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ATA Nº 3877 

 

Aos trinta e um 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 primeira 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 Dariano Agostino Guth para proceder 

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

colocou em discussão da ATA Nº 3875 da Sessão Ordinária realizada aos vinte e quatro 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. 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 Maico Roberto Hermes seguido pelos 

Vereadores Leonardo André Krindges, Sandra Mary Almeida Mattjie, Gilmar Castanho, Alcino Rui 

Kohlrausch, Salete Maria Damer, Marlei Inês Ritterbusch e Kelvin Luis Schuh sendo que o Vereador 

Dariano Agostino Guth dispensou o uso da Tribuna na noite de hoje. Primeiramente, o Presidente 

concedeu a palavra para o VEREADOR MAICO ROBERTO HERMES que fez o seguinte 

pronunciamento: Inicialmente o Vereador saudou o Presidente Gilmar Castanho, saudou os 

colegas Vereadores, o Assessor Jurídico, os Servidores da Casa, saudou a Dianara que está presente 

e as pessoas que acompanham através do Facebook. Começou seu pronunciamento fazendo um 

pedido verbal atendendo pedido do Senhor Ari Cardoso que mora na Linha Goés, o qual comprou 

uma plantadeira maior, e está com problemas em dois acessos para chegar na suas lavouras, neste 

sentido pediu que seja feito o alargamento desses acessos os quais precisam ser colocados um 

bueiro a mais em cada acesso, disse que uma lavoura é perto da propriedade do seu Sérgio 

Mossmann e a outra é no Sérgio Espich também na Linha Góes. Então para que seja providenciado 

até o plantio da soja essa colocação desse bueiro e alargamento dessa estrada, disse que sabe que 
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os maquinários vem crescendo, vem aumentando seu tamanho, trazendo dificuldade para os 

agricultores, então o pessoal do Parque de Maquinas se tiver alguma dúvida de onde fica, disse 

que podem passar na propriedade de seu Ari Cardoso, que ele acompanha para mostrar onde é 

para fazer o alargamentos e as melhorias. Em seguida disse que sábado o pessoal de Tesouras, 

falaram ao Vereador que as ruas estão muito sujas de Tesouras, está com muito inço, então pediu 

para que seja feito uma capina, uma dessecação e uma limpeza no Distrito de Tesouras. Também 

tem o pedido do seu Vilson Baches, que precisa de umas cargas de brita na propriedade, uma vez 

que ele ampliou, construiu, está investindo no município, então na medida do possível que o 

município destine umas cargas de brita para sua propriedade para poder lidar com seus 

maquinários, principalmente agora ele começa a fazer feno, e sabe que é uma época que chove 

bastante, como ele mexeu na estrutura do pátio, fez terraplanagem, fez melhorias na sua 

propriedade, disse que nada mais justo que ele receba essa brita que é só levar lá, pois ele mesmo 

espalha, ele mesmo se encarrega de fazer essa distribuição da brita em seu pátio. Após disse que 

sexta feira vai ter a visita do Deputado Pompeo de Mattos aqui no município, sexta de manhã 

estarão indo a Radio Simpatia dar entrevista, vai almoçar em uma reunião com o pessoal do PDT, 

e ai depois as 14 horas ele tem compromisso em outro município, então pelas 9 horas da manhã 

de sexta-feira Pompeo se encontrará no município, e as pessoas que precisarem ou quiserem falar 

com o Deputado para ligar para o Vereador ou procurá-lo que estarão à disposição para 

questionamentos. Em seguida o Vereador Maico disse que no sábado de manhã, recebeu a ligação 

do Senhor Silvio Koch, da Linha Góes, que também convidou a Vereadora Salete para se fazer 

presente no dia que fazerem as visitas nas propriedades, para se deslocar até a propriedade dele 

para a Vereadora poder ver, o que ele teve que fazer por conta própria lá, sendo que está 

investindo no município. Para encerrar o Vereador Maico, falou que a Assembleia Legislativa do 

Estado, acabou de aprovar a privatização da Corsan por 33 a 19 votos, sendo que o Vereador não 

sabe se seu partido votou a favor ou contra, mas disse que é uma perca enorme para o estado, 

para os municípios, e para o nosso Município a privatização da Corsan, mas o toma lá dá cá na 

Assembleia Legislativa acontece, e acontece de forma descarada, onde nenhum tem vergonha na 

cara. Concluiu agradecendo.  Após, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR LEONARDO 

ANDRE KRINDGES que falou o seguinte: O Vereador iniciou seu pronunciamento saudando o 

Presidente da Casa Gilmar Castanho e em nome dele saudou os demais colegas Vereadores, 

saudou o Assessor Jurídico Marlon, os Servidores desta Casa, a Dianara que acompanha, e o 

pessoal que acompanha pelo Facebook. De imediato o Vereador seguindo sua divulgação de dados 

do Covid 19, a nível de País com dados do dia 30 de agosto, total de pessoas vacinadas que 

receberam apenas uma dose no Brasil cento e trinta milhões e dezenove mil pessoas, um total de 

61% da população vacinada com a primeira dose, pessoas que receberam a segunda ou dose única 

sessenta e um milhões cento e sessenta e seis mil pessoas, fazendo um total de 28,7% da 

população a nível de País. No Rio Grande do Sul com a primeira dose tem sete milhões quinhentos 

e sessenta mil pessoas, num total de 66% da população vacinada com a primeira dose, e com a 
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segunda dose ou a dose única, três milhões setecentos e quatro mil pessoas, fazendo um total de 

35% da população. No município de Chapada sete mil pessoas vacinadas com a primeira dose, 78% 

da população e com a segunda dose, foram três mil quatrocentas e sessenta e duas pessoas, com 

um total de 41% da população, neste sentido disse que no município está com metade da 

população vacinada com as duas doses, e pelo que tem divulgado no dia 9, na outra sexta feira 

tem mais uma parte da vacinação com a segunda dose, então logo estarão com toda a população 

com as duas doses. Em seguida o Vereador agradeceu e parabenizou o Patrão do CTG, seu Paulo 

Rudi Schnur, pela programação do acendimento da chama crioula, que aconteceu no domingo, 

esse ano com o tema Caminhos de Anita, o evento mantendo acessa a tradição gaúcha do nosso 

estado, e dando início ao mês farroupilha, no entanto disse que quem puder que acompanhe a 

programação do CTG, que tem várias programações, então é só entrar na página do CTG que tem 

divulgado, parabeniza novamente os envolvidos nesse encontro. Para encerrar o Vereador 

convidou as pessoas que assistem e querem acompanhar o seu trabalho, para acompanhar pela 

pagina Leonardo Krindges Vereador, ou liguem também para o 54 9 99530154, alguma dúvida, 

alguma sugestão, algum pedido, disse que está ai também para ajudar a população em alguma 

coisa que estiver ao seu alcance. Concluiu agradecendo. Dando seguimento, o Presidente 

concedeu a palavra para a VEREADORA SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE que falou o seguinte: 

Inicialmente a Vereadora Sandra cumprimentou o Presidente Vereador Gilmar Castanho e em seu 

nome saudou os colegas Vereadores, bem como saudou o Assessor Jurídico, funcionárias da Casa 

e a todos que acompanham essa Sessão pelo Facebook. Disse que amanhã iniciamos o mês de 

setembro e claro a Semana da Pátria e como professora lembrou que todos os anos quando 

iniciava o mês de setembro, trabalhavam com os alunos na sala de aula sobre a Semana da Pátria. 

Que está semana sirva para reforçar o amor e a dedicação a nossa pátria. O nosso povo é 

acolhedor, hospitaleiro e trabalhador. A nossa nação é bela. O Brasil é maravilhoso. O Brasil é rico 

e temos muitas riquezas naturais. A Vereadora Sandra ousa dizer que o país é abençoado, e 

abençoado com tudo, com nosso povo maravilhoso, com as riquezas naturais e com a nossa 

localização. Quantas coisas terríveis vemos acontecendo como guerras, disputas por religião, 

disputa pelo poder e também tantos lugares com terremotos. Coisas que aqui no Brasil graças a 

Deus estamos livres. As pessoas que tem o poder de comandar o nosso país devem se voltar para 

este Brasil maravilhoso. A Vereadora deseja a consciência de cidadão brasileiro, para que as coisas 

melhorem. Devemos pensar no povo, na nação e em um país cada vez melhor. Que as crianças e 

filhos também se criem tendo essa consciência que o nosso país é maravilhoso. A Vereadora 

Sandra desejou a todos os brasileiros felicidades pelo aniversário de nação e que aqueles que 

tenham o poder de comandar trabalhem pelo nosso país, pois nós merecemos. Em seguida, falou 

que a vacina da covid-19 está acontecendo, mas fica triste, pelo fato da equipe de vacinação se 

preparar para vacinar e acaba sobrando muitas doses. Disse que tem coisas que depende de mim 

e tem coisas que eu devo fazer. Não podemos pensar só na gente, porque se ela se a gente se 

contaminar, vai acabar contaminando outras pessoas. Pediu para aproveitarem essa 
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oportunidade, que tem vacina disponível e os servidores da Secretaria da Saúde estão trabalhando 

até aos sábados de manhã e outros horários.  Algumas pessoas argumentam que se sentem mal 

ou tiveram reação após se vacinar. Mas esses sintomas passam em dois ou três dias. Pediu 

novamente para as pessoas que ainda não fizeram a vacina, procurem fazer o quanto antes. Após, 

a Vereadora Sandra reforçou um pedido que já havia feito, no sentido de que nos final de semana 

(sábado e domingo) seja fechado uma rua da Praça da República, para ampliar o espaço de 

circulação das crianças. Sugeriu que fosse fechada a rua 7 de Setembro em frente a academia, mas 

cabe o análise do Poder Executivo. Concluiu agradecendo a atenção de todos. Ato contínuo, o 

Presidente solicitou para o Vice-Presidente da Casa, Vereador Alcino Rui Kohlrausch, para lhe 

substituir na direção dos trabalhos e lhe conceder a palavra, para poder fazer seu pronunciamento, 

fazendo uso da palavra o VEREADOR GILMAR CASTANHO que disse o seguinte: O Vereador Gilmar 

Castanho fez uma saudação ao Vice-Presidente Vereador Alcino Kohlrausch, que por ora assumiu 

a direção dos trabalhos, e, em seu nome saudou os demais Vereadores, funcionários desta Casa, 

Assessor Jurídico Marlon e também saudou as pessoas que estão assistindo através do Facebook.  

O Vereador Gilmar Castanho disse para a Vereadora Sandra que ela tem seu apoio, no sentido de 

que seja fechado uma rua da Praça da República no final de semana, para que as crianças tenham 

mais espaço para brincar. No entanto, o Vereador deixou um pedido para as crianças, 

principalmente quem anda de bicicleta, que cuidem dos pedestres, pois já aconteceu das pessoas 

estarem caminhando e adolescentes acabaram batendo nos pedestres. O adolescente na euforia, 

na vontade de andar de bicicleta acaba se passando e atropelando os pedestres. Pediu novamente 

que os adolescentes cuidem dos pedestres, talvez os pais chamem atenção dos mesmos, porque 

as vezes andam em alta velocidade, e em nosso município temos muitos idosos, que muitas vezes 

estão caminhando nas calçadas e até pessoas novas, porque se levar uma peixada de bicicleta 

poderá causar dano tanto o pedestre, quanto para o ciclista. Em seguida, falou que hoje estava 

olhando, que o Poder Executivo adquiriu três veículos, sendo uma caminhoneta Strada, um Mobi 

e também uma Fiorino. Essas aquisições mostra que o executivo municipal está renovando a frota 

e está interessado em fazer um bom trabalho para a população. Disse o vereador que isso é só o 

começo de muitas compras. Logo também estará chegando mais maquinários para o Parque de 

Maquinas, sendo um caminhão, uma patrola e um carregador. Esses maquinários vai facilitar o 

trabalho do Parque de Máquinas, até porque as máquinas estão bastante defasadas e com 

bastantes problemas, por isso precisa renovar a frota também do Parque de Máquinas, até porque 

as pessoas estão há 08 anos esperando serviço e não conseguiam. Espera que agora possam 

atender essas pessoas que estavam aflitas, porque não conseguiam serviço, e agora já no início 

querem que se resolva o problema. O Vereador Gilmar Castanho disse para as pessoas que estão 

precisando que no momento certo vai ser solucionado todos os problemas das pessoas, não vai 

precisar oito anos. O Vereador disse a todos que estão acompanhando essa Sessão, que devem 

ter ouvido sobre a denúncia que um desavisado fez, a respeito do projeto de lei nº 49 e do projeto 

de lei nº 50, ao Tribunal de Contas dizendo que os referidos projetos não eram legais e que os 

Vereadores não poderiam ter aprovado os projetos 49/2021 e 50/2021. Disse que olhando a 

denúncia, parece até que a pessoa conhece, parece até que a pessoa é formada em Direito. Mas 
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o Vereador acha que essa pessoa não passou na prova da OAB. Essa pessoa até tem um certo 

conhecimento, mas não atingiu ainda conhecimento pleno, conhecendo todas as leis, 

principalmente do Legislativo e do Executivo. O Vereador Gilmar Castanho disse que o Vereador é 

soberano no voto. O Vereador é dono do seu voto. O Vereador não tem que dar explicação da 

decisão dele. Se ele votou aqui tem que ser respeitado e foi aprovado por unanimidade. Esses 

projetos são excelentes e vai ajudar as crianças tomarem uma decisão no futuro, especialmente 

de sua profissão. Porém, alguns desocupados, que talvez ficaram sem trabalhar, estão fazendo 

denúncia, tanto para o Executivo quanto o Legislativo. No entanto, o Vereador Castanho acha que 

ele faltou essa aula, no dia que foi para aprender sobre as leis do Legislativo, ele deve ter faltado. 

Disse novamente que o Vereador é soberano. Citou um exemplo, vamos dizer que o Assessor 

Jurídico da Casa dá um parecer contrário a um projeto de autoria do Executivo, se o Vereador 

quiser votar contra ele pode, porque o Vereador é soberano. Na nossa democracia o Vereador é 

soberano. O Vereador deixou registrado nesta Casa, que existe pessoas desocupadas, com mal 

intenção, de atrapalhar o município, porque não vai atrapalha o Executivo nem o Legislativo, mas 

sim aquele adolescente que está lá na sala de aula necessitando de uma nova oportunidade. E 

essas pessoas por ranço político, por talvez, não ter aceitado o resultado das eleições, estão de 

todas as formas tentando atrapalhar. Entretanto, deixou bem claro a todos que vão continuar com 

mesmo empenho, com a mesma determinação de sempre, para que as coisas boas aconteçam no 

município e não vai ser qualquer um que vai atrapalhar. Concluiu agradecendo.  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 Gilmar Castanho e em seu nome saudou todos os demais colegas Vereadores, 

o Assessor Jurídico, as Servidoras da Casa, também agradeceu a presença de sua filha Dianara, e 

em nome dessas pessoas citadas faz uma saudação especial a todas aquelas pessoas que 

acompanham pelas redes sociais, e quando suas poucas palavras ainda de forma reduzida for ao 

ar pela Rádio Simpatia, que todas as pessoas se sintam homenageadas. Prosseguindo o Vereador 

Alcino, falou sobre algumas questões do Município, dizendo que ele tem vários sinais bons no 

município, assim como tem algumas preocupações, no entanto como sinal bom citou o exemplo, 

do projeto aprovado nesta Casa, é uma iniciativa do Executivo Municipal que é o Jovem 

Empreendedorismo, outro sinal bom é de um programa junto com o Executivo, com a Acic, com 

diversas lideranças em segmentos da sociedade de Chapada, que é um diagnóstico sobre novas 

potencialidades, neste sentido o Vereador Alcino acredita que mais Vereadores também foram 

entrevistados, assim como ele que teve a honra também de dar seu parecer e sua contribuição 

para ajudar, sendo este um diagnóstico sobre as potencialidades do município, seus pontos de 

estrangulamento, suas alternativas, suas potencialidades. No entanto o Vereador Alcino, ressaltou 

que quando fala até fica um pouco preocupado, citando o exemplo da monocultura, que pode dar 

problema, uma vez que se ficarmos somente com a cultura da soja que hoje é fantástica, é muito 

boa, com um preço bom, mas o Vereador quer dizer é que se precisa ter um alinhamento das 

diversas lideranças do município, da assistência técnica e não só da Secretaria da Agricultura e da 

EMATER, mas sim de todos, para formar uma linguagem única, pois  o agricultor, o munícipe vai 

nas cooperativas, Sindicato, nas empresas nas pessoas que fazem projetos e revendem defensivos 
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agrícolas e demais lideranças envolvidas, por isso precisam falar a mesma linguagem, o Vereador 

Alcino salientou que não que eles não estejam falando, ou que não sejam importantes, ou que os 

técnicos não estejam trabalhando, disse que esse povo contribui e fazem as coisas certas  e devem 

ser elogiados. Mas o que o Vereador Alcino,  quer dizer e faz um pedido especial, é pelo fato de 

que hoje a monocultura da oleaginosa da soja tem um preço excelente, e espera que continue 

assim, mas pede que cada um desses segmentos citados, pensem também na diversificação de 

cultura, mesmo que abram um pouco de seus faturamentos, nem que as vezes o negócio não é 

tão bom, mas que amanhã ou depois o preço pode cair violentamente, uma vez que esta questão 

pode ser considerada cíclica, pois o Brasil é feito de ciclos, e se não for feita uma diversificação de 

cultura,  o produtor, o comércio, enfim os munícipes, vão estar vulneráveis a este novo momento. 

Salientou que é muito importante, e até pediu que fosse corrigido se está errado, mas ressaltou 

que a produção anual de soja no Município é de três a quatro milhões de sacos de soja, 

questionando o que fica disso, se nem um grão é moído, fica os que as máquinas amassam, o 

Vereador Alcino disse que não está criticando, é importante, e também citando também a 

suinocultura, que é uma das possibilidades, uma vez que em nosso município tem seis pocilgas, 

empreendimentos para produção de suínos, ressaltando que existe uma dificuldade de encontrar 

pessoas que queiram fazer isso, uma administração encontra muitas dificuldades. No entanto o 

Vereador Alcino, salientou mais uma vez que os produtores não fiquem  somente em uma cultura, 

pois podem cair do cavalo, por isso pediu que as pessoas trabalhem, para ganhar dinheiro 

enquanto dá, mas o Vereador alerta que isso é muito perigoso, o valor agregado no FPM é muito 

pouco em cima de uma cultura não transformada, mas na opinião do Vereador Alcino se for pegar 

a própria suinocultura essa sim, deixa  um retorno financeiro muito bom para o município, que por 

sua vez precisa prestar melhorias para a população, precisa investir nas estradas, pátios de vacas, 

na suinocultura como já falou, Bacia leiteira.  Neste sentido o Vereador Alcino, disse que precisam 

do empenho de todos. Dizendo que eles como Vereadores assim como nenhum desses segmentos 

que citou não podem deixar essas cem vagas, pois devem ser preenchidas imediatamente neste 

Projeto de Empreendedorismo, uma vez que devem fazer chegar o conhecimento deste Projeto 

até as pessoas, fazendo com que elas entendam e provoque o despertar dos jovens, pois as 

pessoas precisam de informações e quem tem uma informação, uma vez transformada em 

conhecimento essa pessoa é convidada a decidir, a tomar decisões. Mas se a pessoa não tiver 

conhecimento, informação, se ela não acompanhar as coisas e achar que está tudo bem, ressaltou 

que essas pessoas não são convidadas para decidir nada, e ainda pagam muitas vezes para 

obedecer. O Vereador Alcino, disse que aqui tem oportunidades, pois a municipalidade está 

investindo, e cada um dos Vereadores devem tentar também, pedir mais vagas para este 

programa.  O outro diagnóstico sobre novas alternativas potencialidades do município, pontos de 

estrangulamentos, novas possibilidades, devem ser aderidas, pois temos que pensar que por 

enquanto a coisa está boa, a coisa não está ruim, o produtor, o comércio, o pessoal dentro das 

possibilidades da realidade atual está indo bem, está se empenhando, agora o líder tem que 

enxergar um outro momento, um feeling daquele momento seguinte que pode dar um baita 

problema. Disse que se não forem atentos as mudanças e a adequação em busca do 

conhecimento, então todos são responsáveis, todos precisam se empenhar, fazer juntos esses 
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cursos, se atualizar, o pessoal que tenham eles como técnicos, as lideranças precisam se 

empenhar, precisam conversar com essas pessoas que esse projeto é importante. Para encerrar o 

Vereador Alcino disse que foi um privilégio falar com todos, concluiu agradecendo. Logo após, o 

Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER que falou o seguinte: 

Inicialmente saudou o Presidente da Casa Vereador Castanho, colegas Vereadores, Assessor 

Jurídico Marlon, Servidora da Casa, amiga Dianara, bem como as pessoas que os acompanham 

pelo facebook. Prosseguindo a Vereadora Salete fez alguns pedidos verbais ao Poder Executivo, 

no sentido de que seja recuperada a estrada geral, da localidade de São Francisco, sendo que este 

um pedido foi feito por algumas famílias daquela localidade. Pediu ainda que seja destinada uma 

carga de pedra brita, para a propriedade de Roberto Freitag, na localidade de Linha Beleza. 

Também atendendo a um pedido da sua amiga Jaqueline esposa do Charles Pereira, que é 

Presidente do Esporte Clube Santista, Time de futebol da Linha Diogo, para que seja destinada uma 

carga de pó de brita, para a sede daquele time, porque em frente ao barzinho e ao lado tem só 

terra e por isso precisa ser colocado esse pó de brita nestes dois locais, uma vez que vai iniciar o 

campeonato de Veteranos no próximo sábado dia 4 de setembro. A Vereadora Salete pediu ainda 

que sejam recuperados alguns trechos da estrada geral, do Distrito de Vila Rica. Em seguida 

agradeceu ao convite que foi feito aos Vereadores pelo Patrão Paulo Rudinei Schnur e Patroa do 

CTG Galpão Crioulo, para que se fizessem presentes no recebimento da Chama Crioula, que tem 

como tema neste ano “Os Caminhos de Anita”.  Neste sentido a Vereadora agradeceu aos 

cavalarianos que sofreram um pouco pelo calor, mas que estavam muito felizes com todo o 

trabalho que tiveram, agradeceu também as pessoas que vieram de outras cidades para 

abrilhantar esse dia. Para encerrar desejou uma boa semana a todos. Na sequencia, o Presidente 

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

Vereadora Marlei saudou o Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou 

os demais Vereadores, ao Assessor Jurídico Marlon, as Servidoras da Casa, a Dianara que está 

presente no Plenário e as pessoas que acompanham pelo Facebook. Em seguida, a Vereadora 

apresentou um pedido verbal, reivindicação essa de alguns moradores da comunidade de Santana, 

no sentido de que sejam colocados alguns bancos em frente a pracinha do Salão Guth. Após, a 

Vereadora convidou a pessoa que fez a denúncia dos projetos 49 e 50, para que da próxima vez 

ele esteja aqui com os Vereadores, para que coloque seu nome à disposição para ser um Vereador, 

para vir aqui aprovar o que é bom para o município, que talvez, essa pessoa vai ver que aprovam 

coisas boas. A pessoa que denunciou deve saber quem é. E que venha com eles para ser um 

candidato a Vereador na próxima eleição. Prosseguiu, dizendo que quinta-feira à noite aconteceu 

algo no calçamento de São Francisco. A Vereadora disse que está muito triste e muito chateada 

com o que fizeram no calçamento em frente ao Leomar Webel, onde alguém muito infeliz, pegou 

um trator e abriu o calçamento. A pessoa que fez isso, com muito respeito a comunidade de São 

Francisco, crie vergonha e não passe em cima daquele calçamento. A Vereadora disse que não iria 

falar na tribuna, mas isso foi um desrespeito com o cidadão de Chapada.  As pessoas comunicaram 

para a Vereadora e ela logo comunicou o Prefeito que estava vindo de Porto Alegre, onde ele 

tomou as devidas providencias.  Agora abriram uma valeta e ela quer ver quem vai fechar, pois vai 

ser inaugurado, como disse o prefeito, depois que tudo estiver pronto, inclusive com acostamento 
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e tudo. Não sabe dizer quem foi, mas alguém vai descobrir e vai doer para quem fez. A Vereadora 

disse que isso é um descaso com eles, que estão aqui administrando e pela população que irá 

receber essa obra. Sobre a vacinação, a Vereadora Marlei disse que no sábado fizeram uma equipe 

maravilhosa para atender as pessoas para fazer a segunda dose da vacina. Tinham a previsão de 

aplicar a segunda dose em 400 pessoas, mas compareceu umas 330 pessoas. Diante disso, a 

Vereadora convoca essas pessoas novamente que não puderam fazer a segunda dose, para ir no 

dia 2 de setembro das 13:30 às 14:30 no pavilhão católico, que terão uma nova oportunidade. E 

no dia 8 de setembro também vai ter uma repescagem para as pessoas que não puderam fazer 

por algum motivo. A Vereadora conclamou a população a se vacinar, para proteger a sua saúde e 

das pessoas que estão ao seu redor também. Após, a Vereadora fez um agradecimento ao Patrão 

do CTG Galpão Crioulo Paulo Rudinei Schnur, pelo convite que fez aos Vereadores. Disse que não 

pode estar presente, pois tinha outro compromisso. Mas desejou que tenha um bom trabalho 

perante ao CTG. Concluiu agradecendo. Para encerrar essa fase, o Presidente concedeu a palavra 

para o VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH ao que disse: O Vereador iniciou seu pronunciamento 

saudando em nome do Presidente Gilmar todos os Vereadores, Assessor Jurídico Marlon, 

Servidores da Câmara Municipal, a todas as pessoas que mais uma vez acompanham nesta sessão 

dessa terça feira dia 31 de agosto. Iniciando o uso da tribuna, o Vereador kelvin reiterou o pedido 

da Vereadora Marlei, disse que não sabe se foi a mesma pessoa que lhe pediu, referente a 

colocação de bancos na pracinha do Distrito de Santana, em frente ao salão Guth, sendo que 

também procuraram o Vereador a respeito disso, por isso faz esse pedido da comunidade de 

Santana. Prosseguindo o Vereador Kelvin disse que outro assunto importante e que o Vereador 

vinha trazendo já em algumas sessões, é sobre o calçamento na Linha Diogo, falou que no último 

sábado teve uma equipe trabalhando junto ao calçamento, recuperando alguns trechos, alguns 

locais onde apresentou problemas, neste sentido  o Vereador Kelvin disse que fica feliz por ter 

procurado a administração pública municipal Executivo, Prefeito, seus assessores, buscando pelas 

informações e de certa forma pedindo para que o Executivo buscasse seu direito da garantia desta 

obra. Ressaltou que não foi ajeitado todos os lugares, ali no trevo tem que ser feito ainda, mas 

acredita que nos próximos dias será resolvido, isso começou no sábado essas melhorias, e é um 

benefício que a população de Chapada recebe dentro de uma garantia legal, que o município 

possui, então o Vereador fica feliz em ter feito esse pedido e ao mesmo tempo a realização do 

mesmo que iniciou como disse no último sábado. Após o Vereador Kelvin falou também sobre 

outro assunto que levantou no dia primeiro de junho na Sessão de Nº22, referente a questão das 

fisioterapias aqui no município de Chapada, e já na época ele procurou a Secretária Odete, 

conversou sobre esse assunto, onde ela passou ao Vereador as informações, que o município 

possuía uma fisioterapeuta concursada, 30 horas semanais, onde atende além dos serviços de 

rotina, emergência, também de urgência, pós operatório, as pessoas com necessidades especiais 

que entre eles também as crianças, adolescentes, adultos da nossa APAE, e o Vereador questionou 

na época sobre a possibilidade da busca pela contratação de mais profissionais, para atender a 

alta demanda que o município de Chapada possui. Também na ocasião foi falado sobre a Lei 

Federal 173 que tem algumas ressalvas ali na questão do Covid, então o Vereador questionou a 

secretária sobre essa necessidade, se era possível ou não a contratação, e a secretária explicou na 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

época que o município estava avaliando se fosse possível ou não a contratação. No entanto o 

Vereador Kelvin disse que fica feliz por ter procurado a Secretária Odete, mencionado essa questão 

que as pessoas o procuraram, uma, duas, três pessoas, para buscar esses atendimentos, buscar 

mais atendimentos na área da fisioterapia, neste sentido disse que a Secretária Odete passou ao 

Vereador que procurou a 15ª Coordenadoria de Saúde, e as informações que a coordenadoria 

passou para ela foi que seria possível fazer a contratação dos profissionais se fosse por forma de 

um chamamento público, se fosse feito dessa forma seria possível a contratação ainda neste ano 

de profissionais e o Vereador conversando com a Secretária, ela passou ao Vereador que tem dois 

profissionais que se credenciaram para trabalhar, um profissional atendeu já no mês de agosto, e 

outro profissional irá iniciar agora em setembro os atendimentos, e ainda o credenciamento está 

aberto até o próximo dia 9 de setembro, para mais pessoas que queiram se credenciar, está aberto 

o credenciamento. O Vereador disse que serão oferecidas duzentas sessões mês, prefeitura vai 

pagar o valor de vinte e cinco reais, e fica então um teto máximo de cinco mil reais por mês no 

investimento na questão das fisioterapias, ressaltando novamente o Vereador Kelvin que ficou 

feliz em procurar a Secretária, por mais que o Executivo já estava talvez procurando algumas 

informações, mas assim acabam trocando alguma ideia, instigando também as pessoas a procurar 

mais informação, para trazer este benefício aqui para o município, é uma forma que faz jus ao que 

ele já falou, para trabalhar de uma forma que possam beneficiar a população. Disse que a demanda 

é alta e ainda teve pacientes com a questão de Covid, necessitando desse atendimento, então 

essas 30 horas semanais do profissional que é concursado aqui no município, acaba ficando um 

pouco apertado para atender todo mundo, e assim ela está centralizando alguns atendimentos na 

APAE e na Secretaria da Saúde, assim priorizam um pouco mais a APAE, e essas outras profissionais 

vão atender o restante da população de uma forma mais intensa. Falou ainda que o local dos 

atendimentos será realizado junto ao espaço próprio de cada profissional, estabelecimento do 

credenciado, e as maiores informações podem ser obtidas na secretaria da saúde com a Secretária 

Odete, mais informações do atendimento que vai ser realizado através da Secretaria da Saúde os 

atendimentos de fisioterapia, também foi comentado pela Secretária da necessidade da prescrição 

médica, uma vez que vai vir a prescrição médica, cai na mão da Secretária, volta para a 

fisioterapeuta, para depois voltar novamente para a Secretaria ter o controle total dos 

atendimentos que são oferecidos. Por fim o Vereador Kelvin falou também sobre a questão da 

fichas de dentistas, as quais  a Secretária mencionou que eram entregues as 7 da manhã das sextas 

feiras, sendo que o pessoal do interior até mencionou que ficaria até um pouco mais viável se fosse 

entregue ao meio dia, neste sentido o Vereador Kelvin disse que o horário vai mudar, a partir da 

sexta feira que vem, já tem informações no site, programa da prefeitura, que no dia 3 de setembro, 

as fichas de dentistas serão entregues a partir do meio dia, junto ao CAIS na cidade. Para encerra 

disse mais uma vez que fica feliz em trazer uma informação que vem para beneficiar, que através 

do papel do Vereador pode beneficiar mais pessoas, procurando informações, instigando as 

pessoas, os lideres aqui do município a prestar um atendimento ainda de maior qualidade a todas 

as pessoas. Concluiu agradecendo. Após, o Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho usou 

da palavra para esclarecer a colocação feita pelo Vereador Kelvin Schuh sobre o calçamento da 

Linha Diogo, dizendo que a empresa que fez o calçamento na Lina Diogo, aceitou a notificação do 
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Poder Executivo e já fez o reparo no calçamento. Porém, o calçamento do Trevo da Perimetral 

Osvaldo Balduino Richter foi realizado por uma empresa de Sarandi. A prefeitura já fez a 

notificação e está aguardando a resposta. Se essa empresa dizer que não irá fazer o concerto o 

município poderá fazer o reparo, mas primeiro precisa receber a resposta. 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 042/2021 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o Quadriênio 2022-2025 e 

dá outras providências” Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e 

Rural: RELATOR: Vereador Alcino Kohlrausch, votou favorável ao Projeto de Lei nº 042/2021; 

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 042/2021, 

foi 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 comunicou que devido ao feriado da 

Independência do Brasil a próxima Sessão Ordinária será realizada na quarta-feira, dia 08 (oito) de 

setembro, onde na ocasião será prestada homenagem aos servidores da área da saúde. 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.  
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