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ATA Nº 3894 

 

Aos sete dias do mês de dezembro 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 quadragésima 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 e Salete Maria Damer do Progressista; Leonardo Andre 

Krindges do PSDB; Dariano Agostino Guth do MDB; Kelvin Luís Schuh do PTB, e Maico Roberto 

Hermes do PDT, e registrou a ausência justificada por motivo de saúde da Vereadora Sandra 

Mary Almeida Mattjie, que apresentou atestado médico. Em seguida, o Presidente Vereador 

Gilmar Castanho convidou a Vereadora Marlei Ines Ritterbusch para proceder a leitura de uma 

passagem do Livro Sagrado. 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 

ao Segundo-Secretária Vereador Leonardo André Krindges para que procedesse à leitura das 

correspondências recebidas e expedidas por essa Casa. Foi lido a seguinte matéria, que será 

encaminhada às Comissões para estudo e posterior votação: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 001/2021 que “Revoga, acrescenta e altera dispositivos da Lei Municipal Complementar ”. 

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 justificada da Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie. Também foi lido o 

REQUERIMENTO Nº 009/2021 de autoria do Vereador Dariano Agostino Guth, do Partido 

Movimento Democrático Brasileiro – (MDB),  requer na forma regimental, que seja aprovado 

em Plenário, autorização para viajar para Brasília/DF,  no período de 14 a 18 de dezembro de 

2021, para participar de audiências nos Ministérios e também com Deputados Federais, visando 

reivindicar recursos junto ao Governo Federal, através de  emendas parlamentares, para o 

Município de Chapada. 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 a Vereadora Salete Maria Damer seguido 

pelos Vereadores, Marlei Inês Ritterbusch, Kelvin Luis Schuh, Dariano Agostino Guth, Leonardo 

André Krindges e Gilmar Castanho, sendo que os Vereadores Maico Roberto Hermes e Gilmar 

Castanho dispensaram o uso da Tribuna na noite de hoje. Primeiramente, o Presidente 

concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER que fez o seguinte 

pronunciamento: Inicialmente a Vereadora fez um agradecimento a Rádio Simpatia, ao Grupo 
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Pânico Dance e ao Grupo Ame, que fizeram mais uma vez o Natal da Alegria na Praça da 

República, sendo uma alegria para todas as crianças que estiveram ali se divertindo, recebendo 

seu lanche e brincando nos brinquedos. Também agradeceu e parabenizou a todas as pessoas 

que dispuseram de seu tempo para fazer a ornamentação de Natal da Praça , a qual está muito 

linda, onde todos já podem sentir o Espirito Natalino se aproximando,  mas também falou que  

para amanhecer ontem, alguns vândalos destruíram alguns enfeites, neste sentido pediu que 

as pessoas cuidem,  se alguém ver uma pessoa fazendo isso que denuncie, também que os pais 

conversem com seus filhos para que não estragarem essa ornamentação disse que tiveram que 

arrumar muitas coisas já ali na Praça disse que isso é do povo. Na oportunidade aproveitou para 

convidar a todos para participarem da abertura do Natal, que acontecerá sábado dia 11 Show 

de Natal ás 20 horas, com a Banda Sabor do Som, vai ser muito bonito. Para encerrar a 

Vereadora fez um pedido verbal, solicitando ao Poder Executivo, que coloque banheiros 

químicos na Praça, quando tiver alguma promoção, uma vez que os banheiros da Praça não são 

suficientes, sendo que foram usados banheiros dos vizinhos, disse que é triste até de falar, mas 

a Vereadora ressaltou que deve se ter um pouco mais de respeito com as pessoas que 

dispuseram seus banheiros e cuidar, porque alguns banheiros foram estragados. Neste sentido 

a Vereadora salientou que como agora iniciam as festas de Natal e Chapada Fest faz se 

necessário que se tenha esses banheiros químicos. Concluiu dizendo que eram essas suas 

colocações para esta noite. Na sequencia, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA 

MARLEI INES RITTERBUSCH que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente a Vereadora 

Marlei saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, em seu nome saudou os demais colegas, 

o Assessor Jurídico Marlon, as Servidoras da Casa e as pessoas que acompanham pelo facebook. 

A Vereadora falou a respeito da Consulta Popular. Disse que quem escutou a entrevista na 

semana passada do Presidente da Corede, onde ele mesmo perguntava como Chapada estava 

conseguindo uma votação tão boa, que era para colocar para ele e aos demais municípios. Falou 

que no dia de hoje estamos com 780 (setecentos e oitenta) votos, totalizando 2.814 (dois mil 

oitocentos e quatorze) votos na região do Corede Rio da Várzea. Neste sentido, a Vereadora 

agradeceu muito aos colegas Agentes de Saúde, que estão envolvidos nessa votação, bem como 

as demais pessoas, ao Ademir, a Wendy que está ajudando bastante. Pediu que o município de 

Chapada continue votando, porque tem prazo até dia 15, para fazer essa Consulta Popular, que 

é bem importante para o nosso município e desta vez estão tentando escolher a opção para 

ajudar na agricultura familiar. Em seguida, a Vereadora Marlei informou que no dia 09 de 

dezembro terá recolhimento do lixo eletrônico, das 08:00 horas até as 16:00 horas na praça e 

se chover será no ginásio. A Vereadora agradeceu a Rádio Simpatia pelo excelente trabalho que 

fizeram no sábado juntamente com o Pânico Dance e o Grupo AME no evento Natal da Alegria. 

Falou que ajudaram o Grupo AME a montar os cachorros quentes e fazer a distribuição. Foi um 

evento muito bonito e viam os pais com as crianças felizes e os adultos felizes também. A 

Vereadora Marlei parabenizou os organizadores do Natal da Alegria. Em seguida, a Vereadora 
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disse ao Cléo Palaoro de São Roque, que o Vice-Prefeito irá fazer o seu trabalho e o que precisa 

em São Roque. A Vereadora disse que acabou de falar com o Prefeito e com o Vice-Prefeito e 

que podem ficar tranquilo que as coisas vão acontecendo devagarzinho e toda a população tem 

os seus anseios, tem as coisas que querem que os Vereadores ajudem a eles de uma maneira. 

Disse novamente para ficarem tranquilos, que o que depender do pessoal do Parque de 

Máquinas, eles estão fazendo. Também fez um agradecimento muito especial ao Deputado 

Cherini, que no último sábado esteve em Chapada. A Vereadora disse que não esteve junto com 

ele no gabinete do Prefeito, mas foi convidada pela família do Leomar Uebel para fazer parte 

de um maravilhoso almoço, onde ele forneceu a equipe do Cherini que estava em Chapada, 

fazendo a entrega de um veículo ao Conselho Tutelar e demais coisas para o município. Falou 

que fica sua gratidão a família Uebel, por ter sido convidada por eles para fazer parte do almoço 

que eles proporcionaram ao Deputado Cherini. Concluiu agradecendo. A seguir, o Presidente 

concedeu a palavra ao VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH que disse: Iniciou seu pronunciamento 

saudando e desejando boa noite a todas as pessoas que mais uma vez acompanham a Sessão 

da Câmara Municipal de Vereadores de Chapada. Cumprimentou a todos os colegas Vereadores 

em nome do Presidente Gilmar, Assessor Jurídico Marlon, as Servidoras que estão sempre 

juntos. O Vereador trouxe uma recomendação a qual já passou ao Prefeito Municipal Gelson, 

sobre a iluminação pública e referente a substituição de algumas lâmpadas da nossa cidade. Na 

última terça-feira, após a sessão disse que andou um pouco pela cidade e pode observar alguns 

pontos, que tem algumas lâmpadas queimadas, entre a rua Alfredo Winck próximo ao mercado 

da Coagril, do munícipe Elton, próximo também da colega Vereadora Sandra e também na 

descida da rua Sete de Setembro, próximo ao Schneider Bar Lanches. Outro ponto que o 

Vereador observou, foi na rua Santos Dumont próximo a Farmácia São João. Alguns pontos 

tiveram alguns problemas, por isso o Vereador pede a verificação. Disse que sabe que os 

Servidores Valdo e o Jandir sempre fizeram um excelente trabalho, não sabendo dizer se essa 

responsabilidade é dos mesmos, mas eles sempre prestaram um excelente serviço. O Vereador 

Kelvin pediu novamente que seja feito a correção nesses pontos. Se foi corrigido, ótimo, mas 

se não, é interessante que seja providenciado até por questão de segurança durante a noite. 

Disse na praça também em frente à igreja, pode observar que tem um ponto sem iluminação, 

então fica esse registro. O Vereador disse que na última quarta-feira esteve viajando a Capital 

do Estado e agradeceu a colaboração dos colegas Vereadores, aprovando a sua viagem. Esteve 

viajando juntamente com o Presidente do Partido do PTB aqui de Chapada, o Egon Schneider, 

e na oportunidade visitaram alguns gabinetes, conversaram com Deputados junto a 

Assembleia. Frisou que foi bem interessante essa visita. O Vereador destacou aos colegas 

Vereadores que já viajaram, também já buscaram contato, como é importante o contato corpo 

a corpo, olhando olho a olho, com os nossos Deputados Estaduais. Nessa viagem o Vereador 

não teve oportunidade de conversar diretamente com o Deputado Federal que ele gostaria, 

mas conversou com Assessores, e já tinha contato por telefone, e nesta busca percebeu o quão 
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importante é o papel do Vereador, que além de legislar, que é o principal papel, é também 

buscar recursos para investir aqui no nosso município. Disse que o poder dos Vereadores é de 

buscar os recursos, o Prefeito tem o poder de agir e investir. Disse que de todos os pedidos que 

fez, ele citou o Projeto Pavimenta, que foi também citado aqui na Câmara de Vereadores, onde 

conversou com o Deputado Estadual Dirceu Franciscon, pedindo sobre o andamento deste 

projeto. Disse que foi muito bem recebido e atendido na questão do Projeto Pavimenta. Esse é 

um projeto que vem para somar aqui no nosso município. O Poder Executivo inscreveu dois 

locais, mas sabe que além destes, pode aparecer mais algum programa. Sabem da necessidade 

e é bom esses investimentos no interior. O Vereador quer buscar além do apoio nesse Projeto 

Pavimenta, para outras regiões aqui do nosso município, gostaria também muito de citar a Linha 

Diogo, que o pessoal também pede a continuidade do calçamento. Disse que estão buscando 

informações e apoio.  Disse que o conseguir é um pouco diferente, mas ele tem fé e esperança 

que vai dar certo essas suas tentativas por esses investimentos aqui do nosso município. E o 

Projeto Pavimenta quando vier, e tem esperança que vai acontecer, vai vir para somar para 

todos. Outra questão que o Vereador conversou com o Deputado Dirceu foi sobre a viatura da 

Brigada Militar. Disse que também se mobilizaram entre eles colegas Vereadores, sabendo 

dessa necessidade, e o Vereador também fez esse pedido e pediu para que fosse agilizado da 

melhor forma possível, a questão da nova viatura para o nosso município. E isso vai beneficiar 

a todos, e no momento comentaram o quanto importante é também a mobilização de cada 

Vereador nessas demandas que são solicitadas a eles. O Vereador disse que também assinou 

Ofícios e deixou encaminhado, também as copias da sua presença nos gabinetes, conversou 

também com os Assessores do Deputado Classmann e do Deputado Federal Mauricio. Outros 

assuntos referentes a saúde, área de esportes, o Vereador buscou informações e entender um 

pouquinho mais o que acontece, de que forma acontece, e como pode acontecer aqui no nosso 

município, os diversos investimentos, que vão em busca. Neste sentido o Vereador fez um 

agradecimento ao Executivo Municipal, disse que falou com o Prefeito na segunda-feira e na 

quarta-feira o Vereador viajou, foi disponibilizado o veículo e motorista, uma boa comodidade, 

para eles que acabam correndo o dia inteiro, fica um pouco mais tranquilo nessa questão. Então 

deixa seu agradecimento. O Vereador Kelvin falou novamente que tomara que tenham êxito na 

busca por recursos e na busca por apoio junto aos Deputados. Espera que todos possam unir 

forças para trazer o máximo de benefício aqui para o nosso município. Em seguida, o Vereador 

Kelvin destacou o aniversário da Secretária da Saúde Odete Guareschi, parabenizando-a pela 

passagem de seu aniversário. E em seu nome e nome dos colegas Vereadores pediu para enviar 

um Oficio a ela cumprimentando-a e desejando muitas realizações. Para finalizar o Vereador 

disse que qualquer dúvida, qualquer informação e pedido que tenha para fazer, pode entrar 

em contato com os Vereadores do nosso município. Concluiu agradecendo e desejando uma 

boa semana. Após, o Presidente Vereador Gilmar Castanho disse ao Vereador Kelvin Schuh que 

esteve conversando com o funcionário Jandir e ele disse que estão tendo dificuldade de trocar 
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as lâmpadas queimadas, pelo fato de estarem auxiliando na ornamentação de natal na Praça 

da República. Mas assim que terminarem irão trabalhar na iluminação das ruas. Disse ainda ao 

Vereador Kelvin que é muito importante o pedido que fez referente a substituição das lâmpadas 

queimadas. Ato continuo, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR DARIANO 

AGOSTINO GUTH que fez o seguinte pronunciamento: O Vereador Dariano cumprimentou o 

Presidente Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores. Também saudou o 

Procurador Jurídico Dr. Marlon, servidora Júlia que sempre assessora, a Carina e a Taís, bem 

como saudou as demais pessoas que de casa acompanham os trabalhos dos Vereadores. Disse 

que viu uma imagem hoje, se as pessoas se preocupassem com a política, tanto quanto se 

preocupam com o futebol ou com a novela, quem sabe o nosso país estaria em um patamar 

diferente. Mas ainda dá tempo. Disse que a Câmara Municipal aqui é um exemplo, quanta 

renovação que teve. Nada contra a experiência, sabe que é importante. Quanto mais as pessoas 

derem atenção aos assuntos políticos, que querendo ou não impactam elas diretamente e 

indiretamente o nosso país, o nosso estado e o nosso município, com certeza estará cada vez 

melhor. O Vereador deixou registrado o Oficio solicitado pelo Vereador Kelvin, sobre o 

aniversário da Secretária da Saúde Odete Guareschi. Desejou a ela muita saúde, muitas 

felicidades, frente a sua vida e que ela continue realizando um bom trabalho frente a nossa 

saúde municipal. O Vereador Dariano falou de assuntos que a política compartilha e que atento 

a vários assuntos também acompanha, no canal rural, viu uma notícia muito importante, onde 

o pequeno produtor do Rio Grande do Sul terá um subsídio de R$ 15 mil para sistemas de 

irrigação, se chama o programa Irriga Mais RS.  Ele prevê um auxílio aos pequenos produtores 

para instalar sistemas de irrigação e qualificação do sistema de alerta climático. Destacou um 

resumo dos pontos principais: é um novo programa focado em sistemas de irrigação que 

promete fomentar a atividade de pequenos produtores do Rio Grande do Sul. O Irriga mais RS 

prevê a construção de cisternas, micro açudes, poços, subsídio de até R$ 15 mil para pequenos 

produtores para instalar sistemas de irrigação e qualificação do sistema de monitoramento e 

alerta climático do estado. O Irriga mais RS, que ao todo contará com recursos de R$ 201,4 

milhões, promoverá a implantação, a ampliação e a adequação de sistemas de irrigação, além 

de fomentar o armazenamento de água. O programa também promoverá a efetividade de 

práticas para conservação de água no solo e o uso racional dos recursos hídricos, prevendo a 

concessão do “Selo Produtor de Água” e “Selo Produtor de Solo Conservado”. A Secretaria da 

Agricultura aplicará os recursos do Avançar para irrigação em três frentes: em um novo 

programa de incentivo à irrigação; na construção, perfuração e adequação de micro açudes, 

poços e cisternas; e na qualificação do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos 

(Simagro-RS). “A escolha dos municípios atendidos será técnica, levando em consideração 

aqueles que mais sofrem com os períodos de estiagem e déficit hídrico, priorizando os que, 

porventura, ainda não tenham sido contemplados com ações da Secretaria neste sentido”, 

explica o secretário adjunto, Luiz Fernando Rodrigues. Lembramos de assuntos como este 
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somente em momentos que veem a falta de chuva, em situações de contexto. O Vereador crê 

que projetos assim são importantes também para precaução, aqui a Secretária Estadual da 

Agricultura esteve no nosso município, inclusive anunciando a perfuração de dois poços, talvez 

até esteja fazendo parte desse programa, com ajuda aos municípios. Mas interessante essa 

ajuda aos agricultores. Como é bom ter caixa de água em casa ou cisterna.  Também é bom 

agora um apoio do Governo do Estado para subsidiar que os agricultores também possam ter 

uma cisterna para os animais da propriedade ou plantas. Neste sentido, o Vereador gostaria 

que esta Casa envie um oficio ao Secretário Adjunto Luiz Fernando Rodrigues, que inclusive 

explicou a matéria desse contexto, pedindo como nosso município poderá conseguir tal apoio; 

quais os critérios; se Chapada tem a condição de ser contemplada; quem fará os projetos e se 

possuem modelo de projeto para compartilhar com o nosso município. Então quem sabe isso 

possa vir a ajudar a Secretaria municipal de agricultura. Disse que é um recurso que vem do 

contexto estadual, alguns colegas podem já ter falado, mas que esse tema é muito importante 

para o nosso interior, nosso agronegócio e na precaução. Esse é um tema voltado a precaução, 

nunca sabemos quando pode precisar, que Deus mande a chuva e que nunca falte chuva, mas 

sabem como é importante ter sistemas de precaução, em momentos que as vezes a chuva não 

vem com aquela frequência que deveria. Requereu também que esta casa envie um oficio ao 

Alberto Cristh representante do PL partido agora então do nosso presidente Bolsonaro, e 

especialmente ao Deputado Giovani Cherini, que conforme citado pela colega Marlei, sempre 

ajuda nosso município. Então que seja enviado um oficio ao Alberto Cristh agradecendo o apoio 

com a destinação dos recursos, bem como ao nobre Deputado, que claro somado a todos os 

agradecimentos que já deve ter recebido nessa visita ao nosso município, que o Prefeito 

acompanhou ele, Vice-Prefeito e a maioria dos secretários estavam presentes, isso é muito 

bonito e importante, dar a ele uma sensação de acolhimento. Disse que a gente pede e ele 

manda e quando ele passa aqui ele não é despercebido. É muito legal esse acolhimento e a 

família do Uebel também acolheu ele de uma maneira muito especial. O Vereador acompanha 

o facebook do Deputado Cherini e ele até divulgou peixe, a tilápia que eles comeram. Isso é 

gratificante, porque divulga o nome de Chapada e ainda traz recursos que vão ajudar cada vez 

mais o nosso munícipio. Pediu que essa Casa também registre a ele o carinho e apreço, com um 

simples mas importante Oficio de agradecimento. Também ao Executivo Municipal que 

acompanhou essa obra, que vem tentando fazer da melhor maneira possível a destinação 

desses recursos. Disse que sabem que tem outros locais, inclusive aproveitou a oportunidade 

para pedir que seja mandado um Oficio ao Executivo Municipal, um pedido de apoio ao outro 

trecho, que não está muito bom, entendem que há licitação, mas para que eles também cobrem 

a empresa que ganhou a licitação referente ao trecho que precisa de algumas melhorias, tem 

umas pedras que estão saltando. Entendem também que o trânsito ali é muito intenso, cargas 

pesadas, o pessoal gostou muito do calçamento que foi feito, enfim, e acaba que como tem 

muito trânsito, ajuda a causar um pouco de problema. Mas que o Executivo também possa 
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cobrar dos responsáveis pela licitação melhorias urgentes nos trechos que precisam, e também 

agradecer aos trechos que foram concluídos, que estão sendo bem usados pela população. 

Concluiu agradecendo. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR 

LEONARDO ANDRÉ KRINDGES que falou o seguinte: Inicialmente o Vereador saudou o 

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

Assessor Jurídico Marlon, Servidores da Casa e quem acompanha pelo facebook. Em seguida, o 

Vereador complementou as colocações do Vereador Dariano, que falou uma parte do Projeto 

Avançar na Agropecuária, esse projeto envolve mais três partes. O Vereador Leonardo disse 

que o Governo do Estado anunciou no dia 2 de dezembro o Avançar na Agropecuária e no 

desenvolvimento rural, com aporte de duzentos e setenta e seis milhões. É o dobro do que já 

foi investido no setor nos últimos dez anos. O investimento histórico será voltado ao 

atendimento de três grandes eixos estratégicos: qualificação da irrigação duzentos e um 

milhões, fortalecimento da agricultura familiar trinta e cinco milhões e melhorias nos acessos 

às propriedades para facilitar o escoamento da produção trinta e nove milhões. O Programa 

Irriga Mais, como o colega Dariano já colocou, irá beneficiar em torno de mil trezentas e 

cinquenta famílias. No programa Avançar Agropecuária temos o fortalecimento da agricultura 

familiar. Entre as ações para o fomenta, agricultura e agroindústria familiares, se destaca a 

injeção de dezenove milhões para contratação de setecentos e cinco financiamentos para 

compras de máquinas, equipamentos e insumos que poderão ser acessados por agricultores e 

pecuaristas familiares. E também temos o escoamento da produção, o aporte de trinta e nove 

milhões que irá permitir a compra de quinze conjuntos de maquinas, que serão empregadas na 

recuperação dos acessos as propriedades rurais. Serão setenta e oito maquinas ao todo, entre 

escavadeiras hidráulicas, rolos compactadores, moto niveladora, retroescavadeiras, caminhões 

basculantes e caminhões pranchas. Os conjuntos farão rotatividade entre os municípios, e a 

expectativa é que cento e cinquenta municípios sejam contemplados por ano. Disse que é mais 

um programa do Governo do Estado, o Avançar na Agropecuária, entre todos os outros projetos 

avançar, e este contando com a nossa conhecida Silvana Covatti, Secretária da Agricultura. Disse 

que provavelmente logo terão mais informações e com certeza o município também irá tentar 

recursos neste programa. O Vereador Leonardo também parabenizou os organizadores e todos 

os envolvidos do evento do Natal da Alegria. É um evento muito importante, que vem 

acontecendo no nosso município, onde tem uma grande participação das crianças do município. 

Também parabenizou a administração municipal, primeira dama Elis, a senhora Elaine Grethe 

esposa do Vice-Moacir e a Assistência Social pela belíssima ornamentação esse ano na praça. 

Desde sexta-feira enxergam nas redes sociais, passando na praça as pessoas tirando e postando 

fotos. Uma praça ornamentada como a muitos anos não vimos, deixando alguns enfeites que 

eram usados antigamente de lado, voltando para uma ornamentação um pouco mais bonita, 

mais inovadora, deixando os porongos de lado, como o pessoal brincava. Parabenizou 

novamente a administração pública e aos envolvidos pela belíssima ornamentação da praça. 
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Em seguida, disse que hoje esteve falando com o Prefeito Gelson, além dos recursos que já tem 

com os Deputados Federais Daniel e Lucas, também vai tentar mais alguns recursos, porque vai 

ser pago as emendas do orçamento secreto. Falou que amanhã vão tentar junto com o Prefeito 

entrar em contato com os Deputados e conseguir mais algum recurso no fim do ano para o 

nosso município. O Vereador falou sobre a viatura para a brigada militar, ressaltando a 

importância de todos pedir, disse que já tem o Oficio do Deputado Lucas Redecker, datada do 

dia 26 de novembro, enviado pelo senhor Ranolfo Vieira Júnior Vice-Governador PSDB, onde o 

estado se compromete com a destinação de um veículo para a Brigada Municipal de Chapada. 

Falou também que outra coisa importante, onde teve o prazer de acompanhar a visita quando 

foi a Porto Alegre com o Prefeito Gelson, ocasião que apresentaram primeiramente o Projeto 

Pavimenta nas mãos do Deputado Federal Mateus Vesp, e o mesmo colocou para fazer alguns 

ajustes no projeto, e encaminhou um Assessor do gabinete dele para fazer esses ajustes e 

algumas mudanças no projeto. E hoje o Vereador recebeu o convite de que amanhã as 09:00 

horas da manhã será feito o anúncio dos primeiros contemplados no Pavimenta RS. Disse que 

agora a pouco, noticia extra oficial, o Assessor do Deputado Lucas Redecker, colocando que 

teremos excelentes notícias para o município de Chapada no Pavimenta RS no dia de amanhã. 

Ainda sobre o pavimento RS disse que fica feliz de poder participar da articulação, junto com os 

Deputados, junto com o Prefeito, com todo mundo fazendo uma pressão, para que o nosso 

município fosse contemplado. Um projeto mostrando a necessidade e importância do nosso 

município receber este recurso. Disse que irão aguardar e amanhã, 09:30 da manhã será 

anunciado os primeiros contemplados no Pavimenta RS. Concluiu agradecendo. Logo após, de 

imediato o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH que 

falou o seguinte: O Vereador Alcino saudou o Presidente Gilmar Castanho em seu nome saudou 

os demais integrantes dessa Casa Legislativa, Vereadores e Vereadoras, Assessoria Jurídica, 

Servidoras dessa Casa. E em nome dessas pessoas saudou todas as pessoas que estão 

acompanhando pelas redes sociais, e quando essas suas palavras ainda que de forma resumida, 

forem ao programa de rádio, que todos também sintam-se homenageados. Primeiramente o 

Vereador falou do aniversário da Secretária da Saúde Odete Guareschi, que está desenvolvendo 

um trabalho excelente na saúde com toda a equipe. Então a ela deseja muita saúde, muita paz, 

tranquilidade e muito obrigado pelo trabalho que está prestando ao nosso município. Disse que 

hoje foi o dia Nacional do Assistência Social. Um Assistente Social normalmente se dá um olhar 

inclusivo as pessoas, muitas vezes em uma situação que nem sempre são pessoas muito pobres, 

mas pelas circunstâncias do momento, pode se tornar pessoas que precisam de ajuda. E sempre 

que se faça isso, se procura dentro das possibilidades de forma sustentável, fazer cursos, 

amanhã ou depois possam pegar um emprego, para que outras pessoas mais necessitadas 

possam ser beneficiadas também. Falou ontem foi dia Nacional da Silvicultura e hoje é o dia do 

Extensionista Rural, que lembra a nossa Emater. O Vereador disse que ouvindo os colegas 

Dariano e Leonardo, falando do trabalho do Avançar na Agropecuária, programa do Governo 
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do Estado. Diante disso, falou que gostaria que fosse enviado um Oficio a Emater local, a Emater 

do Estado e a Secretaria da Agricultura, parabenizando o Governo do Estado por acenar com 

irrigações e com possíveis formações de açudes. Mas também gostaria de dar uma contribuição 

nesse programa, sem em tempo for possível, lembrar nessas correspondências que seja 

sugerido dois temas a serem desenvolvidos pela extensão rural, para que seja revitalização dos 

banhados e revitalização das nascentes de água. De nada adianta pensar em irrigação e daqui 

a pouco não ter mais água. Disse que o banhado já é intocável por lei. As nascentes, cuidar da 

nossa água, não no sentido de alguém ir lá e querer multar alguém por não estar fazendo, as 

vezes não se deu conta que isso é importante, mas para conversar, dialogar, para que seja 

incluído, neste programa não seja esquecido. Nos banhados que se formam água, é tipo uma 

esponja, depois libera para aquela lavoura mais bonita. É proibido fazer drenagem no banhado. 

Sabe que o nosso pequeno produtor, que é o modelo do nosso município, normalmente não 

está fazendo isso. Muitas vezes pessoas que tem bastante terra, ainda precisam usar o 

banhado. No banhado que se localiza a água que é o filtro e vai para o lençol freático e de lá 

pegamos água. Tem uma lavoura bonita no alto, mas não chove, pois está sendo invadindo o 

banhado e as nascentes. No ofício que será enviado para Emater local, Emater Estadual, por 

consequência a Secretaria da Agricultura, seja parabeniza-os em primeiro lugar pelo programa 

que é muito bom, mas que não esquecessem desses pilares que dão sustentabilidade a esse 

projeto, que é as nascentes de água, pois precisamos cuidar bastante da água. Em seguida, o 

Vereador com muita tristeza pede que a Casa envie um Oficio de pesar aos familiares de 

Terezinha Vani Herbert, sua vizinha, que deve ser encaminhado ao seu esposo José Ermindo 

Herbert e família, pelo passamento. Disse que ela é irmã do Evaldo Scheron que é bem 

conhecido. A essas famílias deixa seus pêsames e que Deus os conforte. A vida nos eserva essas 

coisas, mas que estão juntos. O Vereador agradeceu a presença do Deputado Giovani Cherini. 

Disse que o Deputado Cherini ainda no milênio passado, quando eram do mesmo partido, eles 

faziam aulas de neurolinguísticas nas escolas com a juventude, quando ele foi se introduzindo, 

quando se apresentou para Chapada. Um grande homem e faz um bom trabalho em qualquer 

partido. Hoje não são do mesmo partido, mas estudaram na mesma escola, em Viamão. É um 

grande amigo e que vem para Chapada trazer resolutividade, como a destinação de um carro 

novo, emenda parlamentar para construção de calçamento próximo aos Pescados São 

Francisco. O Deputado Giovani Cherini sempre está junto ajudando Chapada e por isso, requer 

que seja mandado um Oficio agradecendo a sua visita e com sua costumeira colaboração com 

nosso município. Após o Vereador agradeceu ao Executivo Municipal, as Secretarias, ao 

Governo do Estado e Secretaria da Agricultura, porque ele recebeu uma gravação muito 

especial de uma munícipe de Santo Antônio, por terem água agora. Ela chora na gravação, pois 

estavam a muitos anos pedindo água e agora tem água boa. Ela está muito contente. Agradeceu 

ao Executivo Municipal, a Secretaria da Agricultura, enfim, a todos os atores sociais do nosso 

município, os que se fazem presentes e que tragam essas notícias boas.  Essas pessoas estão 
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contentes, depois de tantos anos sem água, sempre com problemas, e agora está resolvido, 

com água boa, é outro mundo. O Vereador disse que quem quiser ele tem a gravação está 

autorizado a mostrar. Ela agradece a administração municipal por terem proporcionado a água 

a estas famílias. Para finalizar o Vereador agradeceu mais uma vez a todas as pessoas que 

acompanham pelas redes sociais, aos colegas, a Deus por permitir mais uma vez poder falar e 

colocou o mandato do Vereador Alcino a disposição, que se precisarem que ele possa ser útil 

em algumas coisas, em alguns projetos, e tem certeza, como já fizeram vários projetos juntos 

com vários munícipes, desenvolveram trabalhos importantes, esta as ordens. Deixou um grande 

abraço e que Deus abençoe a todos, e uma boa chuva para todos. Concluiu agradecendo. Não 

havendo mais nenhum Vereador inscrito, o Presidente declarou encerrado o Grande 

Expediente, e declarou 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, registrando a 

ausência justificada da Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie. De imediato, o Presidente 

colocou em votação o REQUERIMENTO Nº 009/2021 que foi APROVADO por UNANIMIDADE 

de votos dos Vereadores presentes registrando a ausência da Vereadora Sandra Mary de 

Almeida Mattjie. 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, tendo inscrita a Vereadora Marlei Inês Ritterbusch. Nesta fase, o Presidente 

agendou audiência pública, para apresentação do Projeto de Lei nº 067/2021 que “Estima a 

receita e fixa o valor das despesas do Município de Chapada-RS, para exercício financeiro de 

2022”, a ser realizada no dia 21 (vinte e um) de dezembro do corrente, com início às 19 

(dezenove) horas, no Plenário Annildo Becker da Câmara de Vereadores. O Presidente também 

marcou a homenagem à Secretaria da Educação, Cultura e Desporto do Município de Chapada, 

pela realização da Semana da Arte e da Cultura, valorizando Raízes, Desenvolvimento, Etnias 

Culturas ocorrido nos dias 23 a 31 de Outubro de 2021 e que esta homenagem seja estendida 

a todos Professores e aos demais trabalhadores da área da Educação das Escolas do Município 

de Chapada, pelos excelentes serviços prestados em prol da Educação, especialmente  nos 

tempos de Pandemia, a ser realizada durante a Sessão Ordinária do dia 28 (vinte e oito) de 

dezembro do ano de dois mil e vinte e um. A Vereadora Marlei Inês Ritterbusch parabenizou a 

Secretária da Saúde Odete Guareschi pela passagem do seu aniversário. Disse que a Odete 

Guareshi tem conduzido um excelente trabalho na Secretaria da Saúde e também tem um 

carinho com todas as pessoas que trabalham com ela. O Presidente Vereador Gilmar Castanho 

também parabenizou a Secretária da Saúde Odete Guareschi desejando a ela muitos anos de 

vida com muita saúde. Que continue sendo essa pessoa dedicada ao trabalho. O Presidente 

pediu ao Vereador Alcino kolhlrausch se concorda que os ofícios de votos de pesar que 

requereu na Tribuna sejam enviados em nome da Câmara de Vereadores. Em resposta este 

disse que concorda. Portanto, os ofícios de pesar que será enviado aos familiares de Terezinha 
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Ebert e Noeli Kunrath serão enviados em nome 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 07 de dezembro de 2.021. 

 

                        Gilmar Castanho                                            Leonardo André Krindges  

Presidente do Poder Legislativo                  Segundo-Secretária do Poder Legislativo 

 

 


