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ATA Nº 3878 

 

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

horas, conforme determina Resolução Administrativa de Mesa nº 007/2021, tendo por local o 

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

ORDINÁRIA, a trigésima segunda 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; Dariano Agostino Guth do MDB e Kelvin Luís Schuh do PTB, e registrou a 

ausência justificada do Vereador Maico Roberto Hermes do PDT. Em seguida, o Presidente 

falou que durante esta Sessão Ordinária será prestada homenagem aos profissionais da saúde 

do nosso município, que atuam na Secretaria Municipal da Saúde, da Sociedade Beneficente 

Hospital São José e da Samu. Esta homenagem atende o Requerimento nº 005/2021 de todos 

os Vereadores integrantes deste Legislativo. Após, o Presidente saudou o Prefeito Municipal 

Gelson Miguel Scherer, os Vereadores, Secretário da Administração Paulo Jair Costa Campana, 

Servidores e demais pessoas presentes neste ato. Na sequência, o Presidente Vereador Gilmar 

Castanho convidou o Vereador Leonardo André Krindges para proceder à leitura de uma 

passagem do Livro Sagrado. A seguir, o Presidente convidou o Prefeito Municipal para tomar 

assento a Mesa Diretora. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente colocou em 

discussão da ATA Nº 3876 da Sessão Plenária Especial realizada aos trinta e um 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 dos Vereadores 

presentes, registrando a ausência justificada do Vereador Maico Roberto Hermes. Logo após, 

o Presidente colocou em discussão da ATA Nº 3877 da Sessão Ordinária realizada aos trinta e 

um 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 dos Vereadores presentes, registrando a ausência justificada do Vereador Maico 

Roberto Hermes. 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 para a 

Primeira-Secretária Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie e ao Segundo-Secretário da Mesa 

Diretora para procederem 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 052/2021 que “Dispõe sobre o Regime de Previdência 

Complementar – RPC no âmbito do Município de Chapada e dá outras providências”. Após a 
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leitura do projeto, o Presidente colocou em votação o pedido de Regime de Urgência, tendo 

sido Aprovado por Unanimidade de Votos dos Vereadores presentes registrando a ausência do 

Vereador Maico Roberto Hermes; PROJETO DE LEI Nº 053/2021 que “Abre crédito especial no 

orçamento de 2021 no valor de R$ 17.536,06 e dá outras providências”. Após a leitura do 

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

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

Vereador Maico Roberto Hermes; PROJETO DE LEI Nº 054/2021 que “Abre créditos 

suplementares e especial 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 dos Vereadores presentes 

registrando a ausência do Vereador Maico Roberto Hermes, e, PROJETO DE LEI Nº 055/2021 

que “Dispõe sobre o fornecimento de uniforme escolar gratuitamente aos alunos da rede de 

ensino público municipal e dá outras providências”, Após a leitura do projeto, o Presidente 

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

de Votos dos Vereadores presentes registrando a ausência do Vereador Maico Roberto 

Hermes. Entre as matérias, foi lida a seguinte à qual será enviada ao Poder Executivo, 

atendendo solicitação dos Nobres Edis: PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 016/2021 de autoria dos 

Vereadores Kelvin Luís Schuh e Dariano Agostino Guth, que requerem que seja remetido ao Sr. 

Prefeito Municipal o presente Pedido de Informação, para que o mesmo forneça as seguintes 

informações: Que o Poder Executivo Municipal envie para esta Casa Legislativa cópia da Nota 

Fiscal de compra dos 03 (três) últimos veículos adquiridos pelo Município, sendo uma Fiorino, 

um Fiat Strada e um Fiat Mobi. Neste momento o Presidente deu início a homenagem aos 

profissionais da saúde do nosso município, que atuam na Secretaria Municipal da Saúde, da 

Sociedade Beneficente Hospital São José e da Samu. Logo após, o Presidente convidou a 

Primeira-Secretaria Vereadora Sandra Mattjie para fazer a leitura do Requerimento nº 

005/2021. Na seuqencia, o presidente passou para a cerimônia de entrega da placa de 

homenagem aos profissionais da saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, neste ato 

representada pela Secretária Municipal da Saúde Senhora Odete Maria Guareschi, convidando 

a mesma para comparecer aqui na frente para receber a placa de Homenagem e convidou as 

Vereadoras Marley Ritterbusch e Salete Damer e o Vereador Dariano Guth, para fazer a entrega 

da mesma. Após, passou a cerimônia de entrega da placa de homenagem aos profissionais da 

saúde da SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SÃO JOSÉ DE CHAPADA, neste ato representada 

pelo Presidente Senhor Dejalmo Steffler e pela Admnistradora Mayara Dellai convidando-os 

para comparecerem aqui na frente para receberem a placa de Homenagem, tendo o Presidente 

desta Casa Vereador Gilmar Castanho, a Vereadora Sandra Mattjie e o Prefeito Municipal 

Gelson Miguel Scherer, entregue a placa. A seguir, o Presidente passou a cerimônia de entrega 

da placa de homenagem aos profissionais da saúde da SAMU, neste ato representada pela 

Senhorita Mariana Arruda de Vargas Enfermeira Chefe, convidando-a para comparecer aqui na 
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frente para receber a placa de Homenagem e convidou os Vereadores Alcino Kohlrausch, 

Leonardo Krindges e Kelvin Schuh para fazer a entrega da mesma. Na sequencia, passou a fase 

dos pronunciamentos dos homenageados. Primeiramente o Presidente convidou a  SENHORA 

ODETE MARIA GUARESCHI, para fazer o seu pronunciamento em nome dos Profissionais da 

Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, ao que disse: “Saudou o Presidente desta Casa 

Legislativa Vereador Gilmar Castanho. Saúdo os demais Vereadores. Saúdo o Prefeito Municipal 

Gelson Scherer, secretários municipais (senhores e senhoras). Uma saudação carinhosa aos 

meus colegas profissionais e trabalhadores da área da saúde que se fazem presentes e aos que 

estão nos ouvindo neste momento pelas redes sociais. Gostaria de fazer um agradecimento a 

Vereadora Marlei por ter encaminhado o requerimento a esta Casa Legislativa e aos demais 

Vereadores que nos agraciam com esta bela homenagem na noite de hoje. Quero relatar um 

pouco do nosso trabalho na Secretaria da Saúde durante o período da pandemia Covid-19. No 

ano de 2020 quando houveram os primeiros casos em Chapada tivemos que continuar 

trabalhando normalmente, porque saúde não pode parar. Quando muitas empresas e 

trabalhadores começaram a trabalhar online ou home office ou muitos ainda ficaram em casa 

com muito medo de contrair o vírus, a saúde não podia parar, porque saúde é serviço essencial 

e a população precisava de nos. Sem sabermos quando teríamos a chance de ser vacinados ou 

quando a tão esperada gota de esperança chegaria ao Brasil. Quando chegávamos ao Cais ou 

Postos de Saúde do interior todos os dias, era comum um colega dizer eu estou com medo, e o 

pânico e a insegurança nos assustava, mas tínhamos que continuar firmes, e um colega era 

suporte e apoio para o outro e a esperança de ter dias melhores, e que tudo isso iria passar nos 

dava coragem. Os protocolos enviados pelo Ministério da Saúde mudavam, quase que 

diariamente com orientações de cuidados de higiene e uso de EPIS. No mês de janeiro de 2021 

chegou a esperada vacina, liberada na primeira fase de imunização aos profissionais da saúde, 

e começamos então a nos sentir mais seguros. Mas ai tivemos então nos primeiros meses do 

ano de 2021 o pico de contaminação do vírus em nossa cidade. Neste período então sofremos 

pressão psicológica, cansaço físico e mental devido aos casos graves e de óbitos. Mas aos 

poucos com a vacinação avançando nos grupos prioritários, os casos foram diminuindo e hoje 

vivemos uma estabilidade. Não poderia deixar de comentar da importância que cada 

profissional da saúde tem no dia a dia na Secretaria da Saúde. E para trabalhar na saúde é 

preciso gostar de gente. Temos uma equipe unida, responsável e competente, que busca fazer 

o melhor para atender a nossa população. Agradeceu a equipe dos profissionais da saúde pela 

dedicação e esforço nos momentos difíceis que passamos. O nosso muito obrigado de coração 

aos Vereadores desta Casa pela homenagem. E a vocês equipe do Cais gratidão por tudo e 

sigamos firmes na nossa missão. Logo após, o Presidente convidou a  SENHORA MAYARA 

DELLAI, para fazer o seu pronunciamento em nome dos Profissionais da Saúde da Sociedade 

Beneficente Hospital São José de Chapada, que disse: “Primeiramente cumprimentou o 

Presidente da Câmara Sr. Gilmar Castanho, em nome dele aos demais nobres Vereadores desta 
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casa, os assessores e funcionários. Ao Prefeito Municipal Sr. Gelson Scherer, ao Vice Moacir 

Grethe e ao Secretário da Administração Paulo Campana, Secretária da Saúde Odete Guareschi, 

Presidente do Hospital São José Senhor Dejalmo Steffler, aos homenageados da noite, os 

demais  presentes  e também a todos aqueles que nos  assistem de casa.  Como todos sabem, 

o intuito deste ato, é receber uma homenagem em função do trabalho que realizaram frente a 

esta pandemia de Covid19, que assola o mundo todo. Coube a Administradora Mayara, a difícil 

missão, de externar em palavras, se é que isto é possível, o sentimento dos profissionais do 

Hospital São José e Samu. Disse que tinham muitos planos e projetos para o Hospital no ano de 

2020, mas esta pandemia foi um duro golpe para todos, sobretudo para os profissionais da 

saúde , que, como ela costuma dizer: envelheceram muito mais que um ano em 2020, e por 

que também  não dizer 2021. Falou que logo no início do ano de 2020, no mês de março, 

observando o que estava ocorrendo no mundo, fizeram uma palestra sobre o Corona vírus para 

todos os colaboradores do Hospital, ministrada pelo Dr. Douglas Dellai e Enfermeira Juliana.  A 

Administradora Mayara disse que se recorda naquele tempo que muitos criticaram, acharam 

exagero e não acreditavam que isso iria chegar até Chapada. Logo em seguida, começaram a 

realizar treinamentos para capacitar os colaboradores do hospital, (porteiros, secretarias, 

serviço de nutrição e higienização, equipe de enfermagem, técnicos do raio x, médicos e 

socorristas do SAMU) Tudo para que estivessem preparados par o Covid. Disse que essa 

preocupação, trouxe muitos benefícios, observando outros hospitais, pois logo começaram 

estocar medicamentos, luvas, máscaras. Os dias passaram rápido e não tardou para termos o 

primeiro caso em nosso município, o primeiro caso em nosso município. O primeiro da região 

dos 26 municípios. Pois bem: Disse que foi preciso esconder o medo, a insegurança, as dúvidas 

atrás das máscaras e trabalhar. A rotina deles, alterou completamente.  O ambiente hospitalar 

que já nunca foi dos mais felizes, a final, quem vai para um hospital feliz? Ficou tenso, pesado, 

angustiante. E a partir daí, sequer tiveram tempo para processar tudo o que passaram e 

trabalharam. Talvez por isso, continuaram fortes. Em dados atualizados, disse que atenderam 

mais de 1000 consultas covid e suspeitos de covid. Realizaram 112 internações covid positivo, 

isto sem contar as observações. Destas 87 pacientes tiveram alta para casa, 21 pacientes foram 

transferidos, e 4 pacientes vieram a óbito em nosso hospital. Totalizando a média de 3,5% de 

óbito hospitalar, dizendo que não está falando de mortalidade geral. Isso para se ter uma ideia, 

é abaixo da taxa estimada pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), que é cerca 

e 52,9%, dos pacientes hospitalizados na rede pública, e 29,7% na rede privada. A 

Administradora Mayara diz isso,  porque lhe enche de orgulho ver em números que fizeram  e 

estão fazendo papel que é de salvar vidas. No entanto para dar suporte ao que a população 

precisou e precisa, disse que se ter esses números, foi  necessário contratar  mais funcionários, 

dobrar  a escala de plantões, realizar chamadas extras, adquirir mais medicamentos e insumos 

que foram absurdamente inflacionados. Implantar a rede de oxigênio no Hospital, afinal, este 

virou material um escasso. Resumindo disse que os gastos mais que dobraram e a rotina virou 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

do avesso.  A Administradora disse que isso sem citar as tantas inverdades que foram ditas a 

respeito do Hospital, como por exemplo que recebíamos vinte mil reais para cada óbito 

registrado aqui, que seguravam pacientes para receber diária, entre tantas outras, o qual ela 

admite que assim como ela entristeceu todos os profissionais. E para as pessoas terem uma 

ideia do que ela fala, mesmo com tantas doações recebidas, das quais serão sempre gratos, o 

hospital teve um déficit orçamentário, estimado até o momento de cerca de trezentos mil reais. 

Ressaltou que uma internação, da qual despendemos cerca de 1.800,00 ( hum mil e oitocentos)  

reais a diária, eles recebem do SUS 1.200,00 (hum mil e duzentos)  reais, para custear todo o 

período da mesma, independente de quantos dias foram. Falou ainda que algumas internações 

superam vinte dias, medicamentos que eles pagavam R$ 1,10 (um real e dez centavos), 

passaram a adquirir por R$ 109,00 (cento e nove) reais em fim, os gastos foram muito além  do 

que um hospital do nosso porte poderia aguentar. A Administradora disse que acredita que 

esta pandemia, veio para dar um recado para nós e para o mundo todo: Valorizem a saúde. 

Sem ela não somos nada. Não importa o dinheiro, a raça, cor e a religião. E quando ela diz isso, 

aproveitou a oportunidade, em que se encontra nesta Casa e repetiu aos nobres vereadores: 

Valorizem a saúde, valorizem os profissionais da saúde de Chapada. São eles o nosso porto 

seguro. Disse que quando pedem por emendas, verbas, auxílios, é sobre isso que falam. 

Precisam sempre estar preparados para o pior, ainda que ele não ocorra, mas se ocorrer, 

precisamos fazer que as situações sejam menos danosas possíveis (em todos os aspectos). 

Salientou que não podemos depender totalmente de outros lugares, outros município: o 

primeiro socorro é sempre aqui. A pandemia nos mostrou isso. Prosseguindo a Administradora 

disse que voltando agora aos homenageados da noite: Questionou quem aqui, não pensou na 

hipótese de contaminar  seus entes queridos ? Quem aqui não se afastou dos seus? Não chorou 

escondido, quantas vezes nos ampararam? A rotina de nossos familiares também mudou, disse 

que na sua opinião esta homenagem também deveria ser estendidas a eles. Disse que as noites 

e dias no hospital, e acredita que também no posto de saúde, foram longas. Trocas de plantão, 

escalas extra, tudo para não deixar o hospital desassistido. Sobrecarga de trabalho, sobrecarga 

emocional, noites em claro... disse que foi um pesadelo! Questionou ainda que quem aqui  não 

ouviu um bip do respirador, no silencio da sua casa? Questionou ainda quem aqui, não perdeu 

o sono , até quando estava de folga, pensando no leito que não vaga, ou então se  o estoque 

de oxigênio duraria até chegar a outra carga? Quem aqui, não veio ao Hospital, até mesmo 

quando não estava em trabalho, apenas para ver se os colegas precisavam de alguma coisa? 

Disse que inúmeros foram os dias, em que eles se viram sozinhos. Culpados por pedir para que 

se cuidassem, culpados por condutas que eles tiveram que adotar, culpados por externar o que 

estava  acontecendo na rádio, culpados por não ter vagas em hospitais maiores, culpados pelo 

caos instaurado no estado, na regulação de leitos, até mesmo no transporte de pacientes. Esta 

luta ainda não terminou, mas vai passar, espera que todos estejam mais fortes, mais unidos, e 

sobretudo, mais valorizados, pois sem saúde, não somos ninguém. Para finalizar a 
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Administradora Mayara fez alguns agradecimentos em especial, disse que não citará nomes 

uma vez que é difícil agradecer e lembrar de tudo e de todos. Agradeceu aos profissionais da 

saúde de Chapada e principalmente agradeceu aos profissionais do Hospital São José, de todos 

os setores, disse que sabe do empenho e da competência e também dos sacrifícios de cada um, 

em prol do bem maior. Registrou um agradecimento especial ao Dr. Douglas e Enfermeira 

Juliana Strauss, que lideraram o atendimento dos pacientes com COVI, capacitaram a equipe e 

não mediram esforços para trazer o melhor tratamento possível aos pacientes. A Enfermeira 

Mariana no comando da Samu, ao laboratório São José em nome da farmacêutica Karina 

Sommer, que logo no início buscou aprimorar os exames e trazer mais precisão para 

diagnóstico e tratamento.  Fez um agradecimento também ao Presidente do Hospital Dejalmo, 

que em inúmeras reuniões esteve ao seu lado, tomando  decisões difíceis bem como de ir junto 

na rádio para falara o que ninguém queria ouvir. Agradeceu a todas as pessoas que auxiliaram 

o hospital neste tempo difícil, seja com doações, palavras de conforto, homenagens com 

lençóis, EPIs, alimentos, materiais de higiene, a Prefeitura que vem repassando um valor 

mensal ao Hospital, destacando também  as doações de maior expressão  da Coagril da Cotrisal 

e da Catto Transporte até de crianças que trouxeram seus cofrinhos para doar ao Hospital.  

Obrigada a todos aqueles que acreditam no nosso trabalho, e confiaram no Hospital. Para 

encerrar a Administradora Mayara agradeceu a Câmara Municipal de Vereadores, por este 

reconhecimento, dizendo que estão muito contentes , sendo que estarão sempre juntos  na 

busca por uma saúde melhor, entregando o nosso melhor, seja ele quem for, pois quem esta 

aqui, disse que tem a certeza, de um dom: de guardar a suas dores, e socorrer quem mais 

precisa. Disse que temos um longo caminho pela frente, muito o que melhorar, muito o que 

agregar, mas jamais ficarão inertes. Em seguida, o Presidente convidou a  SENHORITA 

MARIANA ARRUDA DE VARGAS, para fazer o seu pronunciamento em nome dos Profissionais 

da SAMU que disse: “Em nome do Presidente do Poder Legislativo Gilmar Castanho saudou os 

demais componentes da Mesa Diretora e seus colegas do Hospital São José de Chapada. Em 

nome da equipe do SAMU gostaria de agradecer inicialmente pelo reconhecimento e 

homenagem no dia de hoje. É muito gratificante perceber que fazemos diferença em nossa 

comunidade. Gostaria de aproveitar esse momento para trazer uma reflexão sobre como foi 

vivenciar esse período de pandemia de Covid-19 enquanto profissional da saúde na linha de 

frente. Muitas vezes tivemos que fazer sacrifícios pessoais em meio a maiores riscos, e em 

algumas situações, em meio a estigmatização e ataques. Antes de sermos profissionais da 

saúde, somos seres humanos, sujeitos aos mesmos fatores de risco que qualquer pessoa. 

Tivemos dificuldades em nosso trabalho, como por exemplo o movimento antivacina, que é 

criminoso e uma serie ameaça crescente a saúde global. Assim também as Fake News, que 

prejudicam especialmente as campanhas de vacinação em massa e a confiança nas vacinas. 

Além disso, precisamos ter acesso a informação cientifica de qualidade didática, com linguagem 

clara, para combater o movimento negacionista crescente no país. Precisamos de pessoas que 
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multipliquem as mensagens e informações corretas sobre a importância da vacinação contra a 

Covid-19. Vacinas salvam vidas. E são a única forma de contermos a pandemia. Reitero ainda 

que é essencial que sejam garantidas as condições de trabalho para que possamos continuar 

oferecendo assistência de qualidade as pessoas afetadas pela Covid-19. Finalizando minha fala, 

acredito ser essencial continuarmos reconhecendo e reafirmando a importância do SUS, que é 

primordial para continuarmos lutando contra a pandemia. Agradeceu a oportunidade pelo 

espaço cedido, e gostaria de dizer que estamos sempre à disposição da comunidade 

chapadense. Muito obrigada!”. Após, o Presidente concedeu a palavra para o PREFEITO 

MUNICIPAL GELSON MIGUEL SCHERER, que falou o seguinte: “Inicialmente o Prefeito Saudou 

o Presidente da Casa e em seu nome saudou os demais Vereadores presentes. Saudou o Vice-

Prefeito, a valorosa secretária da saúde e todos os demais servidores da saúde pública do 

município de Chapada, os bravos motoristas da saúde, ambulâncias, carros que levam os 

pacientes, que nunca tem hora para voltar. Sabe a hora que sai mas não sabe a hora que volta. 

Saudou a direção do Hospital São José na pessoa do Presidente Dejalmo. Saudou a Carina do 

Laboratório Sommer, daquele examezinho chato de fazer que ela fez o Prefeito fazer algumas 

vezes já, que se atiram para trás, mas não tem jeito, tem que fazer. Os valorosos anjos da 

guarda do SAMU, incansáveis, sempre prontos a combater o bom combate. Os secretários do 

município presentes, doutor Paulo Campana, Telmo, enfim, todos que estão no recinto aqui e 

todos os homenageados da noite de hoje, essa justa homenagem. O Prefeito lembrou que a 

secretária Odete ligou altas horas da noite, dizendo: “Prefeito a situação é essa...”, e no final 

ela pedia o que fazer? E lhe dizia que deveriam fazer o que tem que ser feito. O Prefeito Gelson 

lembrou de outra passagem também, quando a gestora do hospital Maiara chegou na 

prefeitura quase que em desespero, dizendo: “Prefeito não temos mais oxigênio, temos para 

talvez meio dia”. Isso foi no auge da pandemia, que também vivemos momentos muito difíceis, 

quase desesperador, mas não podiam esmorecer, tem saída para tudo. Só não tem saída para 

aquelas vidas preciosas que perdemos e infelizmente perdemos vidas preciosas aqui em 

Chapada. Disse que chora com as famílias, pelas vidas que não precisariam ter sido perdidas, 

se não fosse essa pandemia, que pegou todos nós de surpresa e ninguém sabia lidar com isso. 

E ainda hoje estão aprendendo, tem certeza que todos os profissionais todo dia que passa, 

ainda estão aprendendo como lidar com essa situação diferente. O Prefeito disse que 

protocolos novos vão surgindo, mas os velhos protocolos da máscara, do álcool gel, ele acredita 

que vai nos acompanhar por um bom tempo, mas não faz mal, porque não é só Covid que 

transmite, tem outras patologias que podem ser muito bem evitadas com uso desses 

protocolos que estamos usando aqui hoje. O Prefeito agradeceu aos profissionais da saúde, 

motoristas, técnicas de enfermagem, enfermeiros, médicos, gestores da saúde, que não 

tiveram medo e enfrentaram mesmo sabendo de todo risco que corriam. E todos nós somos 

muito gratos a vocês. Esta homenagem é justa e é necessária. O Prefeito agradeceu a todos, 

para se sentirem todos saudados e desejou uma boa noite”. Dando prosseguimento aos 
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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 Dariano Agostino Guth 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. Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra para o 

VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente o 

Vereador Dariano saudou o Presidente do Poder Legislativo Vereador Gilmar Castanho e em 

seu nome saudou os demais Vereadores. Em nome do Prefeito Gelson Scherer, Vice-Prefeito 

Moacir Grethe, Secretária da Saúde Odete Guareschi, Secretário da Administração Paulo 

Campana, Secretário da Agricultura e Meio Ambiente Telmo Pruciano, saudou todos os 

profissionais da saúde pública municipal, presentes neste ato e também aqueles que nos 

assistem pelo Facebook. Em nome do Presidente do Hospital São José Dejalmo Stefler, 

Administradora Mayara Dellay e diretor clínico Dr Douglas saudou todos os profissionais do 

nosso Hospital São José e em nome da Mariana saudou toda a equipe da SAMU. Em nome da 

Karina proprietária do Laboratório São José em seu nome também das farmácias e profissionais 

da saúde que ajudaram. Saudou também sua noiva Dra. Maisa que não pode estar aqui, mas 

está acompanhando pelo facebook, também esta homenagem a ela e seus colegas, bem como 

todos que nos assistem. O Vereador Dariano disse que está acompanhando desde o início da 

pandemia de COVID 19 e aqui, nesta Casa Legislativa, diversas ações das administrações 

municipais, seja da anterior e da atual, referente ao tema, e também em projetos de lei que 

analisaram, e votaram para tentar colaborar e vivenciar juntos o quão novo foi esse momento 

que o mundo todo passou e está passando. Porém, esta homenagem de hoje é uma forma de 

destacar o quão importante são todos os profissionais envolvidos com nossa saúde pública 

municipal. Agradeceu a colega Marlei que além de ser Agente de Saúde também fez essa 

sugestão de homenagem e nos envolveu nesse momento que hoje aqui compartilhamos, pela 

gratidão que ela tem com seu trabalho e seus colegas, compartilha com os Vereadores sempre 

que pode sobre esse tema. E assim como ela todos nós também o quão somos gratos por poder 

ajudar na medida do possível sobre esse assunto quando debatido aqui nesta Casa. Mas 

agradecemos principalmente por tudo que vocês fizeram, fazem e com certeza farão pelos 

nossos munícipes. Com frequência falamos de vocês aqui, os parabenizamos e os desejamos 

força e coragem para enfrentar os diversos desafios que vocês se submetem. Disse que os 

profissionais da saúde, que agora são vistos como heróis, mas são acima de tudo pessoas que 

sentem, que cansam e que precisam ser reconhecidas e valorizadas diariamente para se 

manterem firmes na missão diária de salvar vidas. São verdadeiros guerreiros que muitas vezes 

choram em silêncio a cada derrota e se emocionam a cada vitória. Com desafios diários sabem 

que precisam seguir, e também precisam decidir em questão de segundos, ou minutos e 

também precisam agir, e assim estão fazendo da melhor forma possível suas tarefas ou porque 
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não missão. Missão de fazer o bem sem olhar a quem. Cada qual com suas possibilidades e 

juntos somam o que temos de melhor em atendimento e qualidade para nossa saúde pública 

municipal. Por isso tudo, nosso muito obrigado. Por isso, também parabenizou ao trabalho 

desempenhado por todos vocês da área da saúde, que atuaram e atuam na linha de frente 

contra a COVID-19, os quais, agindo com destreza e bravura, arriscaram e arriscam a própria 

saúde para cuidar das pessoas durante a pandemia dentre outros desafios diários que vocês 

enfrentam. Vale dizer também que este momento que vivemos e estamos vivendo, serve para 

alertar a sociedade a respeito da necessidade de pensar coletivamente e agir em prol do bem 

comum cada vez mais, de valorizar cada vez mais os profissionais da saúde, sobretudo em 

momentos de crise, como a que foi causada pela pandemia de COVID-19 e assim estarmos 

preparados para novos desafios que poderão vir. Quem diria que iriamos passar por momentos 

tão crítico. A história conta que outros momentos já aconteceu. Falou que isso demonstra 

também a importância de termos um hospital bem estruturado e equipado, bem como com 

bons profissionais, como é nosso Hospital São José e da Samu que dá suporte, demonstra a 

importância de termos uma equipe municipal de saúde com todo o suporte necessário, seja 

físico (com remédios e equipamentos e espaço físico para atender os munícipes), mas 

principalmente humano, de pessoas que gostam de cuidar de pessoas e fazer o seu melhor, 

como a administração atual vem fazendo sua parte, com o novo CAIS, com obras em 

andamento e bons profissionais envolvidos. Quando falam de valorização tentam fazer a sua 

parte também, buscando inclusive recursos federais. Nesse sentido, fica muito felizes também 

em colaborar, através da destinação de R$ 400.000,00 mil reais para saúde pública municipal 

que está sendo usado para custeio, seja pagamento de folha, etc. O valor de R$ 200.000,00 mil 

conseguiu com a ajuda do dep. federal Osmar Terra para o Hospital São José e R$ 200.000.00 

mil para a secretaria municipal de saúde com ajuda do dep. Marcio Biolchi. A busca de recursos 

para ajudar nossa saúde pública municipal é constante e em nome do MDB, estará sempre 

disponíveis para tentar ajudar da melhor maneira possível nossos munícipes, com a saúde 

sendo uma de nossas prioridades. Por fim, destacou que “Nunca iremos nos esquecer da luta 

de vocês profissionais da nossa saúde pública municipal, durante o período atípico e desafiador 

da pandemia, bem como da importância diária de todos vocês cada qual com sua função e 

ajuda, demonstrando força e resiliência a cada dia”. Nosso muito obrigado. Concluiu o 

Vereador Dariano. Após, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR LEONARDO ANDRE 

KRINDGES que falou o seguinte: Inicialmente o Vereador Leonardo fez uma saudação ao 

Presidente da Casa Gilmar Castanho, em nome dele saudou aos demais Vereadores, Assessor 

Jurídico Dr. Marlon, Prefeito Gelson Scherer, Vice Prefeito Moacir Grethe Secretário Agricultura 

Telmo bem como ao Secretário da Administração Paulo Campana. Fez também uma saudação 

especial a Secretária da Saúde Odete Gareschi e em nome dela saudou os colaboradores da 

Secretaria da Saúde. Saudou ainda o Presidente do Hospital Dejalmo Steffler e em nome dele 

os colaboradores do Hospital São José assim como  fez uma saudação a Enfermeira Mariana 
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em nome dela saudou os colaboradores da Samu. Saudou ainda a Karina Somer em seu nome 

os cola borradores do Laboratório São José. Também fez uma saudação especial a todos os 

senhores e senhoras presentes. Prosseguindo o Vereador Leonardo disse que hoje novamente 

quer prestar a sua homenagem a todos os profissionais da saúde que continuam arriscando 

suas vidas diariamente para tentar salvar vidas. Pois ao longo deste último ano, salientou que 

esses profissionais que se expõem na linha de frente, vêm enfrentando não só o aumento do 

nível de estresse, mas a saudade dos familiares dos quais se afastaram para evitar contagio, a 

angustia de não saber se haverá leitos ou respiradores suficientes, por vezes a falta de 

medicamentos, as longas jornadas de trabalho e o profundo pesar a cada vida perdida. Falou 

ainda que no pico da Pandemia as pessoas sofreram muito assim como os profissionais uma 

vez que no início da Pandemia tivemos o descaso que dificultou bastante, tanto o descaso com 

o vírus como o descaso com o próximo. No entanto o Vereador Leonardo disse que essa é a 

hora de lembrarmos que os profissionais da saúde são lutadores, lutam pela vida. Sua ética e 

seu papel na sociedade moldam sua missão de acompanhar o outro em momentos difíceis e 

em que o sofrimento assola. Mas mesmo frente a todas as dificuldades enfrentadas estes 

homens e mulheres continuam saindo de sua casa, dia após dia, para dar o melhor de si em 

prol da saúde do próximo. Em reconhecimento à importância deste profissionais pelo trabalho 

admirável, disse que merecem todo nosso respeito e gratidão. Para muitos, pode parecer 

pouco, mas para os que estão à frente desta batalha, essas ações, muitas vezes, são incentivo 

necessário para continuar. Ressaltou que mais do que nunca devemos valorizar o esforço e a 

dedicação desses profissionais que continuam atuando e administrando a saúde durante as 

oscilações que a Pandemia vem sofrendo. Para encerrar disse que fica aqui sua homenagem a 

todos os profissionais da saúde já citados de Chapada, do Rio Grande do Sul e de todo País, que 

com dedicação coragem solidariedade e eficiência, continuam ajudando o mundo a superar 

essa pandemia. A Todos eles o Vereador Leonardo deixou o seu agradecimento o seu respeito 

e o seus aplausos. Concluiu agradecendo. Dando seguimento, o Presidente concedeu a palavra 

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

saudou o Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os Nobres 

Vereadores. Fez uma saudação ao Prefeito Municipal Gelson Scherer, ao Vice-Prefeito Moacir 

Grethe, Secretários Municipais e também a todos que acompanham pelo Facebook.  Fez uma 

saudação muito especial aos profissionais da saúde do CAIS e prefeitura municipal, da SAMU e 

do Hospital São José de Chapada. Falou que desde o início da pandemia vem arriscando suas 

vidas para salvar vidas, expondo-se na linha de frente da Covid. Lembrou quando tudo 

começou. Tínhamos medo de tocar nas coisas, porque diziam que tudo estava contaminado. 

Temíamos tanto o ar como o solo que pisávamos. Evitávamos pisar em postos e hospitais e 

estar em contato quem estava em contato com uma pessoa positivada. Mas vocês, vocês não 

tinham essa opção. A missão de vocês era salvar vidas e ajudar. Vocês precisavam se aproximar 

das pessoas contaminadas, falar, tocar, auxiliar. Precisavam enfrentar seus medos. Quantas 
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vezes tiveram medo inclusive de levar para casa vírus e contaminar seus familiares. Também 

enfrentaram as dificuldades, falta de leitos, equipamento, respiradores, medicamentos e o pior 

a impotência diante de um vírus tão potente. Durante esse tempo muitas vezes nos unimos 

virtualmente em orações e vocês estavam nas nossas preces, porque precisavam de uma força 

divina para enfrentar tudo o que tiveram que passar. Muitas vezes, mesmo que não tinha 

chegado até vocês, nossas janelas se abriram para um caloroso aplausos em homenagens a 

vocês. E no silêncio da noite percebemos que não estávamos sozinhos, podíamos ouvir que 

muitas pessoas também estavam a aplaudir vocês. Vocês Merecem cada aplauso e cada 

benção. Muitas vezes pensei e comentei que no final de tudo isso tínhamos que achar uma 

forma de mostrar nossa gratidão a vocês. Então, a Vereadora Marlei propôs essa homenagem 

que foi aprovado imediatamente por todos nós Vereadores, inclusive achou justíssima e que já 

tinha pensado em alguma coisa para ser feita aos profissionais da saúde quando terminar tudo 

isso. No momento acabou o pico de contaminação, mas precisamos continuar com todos os 

cuidados e fazer a vacina. Agradeceu a todos os profissionais que se envolveram e ajudaram de 

alguma forma. Muito Obrigado! Que Deus abençoe, ilumine e proteja sempre vocês, para que 

sempre possam tomar a melhor decisão. Falou ainda, que muito bom saber que temos o CAIS, 

a SAMU e o Hospital São José para nós socorrer primeiro. Isso não tem preço. Agradeceu 

novamente e disse que todos merecem essa homenagem neste dia e nos próximos que virão. 

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

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

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

o seguinte: Inicialmente fez uma saudação ao Vice-Presidente que ora lhe substitui os trabalhos 

Vereador Alcino Kohlrausch e em seu nome saudou os demais Vereadores. Saudou o Prefeito 

Municipal Gelson Miguel Scherer, ao Vice-Prefeito Moacir Grethe, a Secretária da saúde Odete 

Guareschi, ao Secretário da Administração Paulo Campana, ao Presidente do Hospital São José 

Dejalmo Stefler, a Administrado do Hospital São José Mayara Dellai, ao Dr. Douglas Dellai e em 

seu nome saudou todos os profissionais e colaboradores da área da saúde aqui presentes. Fez 

uma saudação a todas as pessoas que acompanham essa Sessão. O Vereador Gilmar Castanho 

disse que para ele é um motivo de satisfação e de orgulho em poder fazer parte da equipe da 

saúde do nosso município. E que para ele é gratificante e faz com que ele não desista. Faz com 

que ele continue firme lutando pelos seus ideais e lutando para o melhor do nosso município. 

Frisou que este momento Solene é carregado de importância para a população do nosso 

Município, do qual nós os vereadores somos os representantes. Foram tempos difíceis, de 

apreensão, de angustia, de luto, onde ficou a cargo de cada um de nos fazer a sua parte. E nosso 

Município está de parabéns pelo trabalho, pelo esforço e pela dedicação de todas as pessoas 

ligadas na área da saúde que estiveram à frente do combate e a prevenção ao COVID-19. Eu 

gostaria, como Presidente desta Casa legislativa, de Agradecer a saúde do Município de 

Chapada, por tudo que fizeram pelo povo chapadense, e dizer que esta Câmara esteve sempre 
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junto, trabalhando e fazendo a sua parte, na aprovação de projetos as vezes no mesmo dia que 

entravam na casa, compreendendo a urgência da demanda, podemos citar o Projeto de Lei que 

permitiu conveniar com o Hospital de Tenente Portela, que atende pacientes com problemas 

graves e de forma imediata. E também a aprovação do convênio com o Hospital de Caridade 

de Carazinho, e a manutenção do Convênio com a Sociedade Beneficente Hospital São José, e 

a aprovação de recursos extras para o nosso hospital para combate ao COVID, no momento 

mais difícil da Pandemia. Também aprovamos diversas contratações emergências para a saúde, 

como de Farmacêutico, Agentes de Saúde, Terapeuta e enfermeiro. Falou ainda, que em meio 

a pandemia, está câmara se adequou, fez rodízio de funcionários, redução de horário, 

antecipação das sessões plenárias e tomou todas as medidas sanitárias necessárias ao 

enfrentamento da Pandemia. Não paramos, porque sabemos da importância que temos no 

combate a Pandemia, e não nos omitimos. Disse que foram parceiros da Saúde de Chapada e 

sempre serão, porque o bem maior que Deus nos deu foi a Vida e ela deve ser preservada. 

Alguns de nossos correligionários e amigos próximos foram perdidos para a COVID-19, mas 

muitos foram salvos pelo trabalho de todos, mas principalmente daqueles que estavam e estão 

na linha de frente do combate a pandemia e da vacinação, que estão sendo homenageados 

hoje por esta casa legislativa. Fica o nosso muito obrigado a todos os envolvidos e que vocês 

hoje aqui representam. O Vereador Gilmar Castanho disse que devido a Lei Complementar nº 

173/2020 todos os servidores públicos municipais ficaram sem aumento salarial neste ano. 

Diante disso, pediu ao Prefeito Municipal que assim que for revogada essa Lei Complementar, 

pense com carinho e conceda um aumento significativo para todos os profissionais da área da 

saúde, enfim a todos os profissionais envolvidos, porque eles merecem. Concluiu agradecendo 

atenção de todos. Reassumindo os trabalhos, o Presidente Vereador Gilmar Castanho, disse 

que devido a compromissos assumidos pelo Prefeito Municipal o mesmo irá retirar-se do 

Plenário. De imediato, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI 

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

Presidente da Casa Gilmar Castanho, em seu nome faz a saudação representando neste 

momento o município, disse que o Prefeito esteve até a pouco os prestigiando, mas por 

motivos teve que sair, saudou o Vice Prefeito Moacir Grethe, as Servidoras da Casa, os 

Vereadores e as Vereadoras desta Casa, o Assessor Jurídico Marlon, a todos os internautas que 

estão assistindo, estão prestigiando e acompanhando pelas redes sociais, deixando seu 

agradecimento, também as pessoas que pela Rádio Simpatia ainda que de forma resumida, 

quando ouvirem a fala do Vereador Alcino, que se sintam também homenageados. 

Prosseguindo saudou a Secretária Odete, aos representantes do Hospital São José Dejalmo e 

Mayara, a Enfermeira Chefe Mariana do SAMU, e em nome dessas pessoas saudou aos demais 

profissionais, fez uma saudação ao Presidente do seu partido Paulo Jair Costa Campana, e todas 

as demais pessoas que também se sintam homenageadas. Após o Vereador ressaltou que hoje 

é o Dia Internacional dos Fisioterapeutas, neste sentido desejou que esses profissionais 
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também se sintam homenageados, neste 8 de setembro. Em seguida o Vereador Alcino disse 

que ao longo de sua vida percebeu que as pessoas que chegam lá não são necessariamente 

aquelas que estudam, se matam estudando exclusivamente, as pessoas que chegam lá, que 

alcançam seus objetivos, são aquelas que persistem, com criatividade, apesar dos altos e 

baixos, durante o processo todo. Disse que os altos e baixos são cíclicos, patamares quem 

persistem durante o processo todo, tem maiores chances de alcançar os objetivos propostos. 

Ressaltou o Vereador Alcino que nossos objetivos não são retos, pois  a subida não é reta em 

direção aos objetivos, a subida é feita por patamares longos, é cíclica, a subida em relação aos 

nossos objetivos pois se dá através de ciclos, quando você não for tão bom, ou as coisas não 

ocorrerem tão bem,  pediu para que as pessoas tolerem esses patamares durante estes ciclos,  

desistir tem haver em não tolerar essas imperfeições, ou as pessoas ficam insatisfeitas, uma 

vez que as vezes se leva tempo  em busca de um objetivo, e ainda muitas pessoas desistem. 

Neste sentido o Vereador Alcino disse que quis fazer um paralelo com a saúde, evidentemente, 

parabenizou todos os homenageados, parabenizou a população de Chapada, todas as pessoas 

envolvidas, os atores e atrizes da saúde do nosso município, e que dão resolutividade a esse 

processo todo, aos profissionais da saúde, as pessoas envolvidas, desde o motorista, todos. 

Como militantes que fazem, o Vereador gostaria de parabenizá-los por não desistir durante a 

pandemia, no enfrentamento da pandemia, certamente disse que teve situações cíclicas que 

venceram, disse que eles tiveram a angustia, queriam ajudar e ajudaram as pessoas, mas nunca 

desistiram, por isso essa homenagem merecida a todos os profissionais da saúde, e a todas as 

pessoas envolvidas, que dão resolutividade a saúde do nosso município.  O Vereador disse que 

também certamente a subida não foi reta, ela foi feita por ciclos, foram enfrentando esses 

ciclos, mesmo que o patamar se apresentasse com extrema dificuldade, eventos de extrema 

dificuldade, seguiram firmes em sua caminhada, muitas vezes sofrendo, com comportamentos 

inadequados de pessoas dos andaimes superiores da nossa nação, os profissionais da saúde 

seguiram, mesmo que pessoas as vezes por motivos diversos não quisessem aderir a se 

cuidarem, os profissionais continuaram insistindo, se mantendo firmes, por isso o Vereador 

Alcino trás os aplausos e os votos de parabéns para que prossigam nesse trabalho. Para 

encerrar o Vereador Alcino também parabenizou o Executivo Municipal que sempre tem 

valorizado, também essa Casa Legislativa que não tem faltado para ajudar, para aprovar, para 

autorizar o Executivo a ser contributivo nesse processo todo, por isso novamente disse que trás 

os aplausos e votos para que prossigam nesse trabalho brilhante que estão fazendo, para que 

juntos possam construir uma agenda poderosa, com muita saúde, e que a economia possa 

pegar tração novamente, pois o perdão tem poder de cura. Concluiu agradecendo.  Logo após, 

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

seguinte:  Inicialmente a Vereadora desejou boa noite a todos, saudou o Presidente da Casa 

Gilmar Castanho, os colegas Vereadores, as Servidoras da Casa e os que assistem pelas redes 

sociais, saudou também nesta noite o Prefeito Municipal Gelson Scherer, que teve que se 
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retirar mas a Vereadora agradece a presença dele, do Vice Prefeito Moacir Grethe, do 

Secretário Paulo Jair Costa Campana, ao Dr. Marlon, a Secretária da Saúde Odete, secretário 

Telmo Prussiano, a Karina do Laboratório, senhoras e senhores que se fazem presentes aqui 

nesta noite. De imediato a Vereadora Salete agradeceu a colega Marlei pela Indicação dessa 

homenagem, bem como por convidar todos os Vereadores para fazerem parte desse momento, 

agradeceu em nome dos munícipes chapadenses a todos os que trabalham na área da saúde 

do nosso município, a Secretária municipal da saúde Odete, ao Hospital São José de Chapada 

em nome do Presidente Dejalmo Bonifácio Steffen e a Administradora Mayara. A Vereadora 

disse que enfrentar essa pandemia foi um desafio que trouxe muita experiência, com certeza 

vai deixar marcas profundas na humanidade, deixara marcas profundas no Brasil assim como 

deixará marcas profundas na cidade de Chapada. A Vereadora Salete ressaltou que o município 

de Chapada conta com cerca de cento e quatro funcionários na área municipal da saúde, bem 

como o hospital possui quarenta e cinco colaboradores diretos, sendo assim, quase cento e 

cinquenta pessoas atuando diretamente na prevenção da vacinação e do combate do Corona 

vírus, para proporcionar ao restante da população o maior benefício, atualmente almejado que 

é a saúde, a Vereadora agradece pelo trabalho dos profissionais dessas equipes. Nesta noite a 

Vereadora Salete deixou um fraternal abraço a todas as famílias que perderam um ente querido 

com essa pandemia em nossa cidade e no Brasil, e o que os munícipes fizeram foi rezar pelos 

profissionais da saúde como sua colega Sandra falou, eles marcavam uma hora e essa hora 

paravam aonde estavam e faziam uma corrente de oração para todos, a Vereadora disse que 

não tinham como ir até as pessoas ajudar, então faziam com muito carinho pedindo a proteção 

de Deus e do divino Espirito Santo, para que os profissionais da saúde tivessem saúde, que 

pudessem atender a todos os doentes da nossa cidade. Neste sentido deixou aos profissionais 

da saúde um carinhoso abraço, a todos que estão ouvindo e a todos que estão aqui presentes 

fiquem com Deus, que Deus os ilumine hoje e sempre disse a Vereadora. Concluiu 

agradecendo. Na sequencia, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INES 

RITTERBUSCH ao que disse: Inicialmente fez uma saudação ao Presidente da Casa Gilmar 

Castanho, aos demais Vereadores, Assessor Jurídico Dr. Marlon, Prefeito Gelson Scherer que 

esteve até agora, Vice Prefeito Moacir Grethe, Secretária Odete Guareschi, ao Secretário 

Agricultura Telmo ao Secretário da Administração Paulo Campana. Fez também uma saudação 

ao Presidente do Hospital Dejalmo Steffler, a Mayara Dellai Administradora do Hospital a 

Enfermeira Chefe Mariana da Samu a todas as pessoas que estão acompanhando nesta noite, 

disse com muito orgulho aos colegas Profissionais da Saúde que estão aqui presentes e aos que 

estão nos assistindo em suas casas, que ela deixa aqui  a sua eterna gratidão para  todos e por 

ela estar aqui, podendo fazer essa homenagem tão merecida a todos esses  Profissionais, 

parabenizando aos médicos Dr. Douglas Dellai, Dr. Idalmo, e Dra. Rosemery aqui presentes a 

todos os cidadãos chapadenses que estão aqui em Chapada lutando pela nossa população a 

todos os técnicos de enfermagem, enfermeira, faxineira, agente comunitários de saúde, 
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motoristas, Samu/Salvar onde muitas vezes a Vereadora Marlei disse que já chamou várias 

vezes e neste sentido deixa também a sua gratidão por eles estarem sempre ali, ajudando as 

pessoas que precisavam e muitas vezes quando ligava , Porto Alegre já dizia fala Dona Marlei o 

que precisa desta vez? Por isso a Vereadora Marlei disse que tem orgulho de dizer que faz parte 

de uma equipe de saúde muito bem organizada, dizendo ainda que a Secretária Odete tem um 

carinho imenso com cada cidadão Chapadense, com cada profissional que está lá trabalhando 

e ela é o um exemplo como Funcionária Pública, como Secretária e como cidadã chapadense. 

Em seguida a Vereadora Marlei deixou sua mensagem aos queridos profissionais da saúde: 

Disse que não existem palavras para expressar a vocês profissionais de saúde do nosso 

município a sua gratidão, sendo estes de todos os setores. O gesto, embora pareça simples, 

traduz o sentimento de muitas famílias em relação a todos que estão atuando nesses um ano 

e sete meses na linha de frente de combate à Covid-19, prestando um atendimento 

humanizado e responsável. Esse momento é de gratidão, de reconhecer o trabalho destes 

profissionais que doaram suas vidas, que se dedicaram e enfrentaram o desconhecido, apesar 

de todo medo, de toda angustia, apesar de todas as dificuldades que estes profissionais 

enfrentam no dia-a-dia. Disse que os Profissionais de saúde não são super-heróis, mas com 

certeza carregam consigo uma aura de anjos da guarda de seus pacientes. Nunca foram tão 

necessários, amados e requisitados, e na maioria das vezes sob condições adversas, que estes 

profissionais enfrentaram no dia a dia.  Ressaltando também que eles foram e continuam sendo 

seres essenciais nesse cotidiano dramático pelo qual passamos. Sua organização e luta por 

materiais de acordo com a necessidade diária, pela busca por palavras de esperança e 

sabedoria para vencer com foco permanente nas atualizações diárias, nos dilemas de escolhas, 

na busca para superar o colapso do sistema, no compromisso com a solidariedade as pessoas 

positivadas e seus familiares. Por muitas vezes, devido aos protocolos de combate ao vírus, era 

proibido que familiares acompanhassem os pacientes internados na ala Covid, fazendo com 

que entes, apenas contassem com a atenção dos profissionais ali presentes, estes por sua vez, 

sempre se mostraram compreensíveis perante as situações, informando as famílias de cada 

pacientes de cada situação. Sabemos que buscaram palavras bonitas, emotivas e sensíveis, para 

tornar as notícias mais leves para o paciente e seus familiares. Neste sentido a Vereadora 

Marlei agradeceu carinhosamente a Secretária Odete e toda sua equipe do Cais, pois mesmo 

cansadas, com todo trabalho sempre estavam a postos para ajudar, para poder tirar as dúvidas 

de famílias e amigos. Agradeceu também a todos os ESFs do interior desde o motorista até os 

profissionais da limpeza a todos que com cuidados redobrados nos postos e com as famílias 

fizeram de tudo para deixar os ambientes mais seguros e responsáveis perante ao Covid-19. 

Disse que foram 104 profissionais da Secretaria da Saúde envolvidos no combate a Pandemia. 

Disse ainda que o nosso hospital com a administradora Maiara Dellai e com o Presidente 

Dejalmo que sempre se mostraram dispostos, lutando com todas as forças, buscando o possível 

e o impossível aparar atender a população. A todos os funcionários desta instituição, que 
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muitas vezes botaram o hospital acima das próprias famílias, arriscando-se prontamente ao 

atendimento qualificado e responsável. Também deixa sua gratidão. Falou anda que em 

concomitância com hospital, o nosso querido SAMU, que sempre encorajado e disposto a dar 

tudo de si e da equipe para poder prestar o melhor e mais rápido atendimento também deixa 

sua gratidão. A Vereadora Marlei agradeceu também a toda população chapadense, que de 

uma ou outra forma, soube se ajudar e se doar aos cuidados no combate ao covid-19. Ao 

Prefeito Gelson, que também fez muito pela Secretaria no combate ao Covid, não medindo 

esforços para que se chegasse ao dia de hoje com um controle parcial deste tão temível e 

destrutivo vírus. Para encerrar a Vereadora Marlei disse que no final da Sessão gostaria de 

entregar com muita gratidão ao pessoal da saúde um mimo, e as pessoas que não puderam 

estar presentes, disse que podem ter a certeza que este mimo chegara até vocês. Disse que é 

parte da Agente comunitária de saúde Marlei que está aqui representando vocês como 

Vereadora Municipal de Chapada com muito orgulho que diz a todos que trabalha como Agente 

de Saúde. Fez um agradecimento ao Dr. Idalmo deixando sua eterna gratidão ao mesmo que 

lhe atendeu quando a mesma teve Covid, assim como as demais pessoas que ele atendeu. 

Também deixou a sua gratidão a todas as pessoas que trabalham lá, também aos profissionais 

do Hospital disse que são dez, assim como o pessoal do Samu que também são dez, 

manifestando seu carinho imenso por todos. Concluiu agradecendo. Para encerrar essa fase, o 

Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH ao que disse: 

Inicialmente fez uma saudação ao Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho e em seu 

nome saudou os demais Vereadores. Saudou o Prefeito Municipal Gelson Miguel Scherer, ao 

Vice-Prefeito Moacir Grethe, Secretários Municipais, e a todos os profissionais e colaboradores 

da área da saúde aqui presentes. Fez uma saudação a todas as pessoas que acompanham essa 

Sessão. O Vereador Kelvin parabenizou a Vereadora Marlei proponente desta homenagem e 

disse que ficou feliz por ela ter convidados os demais Vereadores para participar desta 

homenagem. Falou que menor ao maior grau a pandemia do coronavírus transformou a vida 

de todos as pessoas. Para os que foram contaminados, para quem atuou e atua na linha de 

frente certamente foram momentos de angústia, medo e apreensão. Tem certeza de que 

lembrarão para sempre deste momento. Nesta pandemia temos muito guerreiros, muitas 

pessoas que saem de casa para lutar contra um inimigo invisível. Estão dedicando a própria 

vida para cuidar da vida do próximo e fazendo história no país e no mundo. Quando o mundo 

parou e tivemos que ficar em casa, vocês estava lá, vencendo o medo, foram para batalha. 

Sabemos que embaixo de nada máscara e todo equipamento de proteção, temos amigos, 

familiares, pai, mãe e irmãos. Mas o mais importante que temos um ser humano preocupado 

com o bem estar do próximo. Falou que tem uma profunda gratidão a cada profissional de 

todos os setores da saúde, que mesmo com medo, stress e pressão do serviço, ninguém sabia 

o que iria acontecer e encontrar pela frente. Porém, todos com muita vontade de vencer. O 

cansaço podia ser visto e mesmo assim se mantiveram firmes focados em salvar vidas. Como é 
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bom ter saúde e nos últimos tempos ficou ainda mais claro e quanto é importante. Mas quando 

não estamos bem, como é bom ter um lugar e alguém que possam nos auxiliar. O Vereador 

Kelvin disse que espera que em breve possamos ter a inauguração no novo CAIS, para que os 

profissionais da saúde do nosso município possam prestar um excelente serviço, ainda mais do 

que já estão prestando e para que os munícipes chapadenses possam ter um serviço de melhor 

qualidade. Disse também, que foi importante a colocação do Vereador Gilmar Castanho sobre 

o aumento salarial, dizendo que quer ser parceiro, avaliando com atenção para votar a favor 

deste projeto, assim que o Poder Executivo enviar para a Câmara de Vereadores. Isso é algo 

importante que vem para somar a autoestima e na valorização dos profissionais da saúde do 

nosso município. O Vereador Kelvin lembrou que esse agradecimento a todos os profissionais 

da saúde, vai além da pandemia, pois antes da pandemia todos sempre prestaram um 

excelente serviço e teremos o depois, em que sabe que mais uma vez estarão presentes 

dedicando seu tempo, para nos auxiliar no que for preciso. Pediu para que cada profissional da 

saúde receba com carinho essa homenagem com carinho. Agradeceu pela determinação e a 

coragem de sempre. 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. Não havendo 

matérias a serem apreciadas o Presidente declarou encerrada esta fase e passou para a Quarta 

Fase, a das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, pelo tempo máximo de cinco minutos, vedado 

o aparte de acordo com o § 2º do Art. 58 do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, 

o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Plenária, 

agradecendo a proteção de Deus. O Secretário determinou que fosse lavrada a Ata, que depois 

de distribuída deverá ser votada e aprovada na Sessão Ordinária subsequente a esta, e será 

assinada pelo Secretário e pelo Senhor Presidente.  

 

CHAPADA/RS, PLENÁRIO ANNILDO BECKER, EM 08 DE SETEMBRO DE 2.021. 

 

                           Gilmar Castanho                                        Sandra Mary Almeida Mattjie  

Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 

 

 

 

 


