claro que agora tem a 

pandemia, que não podem negar isso, mas a educação  funciona bem, sempre funcionou e deve 

continuar funcionando bem, para atender aos alunos, as crianças, os adolescentes aqui do município, 

e essa é sua preocupação, e é isso que querem que continue acontecendo aqui no município de 

Chapada. Para fechar esse assunto, o Vereador agradeceu a participação da Secretária e parabenizou 

a iniciativa, desejando que tudo dê certo. Em seguida proferiu um pedido verbal solicitando que seja 

recuperada a estrada que dá acesso a propriedade de Elio Hanauer, o Vereador disse que esteve 
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conversando com ele na quarta feira, quem não conhece, mais conhecido como Strubich, que pediu 

essas melhorias na estrada que pertence a Linha Bonita, sendo que  tem mais um morador ali 

próximo, e como não está chovendo muito, mas quando chove ele tem  problemas para 

deslocamento, então fica esse pedido registrado ao Executivo Municipal. Concluiu agradecendo a 

atenção de todos que acompanham e desejou uma próxima sessão aqui na Câmara Municipal de 

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

HERMES que fez o seguinte pronunciamento: O Vereador Maico iniciou seu pronunciamento 

saudando o Presidente da Casa Gilmar Castanho, saudou os colegas Vereadores, o Assessor Jurídico, 

as Servidoras da Casa, as pessoas que acompanham através do Facebook, desejando boas-vindas a 

todos. Prosseguindo o Vereador agradeceu do fundo do coração os votos de pesar que recebeu das 

pessoas, as ligações, as mensagens, pelo falecimento de sua mãe no dia 12 de agosto, disse que está 

muito sentido ainda, mas é a vida, um dia a gente nasce e um dia tem que morrer, é a lei da vida, é 

uma das únicas certezas que tem, é difícil de aceitar, mas um dia chega a hora, por isso agradeceu do 

fundo do coração a todos que deram forças nessa hora tão difícil.  Em seguida deixou um pedido da 

Aline Schlling da Linha Borges de Medeiros, para que seja recuperada a entrada da estrada, assim 

como a estrada da Linha Borges, que tem trechos que está em péssimas condições, o Vereador disse 

que ela já ligou, já falou com Secretário já falou com o Marquinhos e ainda não foi resolvido. Após o 

Vereador Maico se reportou  ao  pedido de informação que fez, a respeito dos pneus, uma vez que 

as pessoas haviam lhe questionado, e ainda depois que ele fez o pedido aqui na Tribuna, teve mais 

pessoas que o questionaram se era verdade isso, disse que a resposta do pedido de informação está 

aqui, sendo que esse caso se tratou de um estelionato, o qual foi registrado pela Policia Civil e os 

mesmos pneus que foram roubados no Parque de Máquinas, foram recuperados pela Polícia na 

cidade de Mafra Santa Catarina, e os mesmos já estão no Parque de Máquinas, então é verdade os 

comentários que tinham, e até o Vereador tirou dúvida sobre isso. O Vereador Maico falou ainda que 

algumas pessoas lhe colocaram a alguns dias atrás, e ele mesmo passou lá e pode verificar, sobre o 

descaso que está acontecendo ali na antiga torre da Radio Simpatia para cima do campo do 

Serramalte, uma vez que ali tem um terreno que não está sendo mais ocupado, as pessoas estão 

levando lá sacos de lixo, últimos dias devido ao mau cheiro os vizinhos foram verificar, e até cachorro 

tinham matado e ensacado e jogado no terreno baldio. Também ali na Ponte da Taquara que vai em 

direção ao Distrito de Vila Rica, disse que as pessoas encontraram terneiro morto, que foi jogado ao 

lado da ponte. Falou ainda  que os moradores da Linha Borges e o próprio Vereador Maico que mora 

nas proximidades da Borges na Rua Iliseu Hermes,   estão se queixando  sobre os cachorros que estão 

sendo  soltos  ali, as pessoas vão até esse local e soltam os cachorros, ressaltou que lá na sua 

residência já apareceu mais de oito, dez cachorros que vem famintos, e os cachorros se aquerenciam 

porque o Vereador trata, da água, tem outros cachorros na propriedade, mas as pessoas que estão 

fazendo esse tipo de crueldade, matar animais, matar cachorros e ensacar e levar lá, inclusive disse 

que pode verificar que até uma pele de porco que foi morto estava dentro de um saco, jogado lá 

também, neste sentido o Vereador Maico pediu para as pessoas pensar antes de fazer isso, que ali 

próximo tem moradores, tem pessoas que trafegam por ali,  para que respeitem um pouco o meio 

ambiente e os animais. Em seguida disse que respondendo sua colega Salete Damer, que inclusive o 
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chamou de mentiroso aqui na Tribuna semana passada, disse que não sabe de onde a Vereadora 

Salete tirou a informação que o Vereador estava mentindo, no entanto disse que já que a Vereadora 

acha que ele está mentindo o Vereador Maico fez um convite a ela. Dizendo que a hora que a 

Vereadora Salete tiver um tempo, gostaria que ela fosse junto com ele, como ele falou aqui que estão 

fazendo terraplanagem para uns e não estão fazendo para outros, então não estão fazendo para 

todos, o Vereador convida novamente a Vereador para ir nas propriedades das pessoas que não 

receberam a terraplanagem, tiveram que pagar a terraplanagem, inclusive tem uma propriedade que 

tinha material cascalho numa localidade onde é muito difícil ter material, e poderiam ter pego esse 

material e usado nas estradas do município. O Vereador convida a Vereadora quando ela tiver um 

tempo, para ele provar para ela, que ele não estava falando mentira. 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. O 

Vereador Dariano exaltou o trabalho realizado pela Secretaria da Saúde e que agora Chapada está 

recebendo mais doses da vacina do covid-19. Alguns dias atrás demorava um pouco, para mudar a 

idade das pessoas serem vacinadas, inclusive comparavam a idade que estava sendo vacinado em 

outros municípios. Porém, em Chapada foi programado para primeiro vacinar os servidores da 

indústria e outros setores. O importante é que a vacinação está avançando. Prosseguindo, o Vereador 

Dariano falou sobre a VRS 801, bem como reparos na ERS 330 no sentido à Boi Preto e no trecho de 

Tesouras sentido Carazinho, pois as pessoas estão relatando que tem problemas. Neste sentido, 

pediu que esta Casa envie um ofício, pedindo que seja realizada uma audiência virtual com DAER, 

sugerindo para ser em um dia de Sessão, para que os Vereadores pudessem participar. Sabe que mais 

Vereadores reivindicaram melhorias nessas estradas, inclusive o Presidente desta Casa esteve no 

DAER em Palmeira das Missões. O Vereador Dariano comentou que ouviu o Secretário de Logística e 

Transporte Juvir Costella em uma entrevista na Rádio Guaíba e na ocasião mandou uma mensagem 

pelo whatsapp para ele, pedindo quando iriam arrumar as estradas estaduais que passam pelo nosso 

município, tendo o mesmo respondido durante a entrevista que iriam ver. Falou que viu uma imagem, 

onde colocaram a foto do Governador num buraco no asfalto, com a seguinte mensagem: “Deposite 

seu IPVA aqui”. Se essa moda pegar, vai começar a pôr placas com foto do governador e secretário 

Costella nos buracos, que inclusive é do MDB. Mas independentemente de quem seja devem serem 

cobrados, porque estão no Cargo para isso e vê que em outros estados estão recebendo melhorias, 

só aqui na nossa VRS foram feitos alguns trechos, mas que os demais trechos ruins sejam resolvidos 

o quanto antes. Lembrou que teve uma época que motoqueiros pintavam os buracos de branco para 

sinalizar, para que ninguém sofresse acidentes. Enfim, espera que o Governo do Estado faça a 

manutenção nos trechos citados, porque é de responsabilidade deles e que consigam marcar essa 

audiência. Em seguida, falou sobre os Projetos de Lei nºs 049 e 50 que trata do programa Jovem 

Empreendedor, parabenizando o Poder Executivo pela iniciativa e agradeceu à Secretária Eni do 

Nascimento pelas explicações. Espera que nossos jovens aproveitem essa oportunidade, visto que 

tão importante, quanto ter um emprego, também gerar empregos. Disse que falam na Tribuna sobre 
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alguns projetos que vieram de incentivo industrial e que é bom que temos empreendedores, que 

quiseram investir em nossa cidade e gerar mais emprego e renda para nossa população. Falou que é 

bom que a Secretaria da Educação junto com Secretaria da Indústria e Comércio e o Poder Executivo 

estão oportunizando isso, porque empreendedorismo de fato, é um processo de iniciativa de 

implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. É um termo muito usado no 

âmbito empresarial e está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente 

envolvendo inovações e riscos. Que bom que estão tendo este projeto na Câmara para debater e 

votar, e, que o Poder Executivo vai poder fazer com o apoio dos Vereadores essa importante ação e 

que renovem a cada ano, porque como dito pela Eni esse é um projeto piloto, e cada vez possam 

melhorar ainda mais, para que novos empresários chapadenses possam nascer com essa 

oportunidade e futuramente possam votar um projeto de uma indústria nova que gere mais emprego 

e renda para nossos chapadenses. Com relação ao Projeto de Lei nº 051/2021, disse que dentre 

outros assuntos que revisou, como os valores e dotações, inclusive o Assessor Jurídico Dr. Marlon 

falou que revisou as dotações, mas ficou surpreso com a palavra superávit que consiste no resultado 

positivo a partir da diferença entre a receita e a despesa. Se alguém souber explicar a que se deve 

esse superávit, agradece. Mas, acredita que o Relator da sua Comissão de Orçamento e Finanças 

Vereador Alcino já colocou este projeto na Pauta de Votação. Para encerrar seu pronunciamento o 

Vereador Dariano agradeceu a oportunidade de falar e quem quiser pode acompanhar a sua página 

no facebook; darianoguthvereador ou entrar em contato pelo telefone 54 99960 1904 que estará 

disponível na medida do possível. Após, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR LEONARDO 

ANDRE KRINDGES que falou o seguinte: Inicialmente o Vereador Leonardo saudou o Presidente da 

Casa Vereador Gilmar Castanho e em nome dele os demais colegas Vereadores. Fez uma saudação 

ao Assessor Jurídico Marlon e aos Servidores da Casa, bem como a todos que acompanham pelo 

Facebook. Na sequência, o Vereador Leonardo apresentou os dados da vacinação contra covid-19 a 

nível de Brasil do dia 23 de agosto. Foram 124.189.00 doses aplicadas o que corresponde um total de 59% 

da população brasileira imunizada com a primeira dose. E são 55.939.00 doses aplicadas tanto da segunda 

dose quando da dose única, o que corresponde a 26,42% dos brasileiros. No Estado do Rio Grande do Sul 

são 7.000.253 mil pessoas imunizadas com a primeira dose num total 64% da população. Cerca de 

3.000.404 mil pessoas receberam a segunda dose o que perfaz 36% por cento da população e 296.000 

dose única foram aplicadas. Com relação ao Município de Chapada, disse que a Secretária da Saúde 

Odete Guareschi ligou ao Vereador na sexta-feira, comunicando que nosso município foi 

contemplado com mais 1.400 doses. Disse que a Secretária da Saúde enviou um ofício solicitando 

mais dose e agora o município foi contemplado com mais 1.400 doses. O total de doses aplicadas no 

Município de Chapada é de 9.615, sendo que 80,4% por cento das doses recebidas foram aplicadas. 

Com a primeira dose estão vacinados 6.561 pessoas perfazendo 71% por cento da população. Com a 

segunda dose 3.138 pessoas, um total de 37% da população com as duas doses. Disse que com muita 

alegria a partir de amanhã todas as pessoas acima dos 18 anos de idade serão vacinadas. Falou que 

acompanhando a publicação das aplicações da vacina neste sábado será antecipada a segunda dose. 

Enfim, disse é uma alegria para a Secretaria da Saúde e dos munícipes também, ver a redução de 

casos positivos do covid, inclusive Chapada ficou vários dias sem nenhum caso positivo. 
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Provavelmente, nos próximos 03 meses todos estarão vacinados com as 02 doses. Em seguida, o 

Vereador Leonardo comentou que receberam a visita na quinta-feira e sexta-feira do Deputado 

Estadual Faisal Karam. Na quinta-feira ele visitou a Fábrica de Calçados, onde ele tem uma boa ligação 

com o pessoal da fábrica, quando a antiga fábrica Reicher se instalou em Campo Bom ele era o 

Prefeito. Também visitou várias outras empresas e pessoas aqui do município. Ainda na quinta-feira 

à noite estiveram reunidos com a ex-Vereadora Ledi Baruffi do PSDB, com o Valdez Nascimento e 

com a Secretária Eni do Nascimento, conversando sobre vários assuntos. Na sexta-feira, o Vereador 

Leonardo disse que acompanhou o Deputado Estadual Faisal em uma reunião no Gabinete do 

Prefeito, juntamente com Secretários Municipais, onde trataram sobre vários assuntos de interesse 

do município. Após, visitaram a Escola Municipal São Luiz Gonzaga de Tesouras, onde tem um projeto 

junto com o PSDB, deputados, diretora Simone e equipe, para construção de uma biblioteca naquela 

escola e no retorno fizeram mais algumas visitas. O Vereador Leonardo agradeceu a visita do 

Deputado Estadual e colocou-se à disposição para um ajudar o outro, como diz aquele velho ditado: 

“uma mão lava a outra, e as duas lavam a cara”. Nesse encontro também foi conversado com a Ex-

Vereadora Ledi sobre a ERS 330 que liga Chapada a Boi Preto, tendo ela colocado ao Vereador 

Leonardo que conversou com responsável pelo DAER na semana passada, e servidores da Samac já 

vieram olhar o trecho e dito para ela que a partir do dia 01 estariam realizando essa melhoria. Falou 

que a Ex-Vereadora Ledi ainda está envolvida, ajudando muito a população do nosso município. 

Prosseguiu, falando que antes do início desta Sessão, os Vereadores estiveram reunidos com a 

Coordenadora da Educação Eni, onde ela falou sobre os projetos de lei nº 049 e 050, e também 

respondeu algumas perguntas dos Vereadores, esclarecendo as dúvidas. O Vereador Leonardo disse 

que o projeto de 049 e 050 irão a votação nessa Sessão e que os mesmos são muito importante, pois 

irá oportunizará a qualificação dos jovens. Ao todo serão mais de 100 jovens que terão a 

oportunidade de ter uma qualificação e futuramente ter uma oportunidade de uma profissão melhor. 

Com essa ação podemos ver a preocupação que a Secretaria da Educação e do Prefeito Municipal 

tem com os nossos jovens. O Vereador disse que hoje à tarde conversou com a Secretária da 

Educação, e como foi já foi falado, hoje a educação do nosso município está excelente. A senhora Eni 

colocou para eles que vão ser construídas 04 salas novas na escola São Luiz Gonzaga de Tesouras, 

além disso, serão comprado livros para as bibliotecas das escolas e que nos próximos dias serão 

distribuído os uniformes para os alunos das escolas. Por isso, parabenizou o trabalho da Secretaria 

da Educação, e de toda equipe. Concluiu agradecendo e desejando boa noite a todos. Dando 

seguimento, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE 

que falou o seguinte: Após saudar a todos a vereadora falou que está muito contente com o avanço 

da vacinação contra covid-19 tanto em Chapada como no Brasil.  Disse que uma vez que o vírus se 

instalou entre nós temos que estar sempre alertas, pois sabemos quão prejudicial e agressivo ele é. 

Falou que no Brasil tem se intensificado o ritmo da vacinação nas últimas semanas registrando índices 

recordes de doses aplicadas. Falou que o Ministério da Saúde estima imunizar toda a população 

vacinal até novembro. E que torce para dar certo. Enquanto isso, pediu que todos continuem os 

cuidados. Na sequência, falou que o prefeito Gelson desde que assumiu a administração tem buscado 

fazer o melhor para nossa Chapada, atendendo aos anseios da população, mas óbvio que sempre 
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tem coisas a fazer e isso precisa de tempo. Após pediu que dessem uma revisada nós brinquedos da 

praça do Bairro São José, porque alguns precisam de reparos. A vereadora também agradeceu a 

presença da Supervisora Eni que hoje esteve aqui falando sobre o projeto Jovem Empreendedor e 

desejou-lhe sucesso. Finalizando, parabenizou o assessor jurídico Marlon pelo seu aniversário dia 27 

de agosto desejando-lhe felicidades. Agradeceu e desejou boa semana a todas. Reassumindo os 

trabalhos, o Presidente Vereador Gilmar Castanho concedeu a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI 

KOHLRAUSCH que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente o Vereador Alcino saudou o 

Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho e em nome dele os demais colegas Vereadores. Fez 

uma saudação ao Assessor Jurídico Marlon e aos Servidores da Casa, bem como a todos que 

acompanham pelo Facebook. Parabenizou o Assessor Jurídico Marlon Kamphorst pelo seu 

aniversário no dia 27 de agosto, desejando muito sucesso, muita saúde e que Deus o abençoe e sua 

família também. Em seguida, o Vereador disse que escutou hoje a entrevista da Secretária da Saúde 

Odete na Rádio Simpatia, e ouviu com muita alegria que está avançando a vacinação, pois estão 

vacinando pessoas com 18 anos ou mais. Falou que a administração de Gelson e Moacir e toda equipe 

da saúde, enfermeiros, médicos e outros profissionais da saúde estão empenhados para enfrentar a 

pandemia. Pediu para todos fazerem a primeira e segunda dose da vacina, indiferente do laboratório. 

O País, o Estado e Municípios estão se empenhando, para as pessoas se vacinarem. Como diz o 

comercial: “a vacina mais próxima, a que tiver disponível, ela tem que vir para seu braço para que 

realmente possam criar uma maior imunidade a essa doença”. Pediu novamente para se vacinarem 

e para não irem atrás de conversa, inclusive de lideranças, que tem uma prorrogativa para assinar 

decretos, causando, as vezes, grande estrago quando se pronuncia de forma infeliz e irresponsável. 

Disse que depois de todos vacinados poderemos nos encontrar nas festas, nos CTGS, um grupo de 

gaiteiros, enfim, voltar novamente a esses momentos felizes. Em seguida, o Vereador falou do Projeto 

de Lei nº 049, que trata do empreendedorismo, inclusive a Coordenadora da Educação Eni fez uma 

exclamação muito importante. Entende o Vereador que essa Casa é exatamente para discutir os 

projetos e ouvir as pessoas. O Vereador já se pronunciou sobre este projeto, inclusive é o fã número 

um do mesmo. Como já falou antes em uma intervenção, quando a professora Eni fez os 

esclarecimento, que esse projeto é um projeto de Brasil de primeiro mundo e de município de 

primeiro mundo. Disse que ele e seus colegas Vereadores tem uma grande responsabilidade em falar 

com os jovens e com os pais, para que se sensibilizem e incentivem seus filhos a participar desse 

programa. E que o jovem não se desgrude de seus sonhos, rumo a consolidação de seus projetos de 

vida, porque quem tem mais informação manda, quem tem transformação uma vez transformado 

em conhecimento ele é convidado para decidir. Quem não tem não decide, não é convidado e não 

decidir e muitas vezes ainda paga para obedecer. O município está investindo e os Vereadores vão 

aprovar com certeza esse projeto e irão estar juntos, para que realmente esse projeto possa 

acontecer em toda sua plenitude. Após, falou que os projetos de lei 050 e 051 serão votados na noite 

de hoje, mesmo que o projeto de lei nº 051 entrou e foi lido nesta Sessão Ordinária.  Fez uma 

agradecimento aos Vereadores e aos integrantes das comissões, por liberar os projetos, trazendo 

assim uma grande resolutividade na votação, ficando sem projetos baixados. Falou que os projetos 

que chegam a essa Casa estão fluindo bem, uma vez que estão sendo votados com muita 
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tranquilidade. O Vereador disse que foi um prazer falar com todos, ainda em tempo, cumprimentou 

os ouvintes e as pessoas que acompanham pelas redes sociais, dizendo que é um prazer muito grande 

tê-los como ouvintes, em seus lares ou onde estiverem. Encerrou deixando um muito obrigado e um 

grande abraço. Logo após, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA 

DAMER que falou o seguinte: Inicialmente a Vereadora Salete saudou o Presidente da Casa Castanho, 

colegas Vereadores, funcionárias da Casa,  Dr. Marlon e as pessoas que acompanham pelo facebook. 

Prosseguindo a Vereadora Salete fez um pedido verbal, atendendo uma reivindicação da Suplente de 

Vereadora a amiga Ledi Baruffi, para que seja construída uma rampa de acesso, para cadeirantes, em 

frente ao Tabelionato de Notas. Disse que acompanhou a Ledi que trouxe uma senhora que precisava 

assinar uns papeis e foi muito difícil porque a senhora não conseguia sair do carro, e da rua até o 

Tabelionato, não tem rampa somente na entrada do prédio do Tabelionato. Após a Vereadora 

reportou-se ao Excelentíssimo colega Maico Hermes, dizendo ao mesmo o qual fala muito sobre 

terra, a Vereadora disse que a Prefeitura tinha uma área de terra e venderam, inclusive com a 

aprovação do colega e que hoje está fazendo muita falta.  Disse que a Administração está no Poder a 

8 meses e já foi feito muito, mas pode ter certeza que ao longo dos próximos três anos e quatro 

meses, farão muita coisa ainda. Só não foi feito mais, por causa da pandemia, onde muitos 

funcionários tiveram que se afastar do trabalho. Também disse ao colega que disse que só se 

trabalhava para alguns e para outros não, sendo que Vossa Excelência está faltando com a verdade, 

porque está sendo feito para todas as pessoas, inclusive para seus eleitores. Disse ainda que para a 

pessoa que o colega havia falado para a Vereadora, que precisava da máquina, para arrumar o galpão, 

disse que a máquina maior  que a pessoa precisava estava na oficina, uma vez que a Vereadora Salete 

foi se certificar de o porquê não teriam feito, esse trabalho mas como ele precisava da máquina 

maior, ela realmente estava estragada, a Vereadora ressaltou ainda que se o colega quiser o mesmo 

pode conversar com o Vice Prefeito e com o Secretário Adilson, que eles vão falar para o Vereador, 

o que estava acontecendo com a máquina naqueles dias. Para encerrar a Vereadora, agradeceu a 

Coordenadora da Educação a Eny do Nascimento, pela explanação que fez aos os Vereadores antes 

da Sessão. Concluiu agradecendo a atenção de todos. Para encerrar essa fase, o Presidente concedeu 

a palavra para a VEREADORA MARLEI INES RITTERBUSCH ao que disse: 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. A Vereadora parabenizou 

o Assessor Jurídico Marlon pelo seu aniversário dia 27 de agosto, e também parabenizou o seu esposo 

Vilmar que dia 28 de agosto também estará de aniversário, disse que ama ele. Em seguida, 

parabenizou a coordenadora Eni que esteve aqui a pouco explicando sobre o projeto de criação do 

Jovem Empreendedor. Acredita que tiveram uma bela explanação da Eni, que faz parte da supervisão 

da Secretaria da Educação. Comentou que na sexta-feira a Odete lhe ligou para a Vereadora, 

comunicando que fizeram Oficio para que viesse mais doses para o município, onde foram 

contemplados com 1.434 doses, para vacinar a população até os dezoito anos. É importante que as 

pessoas venham se vacinar, isso não é a solução total, mas também vem para ajudar e somar. 

Prosseguiu parabenizando o Jornal de Chapada pela excelente matéria publicada sobre a importância 

da alimentação para longevidade do chapadense, pelo Doutor Guilherme Streit, quem come bem 
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vive mais e melhor. É importante que as pessoas leem essa matéria, porque tem informações 

importantes sobre a alimentação. A Vereadora também comentou sobre a vacinação, que foi 

antecipada as doses para quem fez a primeira dose nos dias 7, 8, 9, 10 e 11 de junho, que será feita 

no próximo sábado. Pediu para as pessoas comparecerem para receber essa segunda dose. 

Parabenizou a APAE pelo excelente galeto com massa realizado no último sábado, bem como pela 

realização da semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Essa é uma das 

campanhas anuais desenvolvidas de 21 a 28 de agosto. Disse que a coordenação está fazendo um 

excelente trabalho junto a APAE de Chapada. Em seguida, a Vereadora Marlei fez alguns pedidos 

verbais, que seja colocado duas lixeiras, uma na rua José Adelmo Ledur na residência da Simone Adam 

e outra em Tesouras na residência da Jaqueline Pereira. Após, a Vereadora convidou a todos os 

colegas para um requerimento Nº5 que ela fez hoje, pedindo que seja feito uma homenagem a todos 

os profissionais da saúde, por toda essa pandemia, todas as pessoas que estavam na linha de frente, 

que a pandemia provocada pelo Covid é um dos fatos mais impactantes e mais marcantes do século 

XXI, e deverá levar uma significativa profundas modificações nas comunidades locais, regionais, 

nacionais, continentais e internacionais, e na forma das relações humanas ao impor novos protocolos 

de contrato interpessoal, isolamento e distanciamento social. A Vereadora acha importante todos 

agraciar a Secretaria da Saúde, Hospital São José e a SAMU pelo excelente trabalho já realizado e 

ainda estão fazendo perante a pandemia. A Vereadora convidou a todos os colegas, para que junto 

com ela assine esse requerimento. Essa homenagem será na Sessão Ordinária o dia 8 de setembro 

do corrente. Disse que essa homenagem também é para motiva-los cada dia mais, por tudo que 

estamos passando e ainda temos que passar. Concluiu agradecendo.  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 049/2021 que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar Projeto Jovem Empreendedor” 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 049/2021; 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 favorável ao Projeto 

de Lei nº 049/2021; 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 049/2021, não havendo nenhum Vereador inscrito. Em votação, o PROJETO DE LEI Nº 

049/2021, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. Na sequencia, o Presidente solicitou para 

a Primeira-Secretária para proceder a leitura dos pareceres das Comissões Permanentes, sobre o 

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”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem 

Estar Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mattjie votou pela legalidade e constitucionalidade 
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ao Projeto de Lei nº 050/2021; 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 favorável ao Projeto de Lei nº 050/2021; 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 050/2021, não havendo nenhum Vereador 

inscrito. Em votação, o PROJETO DE LEI Nº 050/2021, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. 

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

das Comissões Permanentes, sobre o PROJETO DE LEI Nº 051/2021 que “Abre crédito especiais no 

orçamento do Município indica recursos 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 051/2021; 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 favorável ao Projeto 

de Lei nº 051/2021; 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 051/2021, não havendo nenhum Vereador inscrito. Em votação, o PROJETO DE LEI Nº 

051/2021, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. Dando prosseguimento, o Presidente 

solicitou para primeira-secretária Vereadora Sandra Mattjie para proceder a leitura do 

REQUERIMENTO Nº 005/2021, subscrito pela Vereadora Marlei Inês Ritterbusch do Progressistas, 

requer na forma do art. 192, inciso I do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de 

Chapada/RS, que seja votado em Plenário o presente requerimento que tem por objetivo 

homenagear aos trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde do Município de Chapada 

envolvidos no combate e prevenção à COVID-19, dirigida a todos profissionais da saúde, psicólogos, 

fisioterapeutas, enfermeiros(as), técnicos(as), farmacêuticos(as), médicos(as), agentes de saúde, 

motoristas, profissionais de limpeza, cozinheiras, auxiliares, administradores, SAMU [Serviço de 

Atendimento Médico de Urgência] e outros profissionais, munícipes voluntários e colaboradores que 

se encontram na linha de frente em intensas e ininterruptas atividades diárias travadas nos postos 

de saúde, hospitais, clínicas e lares, destacando o envolvimento em todas as ações e cuidados, na 

conscientização da população, do tratamento, recuperação e cura de muitos munícipes, e atualmente 

na vacinação para Covid 19 e paralelamente, continuando com as demais ações e necessidades da 

demanda municipal. Logo após, a leitura o Presidente colocou em votação o REQUERIMENTO Nº 

005/2021, subscrito pela Vereadora Marlei Inês Ritterbusch do Progressistas, 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 
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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 trinta e um de agosto do 

corrente exercício, com início às dezoito horas no Plenário Annildo Becker da Câmara Municipal de 

Vereadores de Chapada. 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 24 DE AGOSTO DE 2.021. 

 

                           Gilmar Castanho                                        Sandra Mary Almeida Mattjie  

Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 

 

 


