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ATA Nº 3882 

 

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, com início às vinte horas, tendo 

por local o Plenário da Câmara Municipal de Vereadores desta cidade, realizou-se uma SESSÃO 

PLENÁRIA ORDINÁRIA, a trigésima sexta 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 a Vereadora Salete Maria Damer para 

proceder à leitura de uma passagem do Livro Sagrado. Logo após, o Presidente colocou em 

discussão a ATA Nº 3881 da Sessão Ordinária realizada aos vinte e oito 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. Foram lidas as seguintes matérias, que 

serão encaminhadas às Comissões para estudo e posterior votação: PROJETO DE LEI Nº 058/2021 

que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 – Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO”. Após a leitura do projeto, o Presidente colocou em votação o 

pedido de Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos; e PROJETO DE 

LEI Nº 059/2021 que “Autoriza o Município de Chapada a contratar servidores em caráter 

temporário, por excepcional interesse público e dá outras providências”. Após a leitura do projeto, 

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

Unanimidade de Votos. Dando prosseguimento aos trabalhos o Presidente declarou encerrado o 

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

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

de Vereadores, falando em primeiro lugar o Vereador Gilmar Castanho, seguido pelos Vereadores 

Alcino Rui Kohlrausch, Salete Maria Damer, Marlei Inês Ritterbusch, Kelvin Luis Schuh, Maico 

Roberto Hermes, Dariano Agostino Guth, Leonardo André Krindges e Sandra Mary Almeida 

Mattjie. Primeiramente o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH 

que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente o Vereador saudou o Presidente desta Casa 

Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os Vereadores e Vereadoras. Saudou o Assessor 

Jurídico Marlon, as Servidoras da Casa, sua filha Dianara agradecendo por sua presença. Em nome 
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dessas pessoas saudou todos os que acompanham pelas redes sociais e também quando esta sua 

fala passar pela Rádio Simpatia que essas pessoas também sintam-se saudadas. O Vereador Alcino 

citou que existe a lei federal nº 11575 de 2000, que cria o dia do agente comunitário de saúde. 

Portanto, no dia 04 de outubro é dia do agente comunitário de saúde. Parabenizou todos os 

agentes comunitários de saúde em especial sua colega Vereadora Marlei, que também atua como 

agente de saúde, e a Monica Pinto que o atende, pelo bonito trabalho que estão fazendo em nosso 

município. Neste sentido, o Vereador pediu ao senhor Presidente para que mandasse uma 

correspondência para Secretária da Saúde parabenizando-a e externado para todos os agentes de 

saúde, trazendo os aplausos pelo trabalho realizados por eles. Desejando que continuem assim 

nessa caminhada, prestando um excelente serviço para a população. O Vereador Alcino disse que 

hoje foi lido o projeto de lei nº 059/2021 e o mesmo baixou para análise das comissões de parecer. 

Este é um projeto que tem brevidade, pois é de interesse público. A ementa diz o seguinte: 

“autoriza o município de Chapada a contratar servidores em cargo temporário por excepcional 

interesse público e das outras providencias”. O Projeto visa a contratação emergencial de uma 

Cirurgião Dentista e seis calceteiros. Disse que mesmo que o referido projeto tenha entrado hoje 

à noite, o Vereador já deu parecer favorável como relator da comissão de finanças, assim como a 

revisora Salete Damer e o Vereador Dariano. Este projeto vai ser votado nessa noite. Sabe que 

quando tem um projeto interessante e urgente, e isso não é de hoje, sempre votam a favor de 

Chapada e da nossa população. Por fim, o Vereador Alcino agradeceu novamente todos que 

acompanham pelas redes sociais e também agradeceu mais essa oportunidade rápida de falar com 

esse povo querido de Chapada e da região. Concluiu agradecendo. Logo após, o Presidente 

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

saudou o Presidente Vereador Castanho, aos colegas Vereadores,  Assessor Jurídico Marlon, 

Servidora Júlia, a Dianara, bem como as pessoas que acompanham pelo facebook. Prosseguindo a 

Vereadora Salete fez alguns pedidos verbais, atendendo solicitação do Senhor Élio Hanauer, 

popular Strubich, para que seja recuperada a estrada com cascalho que dá acesso a sua 

propriedade; Também a pedido do Senhor Nelson Ebert, para que seja feita a colocação de uma 

lâmpada fluorescente, na Rua Antônio Cobalchini a qual está queimada e ali a Rua é muito escura, 

sendo que já tem o poste e o braço para colocar a lâmpada.  Também atendendo pedido dos 

moradores da Rua Marechal Deodoro, pediu que seja feita a pintura da faixa de pedestres nesta 

rua, disse que nessa rua tem bastante pessoas idosas, sendo que é um problema quando essas 

pessoas precisam atravessar para ir ao mercado e no centro.  Após parabenizou os colegas 

Vereadores que no dia 01 de outubro Dia Nacional do Vereador desejando sucesso a todos neste 

mandato. Disse ainda que também foi o dia dos Idosos, neste sentido a Vereadora Salete 

parabenizou a todos os Idosos de nossa cidade, esperando que para o ano que vem possam 

comemorar todos juntos numa bonita festa em comemoração a este Dia. Em seguida fez um 

agradecimento a Secretaria de Obras que atendeu o pedido da Vereadora onde colocaram uma 

tampa no buraco próximo a Padaria Chapadense, disse que as pessoas pediam muito para que 
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fosse fechado. Reportou-se também ao dia de ontem 04 de outubro foi o Dia de São Francisco de 

Assis protetor dos Animais, e Dia Mundial dos Animais, por isso a Vereadora pediu que as pessoas 

cuidem e protejam os animais, que não os abandonem pelas ruas, para que estes não passem 

fome. Também na ocasião citou uma frase de São Francisco de Assis “Ninguém é suficientemente 

perfeito, que não possa aprender com o outro e ninguém é destituído de valores que não possa 

ensinar algo ao seu Irmão.”  Parabenizou ainda todos e todas Agentes Comunitários de Saúde pela 

passagem do dia deles ontem 04 de outubro, parabenizando pelo excelente trabalho que realizam 

em nosso município, pois acreditam que é possível contribuir na mudança da qualidade de vida da 

população, de casa em casa, família em família eles se tornaram elo de ligação de uma corrente 

em defesa da vida. Por isso deixou seu abraço a todos os Agentes de Saúde.  Após pediu que esta 

Casa envie um ofício parabenizando aos proprietários Gelson e Noely e as colaboradoras da Loja 

Renner, pela passagem dos 55 anos de Loja, onde no passado o seu Anísio e Dona Iloni Barth, que 

iniciaram com a Loja e até hoje estão aí com uma loja renovada e de bom atendimento. Para 

encerrar a Vereadora Salete parabenizou a todas as Crianças pela passagem do dia delas no dia 12 

de outubro, desejando que todas sejam poderosamente abençoadas com a Graça de Nossa 

Senhora Aparecida, neste dia delas. Concluiu desejando a todos uma boa semana. Após, o 

Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INES RITTERBUSCH que fez o seguinte 

pronunciamento: Inicialmente o Vereador saudou o Presidente desta Casa Vereador Gilmar 

Castanho e em seu nome saudou os Vereadores e Vereadoras. Saudou o Assessor Jurídico Marlon, 

as Servidoras da Casa, a Dianara e a todas as pessoas que acompanham pelas redes sociais. Em 

seguida a Vereadora Marlei apresentou seus pedidos verbais: que seja feito um bueiro na 

propriedade de Valdir Schons em São Francisco; que seja feito um poço negro na propriedade de 

Davi Herbert em Santana; que seja colocado saibro na propriedade de Gelson Bruchez e Siro 

Bruchez em São Francisco; e também o pessoal de Boi Preto que mora ao lado da capela de Boi 

Preto, pediram para que seja arrumada aquela estrada, que há vários anos não foi mais ajeitada; 

que seja feito alguns serviços na propriedade de Rafael Mattjie e Nilvo Mattjie em São Francisco. 

A Vereadora disse à comunidade que ontem e hoje estiveram patrolando a estrada geral e irão 

colocar saibro em alguns trechos na comunidade de São Francisco. A Secretaria de Obras está 

trabalhando na sua região, porque estava precisando ser arrumada. Como fizeram o pedido a duas 

semanas atrás então o Gelson e o Moacir, juntamente com seus secretários estão ouvindo e estão 

atendendo os pedidos. Em seguida, a Vereadora disse que ontem, além de ser o dia de São 

Francisco, que é sua comunidade onde ela mora, também era o dia do agente de saúde. Agradeceu 

a todos os colegas pelo lindo trabalho que fazem perante a sociedade chapadense e perante as 

famílias, levando as vezes uma palavra de consolo. As vezes uma visita é muito importante para o 

ser humano. Disse que com essa pandemia, precisam tomar os cuidados, mas os agentes estão 

fazendo um trabalho muito bom. Falou que além de serem agentes de saúde também estão 

fazendo um trabalho como se fossem um psicólogo. A Vereadora disse que tem muita gratidão em 

fazer parte dessa equipe. Disse que hoje a Vereadora veio com sua camisa que trabalha todo dia 
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como agente de saúde. A Vereadora Marlei pediu ao Presidente para que fosse enviado um Oficio 

de gratidão aos profissionais da saúde, aos agentes de saúde, que estão ajudando incansavelmente 

nessa pandemia. Em seguida, a Vereadora Marlei comentou que hoje estavam no Cais, depois de 

trabalhar na sala de vacinas, decorando para o Outubro Rosa. Disse que é o mês da prevenção da 

mulher e os agentes de saúde fazem juntamente com a Secretaria da Saúde um excelente trabalho 

de buscas das pessoas para sua prevenção. É importante que cada um cuide da sua saúde. Após, 

parabenizou a todos os Vereadores, que dia 1º de outubro foi o dia do Vereador, bem como o dia 

do idoso. Parabenizou a todos os idosos do município. Como dito pela Vereadora Salete esperam 

que no ano que vem possam ter novamente a festa do idoso, que é esperado com grande carinho 

pela população. Disse que tem certeza, que se essa pandemia passar o prefeito Gelson fará essa 

festa que o povo tanto espera. Concluiu agradecendo. Prosseguindo, o Presidente concedeu a 

palavra para o VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH ao que disse: Inicialmente saudou o Presidente do 

Poder Legislativo Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores e 

Vereadoras. Fez uma saudação ao Assessor Jurídico Marlon Kamphorst, e em especial 

cumprimentou a todas as pessoas que mais uma vez acompanham em mais uma sessão. Em 

seguida, o Vereador Kelvin fazer alguns pedidos ao Executivo Municipal. Disse que esteve 

conversando com algumas pessoas, e alguns dos pedidos até já levou ao Prefeito, Vice-Prefeito e 

Secretário de Obras. Mas reforçando esses pedidos, um deles é feito pelo munícipe Ronei Godoi, 

que precisa de umpreenchimento de obra, para construção de casa aqui na cidade. Ele está 

construindo e assim que possível, após o preenchimento, vai dar andamento a esta obra. Também 

um pedido realizado pelo Flori Krigüer, que está precisando de terra para preenchimentos. 

Também sobre preenchimento de obra, conversando com a família do senhor Lauro Hässler, eles 

estão para fazer uma reforma em sua casa, no Distrito de Tesouras. O Vereador Kelvin disse que 

entrou em contato com o Vice-Prefeito e com o Secretário de Obras, conversando sobre o concerto 

de iluminação pública no Distrito de Tesouras, que foi realizado o concerto de uma lâmpada. Mas 

o Vereador quer reforçar mais uma vez o pedido para realização de reparos em outra lâmpada que 

ficou por fazer, próximo da propriedade de Milton Schneider. Certamente o Poder Executivo vai 

realizar o concerto dessa iluminação pública. Ainda falando sobre Tesouras, disse que a família do 

Alfredo e a Clarisse Barth, estão pedindo pedras para poço negro. Essa família está aguardando a 

realização desse pedido, também feito por eles ao Executivo. Agora o Vereador está reforçando o 

mesmo pedido. Em seguida, o Vereador Kelvin disse que a Vereadora Salete Damer reforçou um 

pedido que ele havia feito, no dia 24 de agosto, do munícipe Hélio Hanauer. Neste sentido, o 

Vereador também reforçou esse pedido do Hélio, para recuperação do acesso da sua propriedade. 

O Vereador disse que eram esses os pedidos que gostaria de trazer nesta Sessão. Sabe que as 

demandas são grandes, mas está aqui para reforçar os pedidos e na medida do possível atender 

aos pedidos dos munícipes de Chapada. Concluiu agradecendo. Logo após, o Presidente concedeu 

a palavra para o VEREADOR MAICO ROBERTO HERMES que falou o seguinte: Inicialmente saudou 

o Presidente do Poder Legislativo Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais 
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Vereadores e Vereadoras. Fez uma saudação ao Assessor Jurídico Marlon Kamphorst e em especial 

cumprimentou a todas as pessoas que mais uma vez acompanham em mais uma sessão. Após, o 

Vereador Maico disse que a senhora Lone Fiori, mora aqui na cidade, mas tem uma propriedade 

em São João, onde ela disse que conversou com o pessoal da prefeitura e tirou uma licença em 

abril. Em conversa com ela, ela passou ao Vereador por telefone, que essa semana foi três vezes 

no Parque de Máquinas conversar, onde prometeram e não fizeram. Também ligou três vezes ao 

Vice-prefeito, que prometeu a ela e ainda não fizeram o serviço. Disse que ela está esperando esse 

serviço na propriedade dela em São João. Alguns dos serviços que eram para ser feitos na 

propriedade dela, ela já fez com máquinas particulares, faltando somente abrir uma estrada, que 

tem que ser com uma patrola. O Vereador pediu que seja dado uma atenção maior, pois pediram 

para fazer a licença, a licença está feita, agora é só fazer o serviço. Falou ainda que passando pelas 

estradas de Santana, estradas que passam pelo Paulo Bohnenberger até a antiga barca, também 

pelas propriedades de Marcos Koch, Begrow, Elói Knob e Davi Herbert, onde tem trechos que estão 

em péssimas condições de trafegabilidade. Diante pediu que seja recuperado esse trecho iniciando 

após o pavilhão do Timbalaço. O Vereador Maico comentou que recebeu duas ligações essa 

semana de pessoas que fazem acupuntura aqui no município. Parece que o profissional que faz 

em Chapada é o Nicolas Aresi e as pessoas colocaram ao Vereador dos custos e da boa ajuda que 

dá para saúde das pessoas o tratamento de acupuntura. Passaram ao Vereador também que o 

município de Nova Boa Vista tem um projeto municipal, e estão implantando na secretaria da 

saúde. No município de Almirante Tamandaré também tem um plano, e está implantando isso na 

secretaria da saúde. As pessoas que ligaram para o Vereador, inclusive uma ligou hoje de tarde e 

outra foi na sexta da semana passada, colocaram os custos e pediram para fazer um projeto que 

poderia ajudar nos custos desse tratamento. O Vereador colocou para elas que não tem poder de 

fazer um projeto que gera gastos para o município. E que esta é uma demanda que precisa vir do 

prefeito. Falou que com certeza se for feito um projeto, ou uma parceria, ou uma ajuda de custo 

para as pessoas que fazem acupuntura, com certeza seu voto é favorável. Tem certeza que tudo 

que venha para somar, venha para saúde da população, sempre será bem vindo aqui na Câmara 

de Vereadores. O Vereador deixou aqui sua sugestão, porque pessoas o procuraram, para que a 

prefeitura de Chapada estude uma forma de poder interagir, de poder ajudar as pessoas que 

precisam desses tratamentos para suas dores. Concluiu agradecendo. Ato continuo, o Presidente 

concedeu a palavra para o VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH que falou o seguinte: 

Inicialmente o Vereador Dariano saudou o Presidente  e os demais colegas Vereadores presentes 

na sessão, saudou o Doutor Marlon que acompanha como sempre, a Servidora Julia, a Dianara que 

está sempre presente por aqui, quem sabe uma futura candidata a Vereadora. Disse que é 

importante a juventude acompanhar, também  tem o pessoal que assiste pelo Facebook, onde o 

Vereador disse que  gosta sempre de convidar as pessoas que estão do outro lado, do outro lado 

no sentido de que não é Vereador, e quem sabe um dia colocar seu nome à disposição para ser 

Vereador, porque inclusive está na sua pauta aquele tema que foi falado na última sessão, que 
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Chapada queremos para daqui 30 anos? E com certeza com mais participação de novas pessoas, 

tanto na política quanto no geral, vai ajudar que Chapada cresça e desenvolva ainda mais. Então 

quem está do outro lado além de acompanhar os trabalhos, as vezes tem uma crítica, uma 

sugestão, pode também guardar essas ideias, opiniões ou compartilhar, mas que daqui na próxima 

campanha também possa se dispor, para assim também poder contribuir com o município. Em 

seguida falou sobre o projeto 59 que está baixado nesta Casa, Que autoriza o município a contratar 

servidores em caráter temporário por excepcional interesse público, sendo 6 calceteiros e 1 

cirurgião dentista; sendo que o projeto foi lido hoje, e o Vereador Dariano disse crê que está ok 

pelo que revisou, e o Presidente pediu se estaríamos de acordo em votar hoje, e ele como 

Presidente da comissão disse que é favorável, assim como o Relator Alcino e Revisora Salete 

também. No entanto destacou que o projeto tem data do dia primeiro de outubro, mas chegou na 

Casa ontem, porém para os Vereadores só foi disponibilizado no dia de hoje, neste sentido disse 

que seria interessante que assim que chegar na Casa os projetos possam ser compartilhados com 

os Vereadores, para assim poderem revisar, analisar e votar para ajudar o município e a 

administração, disse que esse é seu pensamento e faz o possível para colaborar. Por isso pede que 

assim que os projetos entrem na Casa se possível, disse que é uma observação para estar sempre 

melhorando e que com certeza são favoráveis para ajudar com que esses profissionais possam 

logo trabalhar. Prosseguindo o Vereador Dariano desejou bom trabalho a equipe da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente, no nome do Secretário Telmo, e da Secretaria de Obras em nome 

do Secretário Adilson, que estão fazendo a colocação dos containers para melhor atender os 

munícipes, quanto a melhores cuidados com nosso lixo, a equipe de engenharia da prefeitura que 

está auxiliando, importante preocupação do Executivo municipal e que com essa ação, pretendem 

atender melhor nossos munícipes. Após o Vereador Dariano parabenizou aos Agentes de Saúde 

como falado pela colega Salete e Marlei, a Marlei que inclusive é Agente de Saúde e já destacou a 

importância dos seus colegas e dos profissionais em si, dessa área do Brasil todo, que fazem um 

importante trabalho para nossa saúde com certeza, que é uma equipe mas cada um tem as suas 

contribuições, e contribui muito com o município.  Também parabenizou todos os idosos, pessoas 

que fizeram e fazem a história no nosso município e que merecem todo carinho e apoio de todas 

as formas possíveis. Parabenizou ainda os colegas vereadores pela passagem do dia do Vereador, 

disse que tem opiniões divergentes em alguns assuntos, mas em outros tem opiniões parecidas, 

não são as vezes unânimes em alguns pontos de vista, mas cada um do seu jeito, sabe da 

importância que tem para o município, para seus eleitores e cada um da melhor maneira possível 

a seu ver, tenta fazer o melhor trabalho para ajudar nosso município cada vez mais, bom trabalho 

a todos. Referente ao PODE - Programa Orientador ao Desenvolvimento Econômico de Chapada, 

apresentado na semana passada. O Vereador Dariano disse que ficou muito feliz em ser convidado 

para colaborar com essa pesquisa sendo um dos 57 entrevistados. Na oportunidade disse que fez 

alguns apontamentos sobre o excelente potencial que nossa cidade tem em ser reconhecida como 

cidade exemplo de acolhimento, de simpatia, de hospitalidade, que inclusive recebemos um selo 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

da ONU, e que segundo o Governo Federal teremos bons frutos a serem colhidos com o passar dos 

anos com a prática dessas ações e manutenção desse assunto. Destacou também a importância 

do Executivo municipal conseguir absorver e coletar os pedidos da população através talvez de 

uma central cidadã, para que os munícipes tenham seus pedidos registrados, e a administração 

pública consiga administrar cada vez mais os serviços públicos, não é simples mas a exemplo de 

Curitiba que tem a central 156, ele crê que Chapada com 0,5% da população de Curitiba, poderia 

ter um sistema tão bom quanto. O Vereador Dariano disse que também destacou a necessidade 

de fortalecer e incentivar a geração de dinheiro novo, que só é possível com a indústria forte, 

porque é a indústria que gera dinheiro novo para nossa cidade, para nosso comércio e que atrai 

também novos investimentos, novos prestadores de serviços, novos comércios, e o reflexo disso 

foi que na entrevista conforme resultado apresentado nos últimos 5 anos, 91,7% dos entrevistados 

concordou que Chapada teve investimentos, e que 81,8 % concordou também que a economia em 

Chapada nos últimos 5 anos melhorou. A pesquisa dentre vários dados também destacou que a 

indústria que gera a maioria dos empregos, e esses números demonstram o quanto é importante 

que cooperativas façam investimentos, como porque não, industrializar o grão, a exemplos de 

cooperativas que já fazem isso, que com diversos exemplos de sucesso no país, se o agro já tem 

49,10% de impacto de emprego e renda, imagina se as cooperativas industrializassem ou 

apoiassem mais os agricultores a gerar agroindústrias, é um debate que precisa ser incentivado, e 

estimulado cada vez mais. Em resumo disse que é o desafio é grande para visualizar Chapada em 

2050 praticamente 29 anos pela frente, que não será nem uma nem duas gestões responsáveis 

por melhorar esses dados, serão vários mandados de 4 anos. Para quem será essa cidade que 

queremos daqui 30 anos, o Vereador crê que para todos nós, alguns talvez nem vão estar aqui, 

porque amanhã não sabemos se vamos estar aqui, mas pensar a longo prazo, como está sendo 

estimulado pelo Executivo municipal é muito importante, por isso destaca que independente do 

partido político devem se unir cada vez mais, porque esse planejamento a longo prazo, unindo 

forças, será excepcional para todos nós, se olharmos 30 anos para trás, quanto já melhoramos. 

Como Chapada, com ajuda de cada administração, foi melhorando, e agora com essa reflexão para 

pensarmos juntos Chapada para daqui 30 anos, como poderemos contribuir para que nossa cidade 

seja cada vez melhor?  A cada dia, a cada ano, a cada administração? Caso alguém tenha alguma 

sugestão crítica O Vereador pediu que encaminhem para o whats do Vereador Dariano  

54.9.99601904 ou ligar também, disse para ir unindo forças para que Chapada daqui 30 anos, seja 

tão boa quanto é hoje, a melhor cidade do mundo. Concluiu agradecendo. Em seguida, o 

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

Inicialmente o Vereador saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho e em nome dele os demais 

Vereadores. Saudou o Assessor Jurídico Marlon, Servidoras da Casa, a Dianara e a todos que 

acompanham pelo Facebook. Após, o Vereador disse que foi dito que hoje era a noite dos pedidos, 

mas para ele hoje à noite é de agradecer. Agradece ao Vice-Prefeito Moacir, Secretário de Obras 

Schnaidinha, Marquinhos e os funcionários do Parque de Máquinas que estiveram realizando na 
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semana passada e essa semana a recuperação da estrada da Linha Borges. Foram realizadas 

melhorias na estrada, colocação de bueiros e a colocação de cascalho. Essa era uma reinvindicação 

de anos e hoje contam com essa melhoria para os moradores que residem naquela localidade. O 

Vereador disse que devemos sempre lembrar que oito meses não são oito anos. Tem muita coisa 

para se fazer sim, mas em oito meses foi feito muita coisa. A diferença é grande entre oito meses 

e oito anos. Em seguida, falou que hoje a administração começou a colocação dos conteiners. 

Neste sentido, o Vereador agradeceu a Secretaria da Agricultura que atendeu o caso das lixeiras e 

agora dos conteiners, atendendo inúmeros pedidos, tanto dele quanto dos demais Vereadores. O 

Vereador Leonardo disse que esse é outro caso que podem ver que estava abandonada, porque 

teve vários pedidos, e não foi de uma hora para outra que apareceu essa necessidade.  O Vereador 

Leonardo parabenizou e agradeceu ao excelente trabalho que os agentes de saúde exercem no 

nosso município. Parabenizou sua agente de saúde Valdenice Castanho e também sua colega 

Marlei, e em nome delas parabenizou os demais agentes de saúde, que exercem um excelente 

trabalho. Disse que sabe da importância do agente de saúde no nosso município. Após, falou que 

esse mês estamos no mês de Outubro Rosa, campanha sobre a conscientização e a importância da 

prevenção do diagnóstico precoce do câncer e também nos últimos anos sobre o colo do útero. 

Falou da importância de fazer o auto exame, que pode salvar vidas. Os agentes de saúde com 

certeza irão fazer esse acompanhamento, para que seja feito o auto exame. Pediu para as pessoas 

procurem também informações sobre isso. O Vereador Leonardo disse que na noite de sexta-feira 

esteve realizando a doação de 50% do seu salário para a comunidade de São Miguel de Tesouras. 

Esse recurso foi usado na pintura do letreiro e na frente da igreja. Na oportunidade, eles 

reivindicaram melhoria na iluminação em frente da igreja, pois quando tem missa e é desligada as 

luzes da igreja, e como tem a escadaria pode ser perigoso acontecer algum acidente. Neste 

sentido, o Vereador disse que no sábado já falou com o Vice-Prefeito, para que seja feito essa 

melhoria. O Vereador agradece ao Moacir por estar vendo esse pedido e que sente feliz em poder 

ajudar essa comunidade. Em seguida, destacou sobre a importância do projeto de lei nº 059 

encaminhado hoje, que trata da contratação de seis calceteiros e também de um cirurgião 

dentista. Falou que é urgente a contratação de cirurgião dentista, por isso se possível seja 

aprovado hoje, para dar sequência ao trabalho importante que a servidora Giovane Polla, porque 

com falta de um cirurgião dentista, pode diminuir a distribuição de fichas para dentista.  O 

Vereador disse que é favorável a este projeto e espera que o mesmo seja aprovado hoje. Concluiu 

agradecendo. Após, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SANDRA MARY 

ALMEIDA MATTJIE que falou o seguinte: Inicialmente saudou o Presidente do Poder Legislativo 

Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores e Vereadoras. Fez uma 

saudação ao Assessor Jurídico Marlon Kamphorst, a Dianara e a todas as pessoas que acompanham 

os trabalhos dos Vereadores pelo facebook.  Prosseguindo, a Vereadora Sandra disse que hoje é 

um dia muito importante na história do nosso País. Em 05 de outubro de 1988 foi promulgado 

nossa Constituição Brasileira. Constituição ficou conhecida como a “Constituição Cidadã” por ter 
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sido concebida no processo de democratização iniciado com o encerramento da ditadura militar 

no Brasil. Disse que destacou algumas mudanças boas que nossa constrição trouxe foram: 

organizar os 3 Poderes (executivo, legislativo e judiciário) acatando a supremacia do executivo; 

eleição direta para presidente da república, governador, prefeitos, deputados (federais e 

estaduais) senadores e vereadores; a redução do mandato do presidente de 5 para 4 anos; a 

garantia de maior autonomia para os municípios; liberdade de expressão com fim da censura nos 

meios de comunicação, filmes, peças teatrais, música...; criação do Sus (saúde direito de todos) 

importantíssimo principalmente em tempos de pandemia; marco no direito dos índios com 

demarcação das terras indígenas e proteção do meio ambiente; garantia dos direitos trabalhistas: 

13º salário para aposentados, jornada semanal de 44 horas, licença maternidade de 120 dias, 

licença paternidade de 5 dias, direito à grave e a liberdade sindical; igualdade de gêneros e 

fomento ao trabalho feminino com o reconhecimento de seus direitos individuais e sociais. Essa 

mudança muito importante para as mulheres que nos permite ocupar nosso espaço no trabalho e 

na sociedade em igualdade com os homens. Enfim, a Constituição é a carta Magna Magna do 

Brasil. Ela serve de parâmetro para as demais legislações vigentes no País. Por isso hoje, quando 

ela completa seus 33 anos, a Vereadora Sandra fez questão de falar sobre ela nessa Sessão. Em 

seguida, a Vereadora Sandra fez umas homenagens: Dia 30 de setembro foi dia da Secretaria. 

Parabenizou as Secretárias desta Casa Júlia, Carina e Taís. Disse que a colega Vereadora que a 

antecedeu Salete Damer lhe pediu para que cumprimentasse as Secretárias da Câmara de 

Vereadores, pois era um dos assuntos que iria falar, mas acabou esquecendo. Parabenizou a Loja 

Renner de Chapada que no dia 1º de outubro comemorou seus 55 anos de existência em nosso 

município. Uma loja que cresceu juntamente com Chapada sempre servindo o povo com seus 

produtos e atendimento com respeito e qualidade. Parabenizou ao seu amigo Gelson Barth e 

esposa Noeli, filhos e todos os funcionários. Sucesso sempre. A Vereadora Sandra solicitou ao 

Presidente desta Casa para que encaminhe um ofício parabenizando a loja Renner. Em seguida, 

disse que ontem foi o dia do Agente de Saúde. Parabenizou a Vereadora Marlei e estendeu os 

parabéns a todos agentes de saúde, dizendo que o trabalho dos mesmos é muito importante para 

os munícipes chapadenses. No dia 8 de outubro a funcionária da Câmara Júlia está de aniversário. 

Desejou a ela felicidades e que tenha muita saúde. A Vereadora Sandra também cumprimentou 

todos os idosos, pela passagem do dia do idoso. Gratidão por tudo que fizeram para melhorar 

nossa sociedade. Para encerrar seu pronunciamento, a Vereadora Sandra lembrou a todas as 

mulheres que estamos no Outubro Rosa. Já perdemos tantas pessoas importante que esqueceram 

de se tocar, de fazer uma mamografia e de se cuidar. Amem-se. Toquem-se. Cuidem-se. Quando 

o diagnóstico é precoce a chance de cura é maior. Desejou um feliz dia da criança para todos que 

são o futuro do nosso País e que a Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida abençoe nossas 

crianças, nosso Brasil e o povo brasileiro. Concluiu Agradecendo a atenção de todos. Ato contínuo, 

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

substituir na direção dos trabalhos e lhe conceder a palavra, para poder fazer seu pronunciamento, 
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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, também saudou o Assessor Jurídico Marlon, funcionárias, a 

Júlia, e também a Dianara que está prestigiando com sua presença, e também saudou as pessoas 

que estão ouvindo e assistindo através do Facebook. Essa noite o Vereador quer também reportar 

aqui que os conteiners estão sendo colocados na cidade, disse que realmente era uma 

reinvindicação antiga dos moradores aqui da cidade, e então hoje estão sendo concretizado esses 

pedidos, pois essa administração está colocando os conteiners. Disse que é uma forma de valorizar 

o meio ambiente, tendo lugar para colocar os lixos, então vai beneficiar a nossa comunidade. Em 

seguida falou um pouco sobre a estrada RS 330, onde que o Vereador e também mais Vereadores 

já fizeram pedidos, mas é lamentável, o governo não é fácil, a nossa região é completamente 

abandonada, porque foi mandado vários ofícios, o Vereador Castanho esteve no DAER, e a estrada 

está quase intransitável, está saindo pedaço dos carros. Então o Vereador quer dizer está noite 

que vai ao gabinete falar com o prefeito para se unirem e ir mais uma vez no DAER, e se o DAER 

emperrar de novo, não querer fazer, daí eles vão ter que fazer essa estrada, porque está 

insuportável. Disse que de Boi Preto até Chapada não tem como andar, e muitas pessoas usam, 

disse que temos o calçamento de Santana mas tem pessoas que não tem como, por exemplo até 

a entrada ali do Hélio Polla quem mora em Boi Preto não tem como desviar dela, e é justamente 

onde ela está terrível, então vão ter que tomar uma atitude. O Vereador disse que estava 

esperando uma ação do DAER, mas infelizmente estão enrolando e não fazem, mas chegou o 

momento de agir, disse que quer falar com o prefeito amanhã, para tomarem uma atitude, porque 

desse jeito não dá para ficar. O Vereador parabeniza os agentes de saúde pelo dia, também tem a 

colega que é agente de saúde, em nome dela parabeniza todos os agentes de saúde do município, 

na qual ele tem orgulho de dizer que foi o primeiro agente de saúde homem do município de 

Chapada, e sabe da importância que é o trabalho dos agentes de saúde, muitos não dão valor, 

porque a tempos atrás foi colocado uma imagem errada dos agentes de saúde, mas quando se fala 

em saúde, falam em prevenção. Neste sentido disse que não tem como fazer uma prevenção sem 

os agentes comunitários de saúde, que estão lá na ponta, onde sabem as necessidades de cada 

morador do município, se a administração souber usar os agentes de saúde, ele tem certeza que 

dá para tirar muitas coisas boas, porque lá eles estão ao menos uma vez por mês visitando as 

pessoas, então eles sabem da necessidade. O Vereador disse que sempre foi defensor dos agentes 

de saúde, ele lembra que na sua outra legislatura tiveram muita dificuldade para manter o 

programa dos agentes de saúde, porque a outra administração não aceitava os agentes de saúde, 

porque os agentes tinham entrado com ação para receber um direito deles. E o Vereador lembra 

que o prefeito naquela época chegou a dizer ou paga os agentes de saúde ou quebra a prefeitura, 

uma coisa que não dá para aceitar, porque quando se fala em saúde não tem como dizer que vai 

quebrar o município. E prevenção é aonde que vai dar um resultado excelente lá na frente, porque 

a prevenção previne algo maior de acontecer, e o Vereador sempre foi defensor dos agentes de 
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saúde. Disse que teve inclusive em uma reunião do Conselho de Saúde na qual aquela 

administração tinha colocado os conselheiros contra os agentes de saúde, e o Vereador teve que 

intervir, intercedendo pelos agentes para que isso não acontecesse, e também sempre cobrou, 

onde existia uma dificuldade dos agentes de saúde receber o décimo quarto que é um direito 

também dos agentes de saúde. O Vereador disse novamente que sempre foi defensor dos agentes 

de saúde, defensor de todos os funcionários, porque ele entende que o município só consegue se 

desenvolver, todos os órgãos do município só funcionam, todas as secretarias só funcionam 

quando os funcionários são valorizados e são reconhecidos, então sempre defende os funcionários 

porque ele sabe que são eles que carregam o município nas costas, em termos de funcionamento 

da máquina pública. Então deixa aqui os parabéns para os agentes de saúde pelo seu dia, disse 

que sempre terão uma mão amiga aqui na Câmara para defende-los. Neste sentido falou a respeito 

do dia dos idosos, que tem muito a agradecer, em nome de seu pai agradece todos os idosos por 

tudo que fizeram pelo município, porque hoje estão aqui é porque alguém trabalhou e 

desenvolveu o município para estar onde está hoje, e eles aqui estão lutando para 2050 deixar 

algo melhor para os jovens futuramente. A respeito da festa dos idosos, o Vereador disse que 

também sempre defendeu, que é uma forma de valorizar o idoso, não que eles precisam ir lá se 

alimentar de um churrasco, mas é uma forma de fazer um encontro e valorizar eles, conversar, 

onde muitos idosos que muito tempo ficam sem se encontrar, e ali é o momento deles se unir e 

conversar, trocar experiências. Então o Vereador sempre foi defensor da festa dos idosos, e 

quando a administração passada terminou com essa festa do idoso ele também sempre bateu 

contra, e acredita que assim que terminar essa pandemia, que o ano que vem o Prefeito Gelson 

Scherer vai pensar com carinho para que volte essa festa que é muito importante para os nossos 

idosos. O Vereador parabeniza a Júlia que dia 8 estará de aniversario, deseja que Deus lhe conceda 

muitos anos de vida e saúde, e que continue sendo essa funcionaria dedicada que é. Concluiu 

agradecendo. Após, os pronunciamentos o Vereador Alcino Rui Kohlrasuch solicitou espaço de LIDER, 

tendo sido concedido pelo Presidente, ao que parabenizou a Servidora desta Casa Júlia Dezingrini pelo seu 

aniversário que ocorrerá no dia 08 (oito) de outubro. Agradeceu pelo seu trabalho nessa Casa, assim como 

as demais servidoras, por sempre atender a todos de forma proativa e alegre para o bom funcionamento 

da Câmara de Vereadores. Desejou que Deus à abençoe e toda a sua família.  Ato continuo, o Presidente 

Vereador Gilmar Castanho declarou encerrado o Grande Expediente, e aberta a Terceira Fase da 

Sessão que é a ORDEM DO DIA, solicitando para que fosse feita a verificação do quórum, sendo 

constatado o mesmo. De imediato, o Presidente solicitou para a Primeira-Secretária para proceder 

a leitura dos pareceres das Comissões Permanentes, sobre o PROJETO DE LEI Nº 059/2021 que 

“Autoriza o Município de Chapada a contratar servidores em caráter temporário, por excepcional 

interesse público e dá outras providências ”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, 

Cidadania e Bem Estar Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mattjie votou pela legalidade 

e constitucionalidade ao Projeto de Lei nº 059/2021; REVISOR: Vereador Maico Hermes, 

manifestou-se favorável ao voto da Relatora; PRESIDENTE: Vereador Leonardo André Krindges, 
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manifestou-se favorável ao voto da Relatora. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e 

Infraestrutura Urbana e Rural: RELATOR: Vereador Alcino Kohlrausch, votou favorável ao Projeto 

de Lei nº 059/2021; REVISORA, Vereadora Salete Maria Damer votou de acordo com o voto do 

Relator; PRESIDENTE, Vereador, Dariano Guth votou de acordo com o Parecer Jurídico e de acordo 

com o voto do Relator. Em seguida, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto 

de Lei nº 059/2021, não havendo nenhum Vereador inscrito. Em votação, o PROJETO DE LEI Nº 

059/2021, foi APROVADO por unanimidade de votos. Não havendo mais matérias a serem 

apreciadas o Presidente declarou encerrada esta fase e passou para a Quarta Fase, a das 

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, pelo tempo máximo de cinco minutos, vedado o aparte de 

acordo com o § 2º do Art. 58 do Regimento Interno. Nesta fase, foi agendado pelo Presidente a 

Audiência Pública, para apresentação do Projeto de Lei nº 058/2021 que “Dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias 

2022, a ser realizada no dia 13 (treze) de outubro, com início às 19 horas, tendo como local o 

Plenário da Câmara de Vereadores. 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 05 DE OUTUBRO DE 2.021. 

 

                           Gilmar Castanho                                        Sandra Mary Almeida Mattjie  

Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 

 

 

 

 

 

 


