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ATA Nº 3881 
 
Aos vinte e 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 quinta 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; Kelvin Luís Schuh do PTB, e Maico Roberto Hermes do PDT. Em 
seguida, o Presidente Vereador Gilmar Castanho convidou o Vereador Alcino Rui Kohlrausch 
para proceder à leitura de uma passagem do Livro Sagrado. Logo após, o Presidente colocou 
em discussão a ATA Nº 3880 da Sessão Ordinária realizada aos vinte e um dias do mês de 
setembro 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 para a Primeira-Secretária Vereadora Sandra Mary Almeida 
Mattjie e Segundo-Secretário Vereador Leonardo Andre Krindges para que procedessem 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 Gilmar Castanho, seguido pelos Vereadores Alcino Rui Kohlrausch, Salete Maria 
Damer, Marlei Inês Ritterbusch, Kelvin Luis Schuh, Maico Roberto Hermes, Leonardo André 
Krindges e Sandra Mary Almeida Mattjie, sendo que o Vereador Dariano Agostino Guth 
dispensou o uso da Tribuna na noite de hoje. Ato contínuo, o Presidente solicitou para o Vice-
Presidente da Casa, Vereador Alcino Rui Kohlrausch, para lhe substituir na direção dos trabalhos 
e lhe conceder a palavra, para poder fazer seu pronunciamento, fazendo uso da palavra o 
VEREADOR GILMAR CASTANHO que disse o seguinte: Inicialmente o Vereador saudou o Vice-
Presidente da Casa Vereador Alcino que assumiu os trabalhos, em nome dele saudou os demais 
Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, funcionárias da Casa, a filha do Alcino Dianara que está 
presente, e também saudou as pessoas que estão ouvindo e assistindo através do Facebook. O 
Vereador disse que receberam a visita da Deputada Estadual e Secretária da Agricultura Silvana 
Covatti, aonde ficaram muito satisfeitos com a visita dela e com o que ela trouxe para o 
município. Depois que estão no PP o Vereador disse que sempre acreditou na Silvana e no Luiz 
Antônio e também no Vilson, são pessoas que se dedicam para fazer a boa política. Agora temos 
resultado no município com a visita da Secretária Estadual da Agricultura trazendo para a cidade 
a Emenda Parlamentar, para localidade de Bom Pastor, onde já era uma promessa para aquela 
localidade. O Vereador disse que se reuniram com aquela localidade e assumiram o 
compromisso em conseguir essa Emenda Parlamentar. E hoje tem em mãos o recurso está ai 
para ser aplicado naquela localidade. Disse que hoje de manhã esteve juntamente com o Vice-
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Prefeito Moacir, com o Prefeito Gelson e também com a funcionária Maiara, para ver como 
será feito aquela construção. Isso é mais uma conquista para o município. Em seguida disse que 
a secretária da agricultura entregou o Certificado do PAF, que dá direito ao selo para erva mate 
da família de Nelson Stürmer, Sabor Gaúcho. O Vereador disse que para eles é importante ver 
que as famílias estão investindo no nosso município, sendo mais uma agroindústria produzindo 
erva mate, e isso é importante porque consegue segurar o homem no campo. Essas iniciativas 
como do Nelson, está fazendo juntamente com a sua família é de suma importância porque vai 
dar a oportunidade para filha dele futuramente permanecer no interior e seguir com essa 
atividade. O Vereador Castanho deixou aqui registrado essa entrega do certificado para a 
família do Nelson Stürmer, entrega do selo de qualidade da erva mate Sabor Gaúcho. É 
importante também que as pessoas do município consumam essa erva, para incentivar e ajudar 
a produção dessa erva. A Secretária da Agricultura também entregou para o município de 
Chapada dois poços artesianos, onde nos próximos dias estará chegando a máquina do Governo 
do Estado, para perfurar um poço na localidade do Vereador, que é Boi Preto e também na 
localidade de Tesouras, na localidade da Salete Damer. Disse que reconhecem o trabalho que a 
Vereadora Salete está fazendo. O Vereador disse que durante a campanha eleitoral esteve 
visitando uns eleitores na Linha Bonita e esteve na casa de um morador onde não tinha água 
na torneira. E ele relatava a dificuldade que era não poder ter a água potável necessária para o 
consumo, que é essencial, pois podemos viver sem qualquer coisa, menos sem água. Ele relatou 
que fazia muito tempo que estava sofrendo, tendo o Vereador Castanho juntamente com o 
Prefeito assumiram o compromisso de solucionar esse problema. Falou que tem certeza que a 
Vereadora Salete também assumiu esse compromisso com eles. E hoje, em nove meses de 
governo, já estão concretizando essa conquista, através da Secretária da Agricultura Silvana 
Covatti, com esses poços no município. O Vereador disse que sabe que existem dificuldades em 
vários lugares, não é só ali, mas vão fazer de tudo para solucionar os problemas de água no 
município, assim como em São João Baixo, que logo tem certeza que ela vai conseguir liberar 
esse poço artesiano, que também estão precisando, que estão com dificuldade a respeito de 
água potável. O Vereador disse que estão trabalhando, estão ajudando, fazendo de tudo para 
que dê certo, para que as pessoas sejam beneficiadas com o trabalho da administração. E hoje 
então já viram resultado. Após disse que na sexta-feira a noite estive aqui presente, onde foi 
usado o Plenário da Câmara, que contou também com a presença dos Vereadores Salete, 
Dariano e Leonardo, onde foi apresentado o programa o PODE - Programa Orientador ao 
Desenvolvimento Econômico. Este programa é de suma importância, onde foi feito entrevistas 
e pesquisas, para que possam ver qual a melhor forma de desenvolver ainda mais o nosso 
município. Falou que mais uma vez a administração está tendo uma atitude de suma 
importância, ouvir as pessoas de diferentes partidos, representantes de toda sociedade. Esse 
programa foi apresentado pelo senhor Júlio Rossoni e o Vereador Castanho disse que gostou 
muito e tem certeza que quem acompanhou também gostou dessa apresentação. Também tem 
certeza que vão colher bons resultados através desse programa e descobrirão algo diferente 
para desenvolver ainda mais o município. Concluiu agradecendo. Primeiramente o Presidente 
concedeu a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH que fez o seguinte 
pronunciamento: O Vereador iniciou seu pronunciamento cumprimentando o Presidente da 
Casa Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores e Vereadoras dessa Casa, 
o Assessor Jurídico Marlon, as Servidoras e sua filha Dianara. Em nome dessas pessoas 
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mencionadas saudou os munícipes que acompanham pelas redes sociais. O Vereador registrou 
com muita tristeza o falecimento de Jacó Edo Lippert, que o Vereador era amigo da família 
deles, tem ele de longas datas. Manifestou seus sentimentos aos familiares e amigos pelo 
passamento dessa pessoa. Pediu que a Casa envie uma correspondência de votos de pesar aos 
familiares de Jacó Edo Lippert. O Vereador parabenizou a farmácia de seu Nicolau Aresi que 
ontem dia 27 de setembro, esteve de aniversario fazendo 24 anos de efetiva operação. São 24 
anos atendendo o público, atendendo muito bem, pelas pessoas que falam, por toda sua 
família. É uma família a serviço da saúde no município. O Vereador deixa um abraço a família 
Aresi e que continuem assim sempre no sentido de atender bem a população, buscando o bem 
de todos. Em seguida, disse que quer deixar registrado que mais uma obra bem simples mas 
muito importante, na Linha Diogo onde se construiu uma casinha muito linda com tabuas bem 
feitas. O Vereador quer registrar que as famílias Benvenutti e família Rambo agradecem muito 
pela construção da casinha, que foi bem feita e estratégica. Mais uma vez a administração 
municipal se preocupando com a saúde e com as pessoas para a educação. Pequeno gesto, mas 
muito importante, para as pessoas que foram contempladas. Como já foi falado pelo Presidente 
Gilmar, o Vereador Alcino também agradeceu pela visita da Secretária da Agricultura do Estado 
Silvana Covatti. Disse que a administração progressista é mesmo uma administração 
diferenciada. Progressista seu nome já diz. A administração progressista em 2009 a 2012 por 
exemplo, quando o Vereador teve a honra de ser secretário da agricultura, também veio a 
Governadora Yeda Crusius para Chapada na semana SEMUPE que é a semana do peixe. Naquela 
ocasião, a Governadora tinha trinta convites para eventos pelo estado a fora, mas veio para 
Chapada. Temos uma administração progressista, uma administração que dá visibilidade, que 
vende a imagem, no bom sentido, divulgando e trabalhando em prol do progresso. Como o 
Vereador Gilmar noticiou, vão ser perfurados dois poços, um em Tesouras e outro em São João 
Baixo. O Vereador disse que recordou que quem era o Secretário da Agricultura na época, era 
o Covatti Filho. Tem mais dois poços, além desses, um é na gruta em Linha Formosa que ele 
mesmo foi demarcar o lugar, e na propriedade com consentimento do proprietário onde vai ser 
perto da gruta Nossa Senhora Aparecida, de Alcedir Mariani. O Vereador disse que é importante 
criar uma infraestrutura na gruta Nossa Senhora Aparecida, pois já está havendo hoje 
marchas/encontros e falta uma infraestrutura. Além disso, se olhar aquela água, aquilo foi feito 
a tempos atrás, e que bom que foi feito, mas a demanda é muito grande, essa água vem até 
aqui na Empresa G7, essa água vem até a propriedade do Pespi. Esse poço pode alimentar, dar 
na vasão para abastecer essas famílias. O outro poço vai ser perfurado na Linha Borges de 
Medeiros. São grandes obras e importantes, pois água para o povo, água para os animais é uma 
preocupação da administração em que essas demandas sejam atendidas. O Vereador Alcino 
agradeceu muito a Secretária do Estado por brindar com mais essa conquista. Disse que eram 
essas suas colocações nesta noite, agradeceu e saúda novamente as pessoas que assistem e 
acompanham pelas redes sociais e também quando essa sua fala passar ainda que de forma 
resumida pela Rádio Simpatia que os ouvintes da rádio também se sintam saudados. Concluiu 
agradecendo.  Logo após, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA 
DAMER que falou o seguinte: Inicialmente a Vereadora Salete saudou o Presidente da Casa 
Gilmar Castanho,  colegas Vereadores, ao Assessor Jurídico Marlon, as Servidoras da Casa, as 
pessoas que acompanham pelo Facebook, também a Dianara que está aqui presente. 
Prosseguindo a Vereadora fez um pedido verbal, atendendo pedido do dono da padaria 
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Chapadense o Senhor Lauro Sari, que  pede que na medida do possível, seja arrumado uma 
tampa para tapar o buraco que ficou ali na Rua Padre Anchieta, a Vereadora disse que ali deve 
ter algum registro de água, ela não sabe certo o que tem lá, mas todos os carros que passam ali 
caem naquele buraco, então é muito perigoso, disse que  na frente do Banco Sicredi já foi 
ajeitado, mas ainda tem mais dois buracos na Rua Padre Anchieta, sendo que devem ser 
arrumados.  Após a Vereadora Salete parabenizou ao colégio São Luiz Gonzaga pela deliciosa 
janta que foi oferecida no sábado passado, agradeceu a todos que trabalharam, e aos que 
compraram os cartões, pois ajudaram eles, deixando o seu muito obrigado. Na ocasião a 
Vereadora  parabenizou o seu vizinho Nicolau Aresi e sua família, bem como as  meninas que 
trabalham na Farmácia Drogaresi, dizendo que todos são muito atenciosos, que as vezes 
quando entra lá meio triste, sai de lá sempre muito contente pois eles animam, disse que são 
24 anos de farmácia, onde a Vereadora deseja muitos e muitos anos ainda para que fiquem 
juntos ali os vizinhos, para atender a população chapadense. Concluiu agradecendo. Após, o 
Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INES RITTERBUSCH que fez o 
seguinte pronunciamento: A Vereadora iniciou seu pronunciamento saudando o Presidente 
Gilmar Castanho, aos demais colegas Vereadores, as Servidoras da Casa, Dianara que se 
encontra aqui e a todas as pessoas que acompanham pelas redes sociais. A Vereadora 
parabenizou a farmácia do Nicolau Aresi pelos seus vinte e quatro anos de farmácia em nosso 
município. Também parabenizou a Escola São Luiz Gonzaga de Tesouras pelo excelente galeto 
com massa realizado no último sábado. Também agradeceu ao convite da Sandrinha aonde 
esteve participando do culto na Igreja do Jonas. Agradeceu ao seu Martins pelo convite do 
jantar em sua casa em comemoração ao seu aniversário no sábado à noite, onde também 
esteve presente o Prefeito Municipal, comemorando a passagem dos 60 (sessenta anos) do seu 
Martins. Muita gratidão a família do seu Martins. A Vereadora também agradeceu ao Parque 
de Máquinas pela recuperação da ponte, onde ela fez o pedido na semana passada e já fizeram 
a recuperação. Disse aos moradores de São Francisco que segundo o Vice-Prefeito Moacir e o 
Prefeito Gelson vão arrumar a estrada lá também, que a Vereadora fez pedido semana passada. 
A Vereadora Marlei agradeceu o convite para estar aqui junto com a Silvana Covatti e mostrar 
que a mulher é muito competente no que faz, se não a Silvana não estaria onde ela está, que é 
na secretária da agricultura, como as mulheres vereadoras também não estariam aqui. Quem 
pensa que “puxar o tapete” de uma mulher, não se esquece que uma mulher é muito mais 
inteligente que muitos homens. Então cuidam o que fazem contra uma mulher, pois a mulher 
tem garra e tem raça e as unhas dela são bem boas de pegar também quando alguém nos 
provoca. Disse que depois que a criança é batizada aparece muitos padrinhos. Mas podem ter 
certeza que as pessoas estão olhando para quem é o padrinho, não precisam vir aqui dizer quem 
é padrinho ou deixa de ser o padrinho ou não. Concluiu agradecendo. Prosseguindo, o 
Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH ao que disse: O Vereador 
iniciou seu pronunciamento saudando todos os colegas Vereadores, o Presidente Gilmar, o 
Assessor Jurídico Marlon, as Servidoras da Câmara Municipal e a todas as pessoas que mais uma 
vez acompanham em mais uma sessão. Na noite de hoje o Vereador trouxe alguns pedidos, 
algumas reinvindicações aqui da comunidade de Chapada sobre os containers que chegaram 
aqui no município, pelo jeito muito bem aceito pela população, o Vereador teve o contato de 
alguns empresários e os mesmos solicitaram a administração municipal para que fosse feito o 
pedido para que se possível fosse colocado alguns containers próximos de restaurantes, 
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pizzarias e também lanchonetes. Pedidos de alguns empresários, sendo que esses locais 
produzem lixo em diferentes horários e também dias da semana, então o Vereador acha 
importante reforçar essa colocação, ele acredita que a administração vai analisar em outras 
oportunidades essa questão dos locais, mas está ai um pedido de empresários do município 
sobre essa questão. O Vereador também pode observar ontem, onde passa todo dia por ali, o 
trevo da perimetral, que a empresa responsável veio resolver o problema da abertura das 
pedras ali no trevo no dia de ontem, realizou os concertos, ficou bom, e o Vereador espera que 
esse concerto de certo, disse que ficou feliz em ver a empresa trabalhando ali naquele trecho, 
resolvendo o pedido que ele havia feito em outras sessões.  O Vereador disse que já que estão 
no final do mês de setembro, é um mês que normalmente acontecem as apresentações das 
bandas municipais, não só de Chapada mas de toda região também, e o Vereador parabeniza 
aos integrantes aqui da banda municipal de Chapada, onde que por algumas vezes e alguns 
anos o Vereador pode apresentar no desfile de sete de setembro, não só os desfiles das escolas 
mas também a apresentação da banda municipal. O Vereador parabeniza os integrantes, o 
professor, que ensaiam toda semana, isso para se aperfeiçoar e melhorando ainda mais as 
técnicas para as apresentações não só aqui no município mas também fora do município. Disse 
que estava pesquisando e anotando as informações certas, neste sentido então parabeniza a 
família do Nelson Stürmer, a sua esposa Sereni e a filha Daiane pelo seu empreendimento, o 
Vereador disse que esteve visitando esta família durante a campanha onde que o Nelson, sua 
filha e sua esposa mostraram ao Vereador a construção, toda questão do empreendimento da 
erva mate, explicaram também como funciona o plantio, e também a busca por novos parceiros 
aqui do município. O Vereador disse que isso é importante, não só parceiros na compra mas 
também parceiros na produção da erva mate, para assim produzir uma erva de qualidade aqui 
dentro do município. O Vereador então pede a Câmara Municipal de Vereadores que envie um 
Oficio em seu nome a esta família e também para Emater, disse que não pode esquecer da 
Emater que está dia a dia acompanhando os trabalhos na agricultura familiar aqui do município, 
que a Casa envie um Ofício que pode ser em conjunto parabenizando a família do Nelson e 
também a Emater pelos serviços prestados nesse empreendimento. O Vereador disse que 
estava lendo e o colega Gilmar comentou Sabor Gaúcho, isso mostra que esse certificado 
reconhece que a agroindústria está regular em relação aos aspectos tributários, ambientais e 
também sanitários, permitindo a comercialização dos seus produtos, então este certificado 
Sabor Gaúcho mostra que está tudo ok com a empresa, pode vender um produto de qualidade 
produzido aqui dentro do município de Chapada. Agradeceu a atenção de todos que 
acompanham e desejou uma boa semana a todos. Logo após, o Presidente concedeu a palavra 
para o VEREADOR MAICO ROBERTO HERMES que falou o seguinte: O Vereador saudou 
inicialmente o Presidente da Casa Gilmar Castanho, os colegas Vereadores, Assessor Jurídico 
Marlon, as Servidoras da Casa, a Dianara que acompanha e as pessoas que acompanham 
através do Facebook. O Vereador agradece o patrolamento na geral que liga Chapada a Vila 
Rica, e aproveitou para pedir o patrolamento da nova colônia, que vai do Atilares Subtitz até o 
Sergio Sautier. O Vereador esteve fazendo concertos na casa do seu Sergio Sautier no final de 
semana, e a estrada tem lugares que tem bastante lajes, cabeça de pedra, com as últimas 
chuvas piorou as condições daquela estrada, já que hoje a questão de pedreiros esta 
solucionada, então que nos próximos dias possa ser patrolada e cascalhada aquele trecho de 
estrada da Vila Rica na nova colônia. O Vereador disse que esses dias esteve comentando a 
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questão de terras para construção, então o Vereador informa aos Vereadores e as pessoas 
responsáveis para levar as cargas de terra até as construções que conseguiu um lugar aqui perto 
da cidade que dá para tirar umas cinquenta, sessenta cargas de terra, terra limpa, é só retirar, 
carregar e levar até as construções, então essa desculpa não tem mais, as pessoas que precisam 
de terra podem pedir, e se a prefeitura quiser levar, a terra está disponível gratuitamente. Em 
seguida disse que esteve conversando com a Vereadora Marlei sobre as estradas de São 
Francisco, sabe que ela já fez o pedido, respeita ela por ser da comunidade de São Francisco, 
disse que passou por lá também no sábado, e viu que tem algumas dificuldades, já conversaram 
sobre isso, e disse que bom que a Vereadora já levou ao prefeito e vice prefeito. Também 
comentou um pouco sobre o aumento do combustível, as ultimas noticias que trazem é que o 
óleo diesel é para aumentar quarenta centavos o litro, já sabem que estava quatro reais e trinta 
centavos, então vai para quase cinco reais o litro. O óleo diesel é o combustível que é para 
produzir alimentos, disse que se indigna com o valor que está, e atrás disso vem aumento da 
gasolina, vem aumento do gás de cozinha, as coisas que as pessoas precisam para conseguir 
produzir alimentos estão num preço absurdo, com isso o alimento está lá em cima, com o 
salário não se faz mais nada, e as pessoas que podiam mexer nisso não mexem, e nos traz 
tristeza em cima disso. O Vereador solicitou que seja enviado um Oficio de pesar aos familiares 
de Jacó Edo Lippert, pelo falecimento hoje.  Em seguida disse que viu que semana passada foi 
falado sobre pontes, disse que na administração passada ele conseguiu quinhentos mil reais 
onde foi feito cinco pontes de concreto, pontes essas que ele diz que não são eternas, mas 
duram pelo menos uns vinte, trinta, quarenta anos. E essas pontes de madeiras que são feitas 
no interior de Chapada que dão algumas ligações, com a qualidade da madeira que se tem hoje 
sabem que dura um, dois, três, quatro, cinco anos no máximo, e começa dar problema de novo. 
Então disse para os Vereadores que se cada um conseguir um recurso bom, conseguir fazer 
uma, duas, três pontes, amanhã ou depois não terão mais pontes para reformar, vão ter pontes 
que duram bastante tempo e poderão investir dinheiro que hoje são investidos em pontes que 
foram feitas muitas de madeira e continua sendo feita e é o que o município consegue oferecer 
para as pessoas, não sendo dinheiro de Deputado Federal, de emenda federal, então se cada 
um conseguir um pouco de recurso para construção de pontes, essas pontes de concreto, 
conseguem melhorar e muito o interior. Neste sentido disse que está em conversa com 
Deputado para conseguir recursos para construção de mais umas pontes, disse que tomara que 
seus planos deem certo. Para finalizar o Vereador pede que os três orçamentos de cada veículo 
enviados pelas empresas na fase de planejamento da licitação seja mandado para essa Casa, 
para poder compara-los. Concluiu agradecendo. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra 
ao VEREADOR LEONARDO ANDRE KRINDGES que falou o seguinte: O Vereador saudou o 
Presidente da Casa Gilmar Castanho, e em nome dele saudou os demais colegas Vereadores, 
Assessor Jurídico Marlon, Servidores da Casa, a Dianara que acompanha aqui e quem 
acompanha pelo Facebook. O Vereador disse que que hoje quer comentar que na sexta-feira à 
noite esteve participando da divulgação da análise econômica do município de Chapada, do 
PODE - Programa Orientador ao Desenvolvimento Econômico. Foi um estudo feito em parceria 
com a Prefeitura Municipal, Secretaria da Indústria e Comércio e Comude. A equipe da 
consultoria do IDMS que desenvolveu uma análise com estudo dos dados socioeconômicos bem 
como a escuta ativa de lideranças por intermédio das realizações de 57 (cinquenta e sete) 
pessoas entrevistadas no município. Foi levado em conta o levantamento e análise de dados da 
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gestão pública, nos eixos de educação, inovação, infraestrutura, demografia social, econômica 
e infraestrutura e habitação. Também a análise de dados socioeconômicos externos e internos 
da administração pública, premissa de indicadores de desenvolvimento econômico sustentável 
e também identificação da matriz econômica do município. Com base nessas entrevistas com 
lideranças locais foi desenvolvido um plano de governo da administração municipal. Será criado 
um documento técnico orientador com as premissas para construção das diretrizes da política 
de desenvolvimento socioeconômico. Nessa apresentação foram levantados vários aspectos, 
como educação, saúde, saneamento e focado muito na cidade no município de Chapada que 
queremos para 2050. Então umas das perguntas foi que município esperamos em 2050? Entre 
os pontos fortes e mais respondidos pelos entrevistados foi o que o município de Chapada tem 
de melhor: As pessoas esperam uma qualidade de vida? Consideram o município de Chapada 
um grande polo industrial e também uma cidade empreendedora. Outro ponto forte também 
que foi apontado são o comércio, o agronegócio e as indústrias locais. O Vereador disse que vê 
que Chapada é um município muito promissor e esses dados iram ajudar muito pensando num 
futuro, como o município para 2050. Serão usados esses dados, que são importantes para a 
indústria e comércio, para o Comude e para as prefeituras também para ajudar no crescimento 
do município. Tem vários dados, provavelmente vai ser divulgado e quem quiser acessar para 
ver os dados. Disse que um fato interessante que chamou a atenção foi a quantidade de carros 
que tem em nosso município, hoje tem quase um carro por habitante. Hoje possuímos só de 
carros (veículos utilitários) 8700 (oito mil e setecentos) veículos no município de Chapada. Em 
seguida, reportou-se sobre o que o colega Maico falou, referente ao reajuste de preço do óleo 
diesel. Foi anunciado um reajuste a partir de amanhã de R$ 2,81 (dois reais e oitenta e um) 
centavos para R$ 3,06 (três reais e seis centavos), na refinaria dando R$ 0,25 (vinte e cinco) 
centavos de aumento. Com isso vai envultar muito mais para o consumidor, uma alta de 8,39%, 
acumulado do ano 28,2% no aumento do óleo diesel. O Vereador disse que está chegando num 
ponto que as pessoas não vão mais conseguir pagar esses aumentos. O transporte e o 
agronegócio vão pagar com isso. Hoje provavelmente vai entrar várias discussões, quem sabe 
os Deputados vão começar interferir na política de preço da própria Petrobras. Prosseguiu 
falando da visita secretária da agricultura Silvana Covatti, na qual o Vereador esteve presente, 
trazendo melhorias para o município, fazendo um excelente trabalho à frente da secretaria da 
agricultura.  Ela colocou que tem recebido apoio do governador do estado e este tem confiando 
no trabalho dela, que vem mostrando um excelente trabalho, como na realização da expointer 
que teve resultados excelentes. A secretaria da agricultura ressaltou nesse encontro o 
excelente trabalho do governador, como ele não vem levando em conta partidos. Hoje 
podemos ver aqui que entre os Vereadores, que todos os partidos estão compondo o Governo 
do Estado. É um trabalho entre todos, que acaba beneficiando o estado. Disse ainda, que na 
sexta-feira, o prefeito Gelson colocou que devem trabalhar para nosso município, trabalhar 
todos juntos para o fortalecimento de Chapada. E é isso que o Governo do Estado também vem 
fazendo. Concluiu agradecendo. Para encerrar essa fase, o Presidente concedeu a palavra para 
a VEREADORA SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE que falou o seguinte: Iniciou seu 
pronunciamento saudando o Presidente Gilmar Castanho, aos colegas Vereadores, ao Assessor 
Jurídico Marlon, funcionárias da Casa, a Júlia que está sempre assessorando por aqui, Dianara 
que está acompanhando, aqueles que acompanham pelo Facebook, hoje também sua mãe que 
está acompanhando pelo Facebook, mandou um abraço a sua mãe. Disse que na semana que 
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passou também acompanhou a visita da secretária Silvana que veio trazer a notícia da 
autorização de perfuração de dois poços artesianos para o município, em Tesouras que já muito 
tempo vem com problemas de água e Boi Preto, contemplando os dois maiores distritos do 
município, a Vereadora disse que claro que isso não vai resolver todos os problemas mas graças 
a Deus já contemplou muito o município com isso. A Vereadora disse que logo no início quando 
o prefeito Gelson assumiu a Vereadora esteve conversando um dia com eles, com Moacir 
também, sobre essa questão em muitos locais que ela esteve que o pessoal se queixou que 
seguido faltava água, e alguns poços são muito antigos, teriam que dar uma mudada, mas tudo 
empaca na questão de verba (dinheiro). Então disse que bom que conseguiram agora esses, e 
sabem que a administração está preocupada em resolver os problemas e o Prefeito e Vice 
falaram a ela que gradativamente vão tentando solucionar todos os problemas, não é assim de 
ontem para hoje mas a administração está empenhada e isso é o que importa, é um 
compromisso com a população. A Vereadora disse que na outra semana ouviu de alguns 
munícipes a queixa com relação a falta de água em Tesouras, e ela andou conversando com o 
Prefeito sobre isso, e ele explicou que na verdade foi um cano mestre que rompeu e como a 
água não veio para cima ela foi para baixo, caindo num bueiro, foi bem difícil de localizar, 
demorou mais tempo para eles conseguirem localizar o cano e por isso que o pessoal foi um 
pouco prejudicado com essa falta de água. Mas assim que eles conseguiram localizar e descobrir 
aonde que era o problema foi resolvido e felizmente foi solucionado. Na ocasião da visita da 
secretária a família de Nelson Stürmer receberam o selo Sabor Gaúcho, e no momento a 
Vereadora queria ter parabenizado eles mas no final eram fotos e homenagens, e ela acabou 
não conseguindo conversar com a família naquele momento, ainda quando eles não tinham a 
erva nos mercados, quando ainda vendiam na feira a Vereadora teve a oportunidade de pela 
primeira vez comprar a erva mate, e desde então sempre compram essa erva mate em casa, 
ela é muito boa disse a Vereadora, e o orgulho gaúcho é um orgulho nosso também, porque é 
nossa, é daqui, então parabenizou, desejou sucesso, disse que investir em alguma coisa, 
empreender não é uma coisa fácil, precisa de ousadia, precisa de coragem, precisa de dinheiro, 
precisa de parcerias, precisa de ajuda técnica, e nesse ponto parabeniza a Emater que está 
sempre ali para dar essa assessoria aos produtores. A Vereadora disse que precisamos disso 
porque isso gera empregos, gera renda, faz o crescimento do município, e antes de iniciar a 
sessão a Vereadora comentou com os colegas Vereadores que estavam aqui que tem muitas 
pessoas se queixando da falta de emprego, mas tem muitos empresários se queixando de falta 
de profissionais, então pediu o que está acontecendo? Qual é o problema? Tem diferença entre 
querer emprego e querer trabalho, porque tem muitos que precisam de emprego, e tem muitos 
que precisam de pessoas para trabalhar. A Vereadora disse que isso sempre tentou colocar aos 
seus alunos, quem foi seu aluno sabe disso, que nós temos que estar preparados, que temos 
que buscar qualidade, buscar ser o melhor, investir em nós, que daí as oportunidades surgem, 
as portas se abrem, porque se não fizermos isso as portas vão se abrir e a pessoa não está 
preparada, não sabe fazer nada, ou não quer fazer nada, as portas vão se fechar, isso é ruim 
para aquela pessoa que está desempregada e para aquele profissional que precisa de um 
profissional na sua empresa. Então disse para pensar nisso, investir em nós, e parabenizou 
todos aqueles que tomam essa iniciativa, que investem, pois precisam disso no município e no 
Brasil. Neste sentido também parabeniza o seu Nicolau Aresi pelo aniversário da sua farmácia, 
disse que é muito bom poder contar, de dia ou de noite precisando de um remédio está lá, isso 
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faz bem. Prosseguiu sua fala, dizendo que os Vereadores que a antecederam falaram de 
aumento de combustível, disse que não é só aumento de combustível, que está quase 
impossível de sobreviver, a tantos aumentos, a careza da vida, a vida está muito onerosa para 
nós, o salário está naquele patamar, e os preços de tudo aumentando. Disse para ir ao mercado, 
uma vez com cinquenta reais comprava um monte de coisa, hoje cinquenta reais é troco, não 
dá para nada, está muito difícil tudo isso, ela espera que alguém que tenha o poder de canetiar 
e mudar isso faça alguma coisa, pois precisamos que isso mude. Concluiu agradecendo. Na 
sequência, o Vereador Alcino Rui Kohlrausch solicitou espaço de LIDER DE GOVERNO, tendo 
sido concedido pelo Presidente, que parabenizou a família de Nelson Stürmer por ter recebido 
o selo de qualidade sabor gaúcho da erva-mate Orgulho Gaúcho. Disse que conhece a 
propriedade de Nelson Stürmer e é o mesmo que planta a erva mate. Pediu que seja enviado 
um ofício para a família de Nelson Stürmer parabenizando pelo empenho e forma de pensar. 
Em seguida, o Vereador Alcino parabenizou o Secretário da Agricultura Telmo Pruciano e os 
funcionários Valdacir e Daniela pela inciativa de criar a Casa do Mel em Chapada, onde terão 
vários equipamentos como centrifuga de mel a disposição dos apicultores, que poderão usar 
coletivamente. Precisamos criar o selo de qualidade para que este produto possa ser vendido a 
nível estadual.  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 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. 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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