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ATA Nº 3898 

 

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

horas, conforme Resolução Administrativa nº 009/2021, tendo por local o Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores desta cidade, realizou-se uma SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, a 

quadragésima oitava 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, Sandra Mary de Almeida Mattjie, Marlei Ines 

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. Em seguida, o 

Presidente Vereador Gilmar Castanho convidou o Vereador Dariano Agostino Guth para proceder 

à leitura de uma passagem do Livro Sagrado. Em seguida, o Presidente colocou em discussão a 

ATA Nº 3896 da Sessão Plenária Especial realizada aos vinte e um dia do mês de dezembro ano de 

dois mil e vinte e um. Não havendo quem quisesse se manifestar, a Ata acima mencionada foi 

colocada em votação, tendo sido APROVADA por unanimidade de votos. Logo após, o Presidente 

colocou em discussão a ATA Nº 3897 da Sessão Ordinária realizada aos vinte e um dia do mês de 

dezembro ano de dois mil e vinte e um. Não havendo quem quisesse se manifestar, a Ata acima 

mencionada 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 para que procedesse à leitura das correspondências recebidas e expedidas por 

essa Casa. Foram lidos os seguintes Projetos de Lei de autoria do Prefeito Municipal, que serão 

encaminhadas às Comissões para estudo e posterior votação: PROJETO DE LEI Nº 075/2021 que 

“Autoriza o Município a conceder incentivo industrial para a empresa Juliana Terezinha Krauzer 

das Chagas – ME 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; 

PROJETO DE LEI Nº 076/2021 que “Autoriza o Município a conceder incentivo industrial para a 

empresa Nildo Maggioni – ME 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; PROJETO DE LEI Nº 077/2021 que “Autoriza o Município a conceder incentivo industrial 

para a empresa Plantar Assessoria Rural Ltda e dá outras”. 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 078/2021 que “Abre créditos suplementares no orçamento de 2021 

no valor de R$ 180.700,00 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 
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Votos. Entre as matérias, foram lidas as seguintes as quais serão enviadas ao Poder Executivo, 

atendendo solicitação dos Nobres Edis: RECOMENDAÇÃO Nº 016/2021 de autoria dos Maico 

Hermes, Dariano Guth e Kelvin Schuh, onde solicitam que o poder executivo municipal proceda no 

envio de Projeto de Lei a esta Câmara Municipal em caráter urgente/urgentíssimo para votação 

do repasse financeiros aos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias (caso esses 

também fizerem jus ao recebimento) de incentivo do 14º salário, equivalente ao valor do piso 

salarial nacional, conforme aprovado pelo Ministério da Saúde e de acordo com a tabela em anexo 

que dão conta do recebimento dos recursos pelo município desde 02 de novembro de 2021 e até 

o momento o recurso não chegou até os agentes, muito menos projeto de lei fora protocolado 

junto a este Legislativo Municipal; PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 021/2021, onde os Vereadores 

Maico Hermes, Dariano Guth e Kelvin Schuh vem mui respeitosamente diante de Vossa Excelência, 

nos termos do art. 31 da Constituição Federal e art. 9º do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores e art. 43, II da Lei Orgânica do Município, requerem que seja remetido ao Sr. Prefeito 

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

com relação ao Projeto de Lei nº 077/2021: 1 - Qual o embasamento legal para a concessão de 

direito real de uso com base na Lei Municipal n. 2346/2013 para a empresa Plantar Assessoria 

Rural, se a mesma não trata-se de indústria e sim atuante no comércio atacadista e de consultoria? 

2 - Qual o embasamento legal para concessão de direito real de uso gratuito com prazo de 16 

(dezesseis) anos? 3 - Quanto as benfeitorias a serem realizadas no presente imóvel, em caso de 

encerramento das atividades, haverá indenização? 4 - Por que não constou do projeto e da minuta 

de termo de concessão de direito real de uso a ausência de direito por benfeitorias construídas, 

conforme prevê o artigo 4º, § 2º, da Lei Municipal nº 2.346/2013? Se possível, enviar substitutivo 

do Projeto e da Minuta com o acréscimo de tal cláusula e/ou condição. 5 - Porque não há em anexo 

ao presente Projeto Carta de Intenções, consubstanciando as obrigações da cessionária, uma vez 

que, trata-se de incentivo de um imóvel municipal por um prazo extremamente longo fixado em 

16 (dezesseis) anos. 6 - Quantos empregos a mesma se compromete em gerar neste longo período 

de cessão? 7 - Quantos empregados a empresa pretende ter no imóvel cedido? 8 - Qual o valor de 

faturamento e valor adicionado que a mesma pretende gerar? Enviar documento formalizado pela 

empresa. E PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 022/2021, onde os Vereadores Maico Hermes, Dariano 

Guth e Kelvin Schuh vem mui respeitosamente diante de Vossa Excelência, nos termos do art. 31 

da Constituição Federal e art. 9º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e art. 43, II da 

Lei Orgânica do Município, requer que seja remetido ao Sr. Prefeito Municipal, o presente Pedido 

de Informação, para que o mesmo forneça as seguintes informações com relação ao Projeto de Lei 

nº 076/2021: 1 - Porque não há em anexo ao presente Projeto Carta de Intenções, 

consubstanciando as obrigações da cessionária? 2 - Quantos empregos registrados a indústria 

pretende gerar na duração do Contrato, caso seja aprovado a presente lei que conforme editado 

na minuta do contrato sua vigência será de 02 (dois) anos? 3 - Qual o valor de faturamento e valor 

adicionado que a mesma pretende gerar? Enviar documento formalizado pela empresa. 4 - Requer 
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o envio de relatório da atual situação do financiamento contraído a título do FUNDEM no ano de 

2009, conforme Contrato n. 091/2009, a qual a proprietária da presente empresa que requer o 

aludido incentivo, encontra-se em pólo passivo perante o município junto à empresa financiada, 

uma vez que foi FIADORA da antiga empresa instalada no local também sobre o mesmo sobrenome 

desta. 5 - Se a empresa apresentou todos os documentos exigidos pelo art. 5º, da Lei Municipal nº 

2.346/2013? 6 - Considerando que se trata de empresa individual recentemente fundada, 

solicitamos o encaminhamento de prova de regularidade fiscal do empresário individual (inc. III) e 

negativa judicial e de protesto de títulos, também, do empresário individual? 7 - Solicitamos, 

igualmente, esclarecimentos ao Município acerca da sede da empresa declarada no Cartão CNPJ 

(ROD ERS 330, KM 1,5, SN, DISTRITO INDUSTRIAL MILTON KISSMANN KAMPHORST). Tal sede 

corresponde ao imóvel objeto da cessão de uso relativo ao projeto nº 076/2021? 8 - Caso 

afirmativo o quesito anterior. Houve a instalação da empresa antes da aprovação do Projeto pela 

Câmara Municipal de Chapada? 9 - Se houve a instalação da empresa antes da aprovação do 

projeto, justificar. 10 - Se o empresário individual (NILDO MAGGIONI) responde, na qualidade de 

executado, a execução fiscal promovida pelo Município de Chapada, autuada sob nº 

50027633620198210009, da 3ª Vara Cível de Carazinho? Dando prosseguimento aos trabalhos, o 

Presidente passou a fase de homenagem a 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. Na sequencia, o Presidente convidou a Primeira-

Secretária da Mesa Diretora para ler o Requerimento nº 006/2021 de autoria dos Vereadores 

Progressista e do PSDB, que foi aprovado por unanimidade de votos.  Após, o Presidente passou a 

cerimônia de entrega da placa de homenagem a SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E 

DESPORTO, convidando a Vereadora Sandra Mary de Almeida Mattjie para fazer à entrega da placa 

para a Supervisora da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto Senhora Eny do Nascimento. Ato 

continuo, o Presidente passou a cerimônia de entrega da placa de homenagem à ESCOLA 

MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ÉRICO VERÍSSIMO, convidando a Diretora Marisa 

Kurmann, sendo que a Coordenadora de Educação senhora Eny do Nascimento recebeu a placa 

das mãos do Presidente Vereador Gilmar Castanho. Logo após, o Presidente passou a cerimônia 

de entrega da placa de homenagem à ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  SÃO LUIZ 

GONZAGA DE TESOURAS, convidando o Vereador Maico Roberto Hermes para fazer a entrega da 

placa a Diretora Simone Hermes Panzenhagen. Prosseguindo o Presidente passou a cerimônia de 

entrega da placa de homenagem A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIO 

CARLOS LINCK DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, convidando a Vereadora Salete Maria Damer para 

fazer a entrega da placa a Diretora Inês Wening Gnoatto. Logo após, passou a cerimônia de entrega 

da placa de homenagem à ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL ESPAÇO CRIADOR APAE, 
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convidando o Vereador Dariano Agostino Guth para fazer a entrega da placa a Diretora Franciele 

Signori. Dando continuidade, o Presidente passou a cerimônia de entrega da placa de homenagem 

à ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL RISCOS E RABISCOS, convidando o Vereador Kelvin 

Schuh  para fazer a entrega da placa a Diretora Ivânia Rigatti Steffen. Em seguida, passou a 

cerimônia de entrega da placa de homenagem à ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ARCO 

ÍRIS, convidando o Vereador Alcino Rui Kohlrausch para fazer a entrega da placa a Diretora Ana 

Dupont. A seguir, o Presidente passou a cerimônia de entrega da placa de homenagem à ESCOLA 

MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DONA ZIZA, convidando a Vereadora Salete Damer  para fazer 

a entrega da placa a Diretora Glaucia Gross Shmitt. Ato continuo, passou a cerimônia de entrega 

da placa de homenagem à ESCOLA ISRAELINA MARTINS SILVEIRA MARTINS DO DISTRITO DE BOI 

PRETO, convidando o Vereador Leonardo Krindges para fazer a entrega da placa ao Diretor Paulo 

César Ribas. A seguir, passou a cerimônia de entrega da placa de homenagem AO INSTITUTO 

EDUCACIONAL JÚLIA BILLIART, convidando a Vereadora Sandra Marya de Almeida Mattjie para 

fazer a entrega da placa a Diretora Maria Raquel Zimmer. Após, passou a cerimônia de entrega da 

placa de homenagem à ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALOYSIO HOFER DE SÃO 

FRANCISCO, convidando a Vereadora Marlei Ines Ritterbuch, para fazer a entrega da placa a 

Diretora Lisandra Grohmann. Prosseguindo, passou a cerimônia de entrega de uma placa de 

homenagem à ESCOLA EMBALANDO OS SONHOS E EFOC, convidando a representante Andreza 

Palaoro para receber uma placa, que foi entregue pelo Presidente desta Casa Vereador Gilmar 

Castanho. A seguir, passou a fase dos pronunciamentos. Primeiramente o Presidente concedeu a 

palavra para a Supervisora da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto Sra. Eny do 

Nascimento que falou em nome da Secretaria acima mencionada e das Escolas Municipais: 

Cumprimentou o senhor Prefeito Gelson Miguel Scherer, o senhor Gilmar Castanho Presidente do 

Legislativo, em seu nome os demais Vereadores e funcionários da Câmara. Uma boa noite muito 

especial aos seus colegas da Secretaria da Educação, as equipes diretivas das escolas, os 

professores, funcionários e a comunidade escolar que acompanham. Chegando ao final do ano 

letivo temos muito a agradecer, primeiramente a Deus pela oportunidade de fazer parte da 

administração pública de 2021, poder colocar em prática o nosso aprendizado construído em 

tempos de graduação e principalmente adquiridos ao longo do dia a dia. São gratos pelo 

reconhecimento do senhor Prefeito Municipal e dos senhores Vereadores, pois a sua profissão 

durante a pandemia e mesmo depois que retornaram para salas de aula, foi uma das profissões 

em que muito teve que se reinventar. Tiveram momentos muito difíceis. Momentos de aulas a 

distância, aulas presenciais, aulas remotas e presenciais, escalonamentos, avaliações diagnosticas, 

pareceres e assim foram trabalhando durante todo esse ano. No decorrer do ano letivo também 

foram pensando e planejando a semana da arte e cultura que realizaram no mês de outubro. O 

objetivo era oportunizar aos alunos e também a comunidade em geral a mostrar seus talentos, 

valorizar cada habilidade existente, pois acreditam que a arte é um processo de humanização, e o 

ser humano como criador se transforma e transforma o meio, produzindo novas maneiras de ver 
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e sentir. A caminhada ainda não acabou, ela está apenas começando. A semente foi lançada, para 

que possamos germinar e brotar pequenas mudanças em prol da educação chapadense. Esperam 

ter contribuído e ter construído e deixam o convite para o próximo ano, que já tem data para o dia 

26 de outubro termos o início da semana da Arte e Cultura.  Agradeceu ao reconhecimento dos 

Vereadores. Uma boa noite a todos e um Feliz ano de 2022.  Logo após, o Presidente concedeu a 

palavra para a representante das Escolas Embalando Sonhos e EFOC, Andreza Palaoro que falou: 

Iniciou cumprimentando as senhoras e senhores presentes. A senhora Andreza Palaoro falou em 

nome das escolas privadas de Chapada: Escola de Educação Infantil Embalando Sonhos, onde tem 

12 anos de história e Escola de Ensino Fundamental da Floresta Olho da Coruja que já tem 6 anos 

de história. Sentem-se honrados em participar da Semana da Arte e da Cultura de 2021, momento 

esse que proporcionou demonstrar um pouco as potencialidades culturais presentes tanto nas 

instituições de ensino como nas demais entidades que participaram. Alegraram-se muito ver a 

fervorosa presença do público chapadense prestigiando a cultura. Movimento esse que não pode 

parar. Já era mesmo necessário nos reencontrar com momentos interativos como esse, depois de 

um período crítico em que ficamos tão distantes, na educação principalmente.  Só agradecer e 

parabenizar aos organizadores do evento pela iniciativa de realiza-lo. Para um mundo mais 

humanizado, quero ver a cultura e arte por todo lado. Concluiu agradecendo. Em seguida, o 

Presidente concedeu a palavra para o Exmo. Sr. Prefeito Municipal Gelson Miguel Scherer que 

proferiu o seguinte pronunciamento: Inicialmente o Prefeito Gelson  desejou boa noite a todos, 

saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho Presidente desta Digna Casa, em nome do 

Presidente saudou os demais Vereadores que a compõem, Assessor Jurídico Marlon e de um modo 

todo especial ao magistério do município. Disse que sabem e acompanhou todos os dias deste ano 

o desafio que foi dar aula, ensinar, disse que ouvindo depoimentos de muitas professoras da nossa 

valorosa equipe da SMEC, que sempre está de portas abertas para ouvir a todos os professores 

nas suas dificuldades, nas suas angustias, mas também nas suas vitórias e nas suas alegrias, e  

acredita que esse ano foi desafiador, mas ao mesmo tempo, trouxe uma grande oportunidade de 

todos mostrar quem somos e o quanto  podemos fazer em meio a qualquer situação. O Prefeito 

disse que acredita e hoje tem cada vez mais tem certeza que cada um de nós carrega em si valores 

que antes desconheciam, diante das dificuldades que todos enfrentaram, quantas vezes se 

deparamos Professora Eny: E agora? O que faremos? Disse que precisavam dar uma resposta 

positiva a sociedade. E graças a Deus a inspiração da divina providência, disse que nunca 

esmoreceram diante das dificuldades e sempre conseguiram dar uma resposta positiva aos alunos, 

aos professores, estiveram lado a lado em qualquer circunstância e assim continuaram durante 

todos os dias do seu mandato. E sabe que dificuldades todos enfrentaram, cada um em sua área, 

mas hoje em especial a homenagem é para o valoroso magistério. O seu agradecimento, o seu 

reconhecimento do Executivo aos professores, e também parabeniza todos os Vereadores desta 

Casa por essa homenagem tão especial, que o magistério municipal e estadual está recebendo 

hoje, é uma justa homenagem. Paralelo a isso o Prefeito Gelson, disse que tem uma outra situação 
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bastante preocupante, que assola todo o Estado, quem é agricultor sabe muito bem do que ele 

está dizendo, que é essa seca, uma seca pavorosa, que vem assolando o nosso estado, em especial 

a nossa região. Neste sentido o Prefeito comunicou a essa Casa que no dia de amanhã estarão 

decretando Estado de Situação de Emergência, devido à estiagem. Disse que graças a Deus não é 

uma situação de emergência por doença, como fizeram por situação da pandemia, que ainda 

vivemos em um estado pandêmico, mas muito bem controlado, graças também à valorosa equipe 

da saúde, hoje o município de Chapada conta com bem mais de 90% da população vacinada, já em 

primeira e segunda doses. No entanto disse ser preocupante a situação evidentemente da situação 

da seca, muitos municípios já decretaram emergência, o Prefeito disse que começaram a trabalhar 

nisso desde o dia 13 de dezembro, quando solicitaram um levantamento estimativo das perdas 

que o município já tem, e são bastantes significativas, então disse que compartilha com todos essa 

situação, vão enfrentá-la com bastante coragem, com bastante união, é um momento de muita 

compreensão, algumas coisas conflitantes, alguns podem perguntar: Mas vai decretar emergência 

e estamos programando Feira Exposição Chapada Fest?  Evidentemente que tem coisas que 

precisam ser de longa data programadas, pois não inventam uma situação dessas na hora. E o 

Prefeito disse lembrar muito bem que em 2005 também houve uma seca avassaladora e a 

sociedade se uniu, em 2005 ele era Presidente da Associação Comercial, foi nessa época que 

enfrentaram também uma seca, fizeram Feira Exposição, fizeram os eventos dentro das medidas 

do possível. Então ressaltou que é um momento da sociedade se unir em torno de um objetivo 

comum, e termos uma agenda positiva, pensamentos positivos, é uma situação que vai passar, 

tudo passa, a seca também vai passar. Com base nisso o Prefeito deixou uma mensagem de 

esperança, uma mensagem de bom animo a todos, que tenham um final de ano bem bom, junto 

aos familiares, junto aos amigos e que 2022 seja um ano próspero, muito exitoso para todos. Para 

encerrar o Prefeito agradeceu a oportunidade que o Presidente deu, disse que veio em visita aqui 

para prestigiar os professores, e o Senhor Presidente gentilmente o concedeu essa oportunidade 

de falar ao povo chapadense. Disse que tem um profundo respeito por essa Casa, e sabe que 

também essa Casa respeita e valoriza o Executivo, porque todos tem uma missão em comum, 

tanto o Executivo quanto o Legislativo, bem cuidar da nossa gente. Concluiu agradecendo e 

desejando uma boa noite a todos. 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. Registra-se que houve acordo entre os Edis, onde foi decidido que 

somente os Vereadores Dariano Agostino Guth, Sandra Mary Almeida Mattjie e Alcino Rui 

Kohlrausch fizessem uso da Tribuna. Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador 

Dariano Agostino Guth que falou em nome das Bancadas do MDB, PDT e PTB, seguido pelos 

Vereadores Sandra Mary Almeida Mattjie como representante dos professores e do Vereador 

Alcino Rui Kohlrausch que foi autor desta homenagem. Pronunciamento do Vereador Dariano 

Agostino Guth: Inicialmente o Vereador saudou o Presidente Gilmar Castanho, o Prefeito Gelson 
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Scherer que acompanha, Assessor Jurídico Marlon, demais colegas Vereadores presentes na 

sessão, Servidoras da Casa e a todos os já saudados aqui e nomeados, então o Vereador saudou 

em nome do Prefeito a todos aqui presentes. Arte e Cultura, disse que se pesquisarmos 

rapidamente no google, saberão em palavras o quanto elas são importantes para o nosso 

desenvolvimento intelectual e cognitivo, como falado pela Eni também em seu pronunciamento. 

Se pesquisar em Chapada terão também diversos exemplos e formas como esses exemplos 

aparecem, como por exemplo, prêmios com o tema de educação de primeiro mundo, com o turno 

integral na gestão anterior, alguns vão dizer Chapada Fest, outros vão dizer o futebol, outros talvez 

vão lembrar da banda municipal, que inclusive leva o nome de Chapada para outros municípios 

em suas apresentações, o CTG que cultiva as tradições gaúchas, o Grupo Municipal de Danças 

Folclóricas alemãs Chapada que também faz lembrar das nossas origens, através das suas 

apresentações, o Grupo de teatro Quintana recentemente criado por jovens e suas famílias que 

também gostam de arte e cultura, são exemplos da nossa cultura local. Porque cultura une diversas 

ações, mas arte e cultura também podemos ver com a Semana da Arte e Cultura que aconteceu 

promovida pela SMEC e em nome da Eny demais colaboradores, através do executivo Municipal 

Senhor prefeito Gelson Scherer mostrou a união de forças o reflexo do trabalho dos professores 

nas escolas seja particular seja das escolas públicas municipais ou estadual , inclusive de anos 

porque observa-se outros anos outros tipos de apresentações como feito pelo turno integral na 

igreja, e em outras ações, disse que vimos também o envolvimento das famílias em arte e cultura 

nestes momentos por isso tudo desejou parabéns e gratidão, assim como sempre é destacado essa 

palavra pela colega Marlei   e todos aprendemos cada vez mais por isso assim como o Prefeito 

Gelson destacou referente aos desafios como estamos vivendo seja com estiagem que rezamos 

que passe logo, seja a pandemia que ainda precisamos nos cuidar e nos vacinar, e que também 

impactou todos e é presente, porém mesmo com tantos desafios a superar, parabenizou a todos 

que se envolvem nesses temas, isso fortalece que movimentos e grupos como o CTG, o grupo 

Folclórico de danças alemãs, a banda municipal, grupos de teatro, atividades culturais extra classe 

de nossas escolas por exemplo sejam estimuladas para logo mais ter novos integrantes, e possam 

além de ajudar a preservar a cultura local e arte como mostrado nas apresentações da semana de 

arte, que também possam ser mais agraciados com talvez mais suporte e valorização, exemplo 

transporte que já ganham para suas apresentações e também água, lanches, uniformes novos 

equipamentos, assim como o CTG, apoio logístico para eles em suas apresentações, além de 

lanche, água, convites para apresentações locais em eventos da administração pública e outros, a 

exemplo do Chapadafest, alguns dos itens destacados já são sim realizados, mas a reflexão é então 

no sentido de valorizá-los cada vez mais, seja pela comunidade, meios de comunicação, seja pela 

semana da arte da cultura como visto, que foi e é um momento envolvente para a comunidade, 

que expõe o trabalho das escolas dos alunos, que acredito que todos tiveram oportunidade de 

participar e que essa participação aumente cada vez mais, bem como que os adultos também 

sejam estimulados e apoiados, como dito pelos grupos que falou de adultos que se doam, pois 
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apresentações como vimos e queremos ver muitas mais, não acontecem da noite para o dia, são 

dias de ensaios e dedicação,  mas que possam ter o máximo de suporte básico possível, já 

destacado não só do poder público como também da comunidade, de todos, pois tudo isso faz 

parte da nossa arte, da nossa cultura, e as crianças e pais vendo que os grupos locais são 

valorizados, vão se estimular a participar mais e a fortalecer cada vez mais nossa cultura local 

levando Chapada para a região com belas apresentações, e porque não futuros artistas em várias 

áreas etc, um ator famoso, ou uma atriz, um futuro ganhador do The Voice, um escritor ou 

escritora, ou novos professores, ou novas lideranças políticas seja municipal, estadual ou federal. 

Para encerrar o Vereador Dariano recomendou junto com as bancadas PDT e PTB e esperam 

também que o executivo municipal consiga dar o repasse do reajuste do piso do magistério, 

sabemos o quanto vai impactar nos cofres públicos e sei que o prefeito vem se preocupando com 

isso, e nós aqui muito falamos em valorizar quem ajuda a criar as profissões e estimula a 

criatividade etc, debatemos isso a nível estadual que infelizmente não ficou como o que pedidos 

aos deputados, mas agora a nível municipal esperamos que essa valorização possa acontecer 

também. Pois nada disso estaria acontecendo se não fosse vocês professores, muito menos nós 

aqui não estariam nem conseguindo discursar se não fosse os professores, aliás, nem concorrer a 

um cargo público, enfim, ficaria dias citando a importância dos professores na nossa vida, mestres 

que ajudaram nas nossas bases, para sermos melhores a cada dia, por fim, novamente 

parabenizou a todos os professores chapadenses, agradecendo por tudo e desejando um feliz 2022 

a todos. Pronunciamento da Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie: Saudou o Presidente desta 

casa, Vereador Gilmar Castanho, o senhor Prefeito Municipal, os colegas Vereadores, Assessor 

Jurídico Marlon, as funcionárias da Casa, Paulo Campana Secretário da administração, Fernando 

Assessor Jurídico, o Pastor Jairo, a Coordenadora de educação Eni do Nascimento e em seu nome 

saudou todos os demais professores presentes e todos aqueles que acompanham aqui e também 

em casa pelas redes sociais. Disse que seus 31 anos de atuação como educadora permitiram a ela 

conhecer a realidade de uma escola, de uma sala de aula e do lar de um professor, porque a 

maioria dos profissionais quando chegam em casa vão para descansar, pelo menos do trabalho, 

mas os professores levam o trabalho para ter continuidade em casa, é uma responsabilidade muito 

grande e de muita relevância. Por que lidam com seres humanos, e isso é muito importante, é com 

vidas humanas que lidam, então o prêmio que os professores tem é ver o sucesso e o progresso 

dos alunos. Esse período de pandemia desestruturou tudo. Escolas vazias, alunos em casa, o 

professor vivendo o desafio do ensino a distância, muitas vezes sem receber do aluno o retorno, 

desejando mudar tudo isso e não podendo, tendo que se reinventar, uma verdadeira loucura, sem 

falar do medo, porque são humanos, também sentiam muito medo durante a pandemia, por eles, 

pelos familiares, pelos alunos. Afinal foi um momento muito difícil, e o único que a nossa geração 

viveu, não previam tudo isso mas aconteceu, e as escolas fechadas passavam para todo mundo a 

falsa ideia de que os professores não estavam fazendo nada. Não era real, pelo contrário, estavam 

se reinventando, reaprendendo, tentando descobrir como é que era esse tal ensino a distância e 
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como atingir alunos em situações tão controvérsias, alguns que os pais estavam em casa, outros 

que sabem que é mais difícil aquele acompanhamento, então foi uma situação precária e adversa 

que os professores viveram. Mas apesar disso ninguém fugiu da raia, todo mundo encarou com 

coragem, apesar de difícil, disse que conversou com muitos professores que se sentiam perdidos, 

porque as vezes o resultado dos trabalhos que eram enviados vinha de alguns alunos e muitos 

tinham que ir atrás, então essa foi uma dificuldade, porque querem que tudo funcione, tudo ande 

bonitinho, e quando lidam com pessoas não é assim, não é como máquina que tudo funciona como 

agente quer. Mas os professores venceram, e graças a Deus, e espera que não vivamos mais esse 

pesadelo, disse que devemos continuar se cuidando, mas o pior ela espera que tenha passado e 

não volte. E graças a Deus, passamos de forma hibrida e agora voltamos ao normal, uma 

normalidade que ainda estão ajeitando. E atendendo a proposta da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, as escolas se organizaram e fizeram um espetáculo que encantou a população 

e trouxe de volta o brilho no olhar dos pais, de ver os filhos apresentando, trouxe de volta a 

emoção de ver um show público, trouxe de volta a música, a arte, a cultura, a lição, a alegria da 

vida, o convívio com outras pessoas, tiveram alguns visitantes que vieram também ensinar, e a 

esperança de uma vida e um convívio normal.  Disse que sabem que todo esse show envolveu 

escolas e famílias em um elo entre a administração através da Secretaria de Educação, as escolas 

que também contaram com a ajuda não só de seus professores mas de seus funcionários, alunos 

e pais, então foi um elo lindo que se conseguiu fazer apesar das adversidades. E por isso a 

Vereadora disse que foi louvável a proposição do Vereador Alcino quando falando em valores, 

falando em educação, sugeriu aqui para fazer esse projeto de homenagear todos os educadores e 

todos as pessoas que trabalham em educação, os professores e também os funcionários das 

escolas, todos os profissionais da educação, pela importância que tem para nossa sociedade, pelo 

que fazem em prol da educação das crianças, dos jovens e também dos adultos. Aos seus colegas 

das escolas estaduais, os funcionários estaduais, disse para não perderem a esperança, assim 

como o município faz, ainda terão governos que também vão dar valor para eles, porque afinal é 

sua profissão, estudaram bastante para isso. Então disse para sentirem-se valorizados, pois são 

muito importantes para toda sociedade, todo mundo sabe o valor e a importância do professor. 

Sintam-se aplaudidos, assim como muitos profissionais da saúde foram aplaudidos, recebam 

também o aplauso, por tudo que fizeram e fazem em prol da educação. Desejou sucesso a todos, 

e em nome dos seus colegas Vereadores Progressistas e PSDB desejou um abençoado 2022 a vocês 

e a todos os munícipes chapadenses e disse para continuarem na batalha firme, trabalhando em 

prol de uma educação cada vez melhor. Pronunciamento do Vereador Alcino Rui Kohlrausch: 

Inicialmente o Vereador Alcino saudou o Presidente do Legislativo Gilmar Castanho, em seu nome 

saudou o Prefeito Municipal Gelson Miguel Scherer, Assessor Jurídico, as Servidoras, os 

Vereadores e Vereadoras, e em nome dessas pessoas contam com esse auditório maravilhoso 

nesta noite, então escolhe o pastor Jairo para em nome dele homenagear esse auditório e também 

os ouvintes que acompanham pelas redes sociais, e também quando essas suas poucas palavras 
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forem ao ar pela Rádio Simpatia ainda de forma resumida que os ouvintes também se sintam 

cumprimentados. O Vereador disse que vai citar uma frase que recebeu hoje de manhã do seu 

amigo Eliseu, e achou pertinente para o momento, disse que não sabe o autor, mas fala assim, 

“tem palavras que chegam como um abraço, e tem abraços que não precisam de palavras”, com 

essa frase o Vereador iniciou sua fala. Disse que poder falar nesse momento para homenagear os 

professores, as professoras, a própria Secretaria da Educação, seus professores, toda sua equipe, 

a sociedade, todas as pessoas envolvidas com o processo de educação do nosso município, todas 

as escolas também inseridas na área de circunscrição territorial do nosso município, é no mínimo 

um ato de grande responsabilidade e ao mesmo tempo o faz com extrema alegria e com muita 

gratidão. O Vereador Alcino ressaltou que o projeto que dá suporte a essa homenagem justa a 

educação, aos professores, é de autoria do Vereador Alcino, mas tem como coautores os 

Vereadores do PSDB e Progressistas, e tem aprovação de todos os Vereadores dessa Casa, 

portanto, não é um projeto só do Vereador Alcino, é uma vontade do Poder Legislativo, 

homenagear todos os alunos, todas as escolas, todos os professores, toda a comunidade escolar 

com essa pequena homenagem, mas verdadeira. Salientou que o professor e a professora 

contribuem para que as pessoas se tornem melhores versões de si mesma, são profissionais que 

colaboram para que cada jornada de conhecimento seja a melhor possível e que se comprometem 

a compartilhar conhecimentos, ser exemplos e transformar vidas, pois ensinar está bem além de 

transformar conhecimento, mas de criar possibilidades para sua produção ou construção. 

Professores e professoras de todas as cores, etnias, idades, que se entregam, que se dispõem a 

desenvolver talentos, a construir futuros e a praticar o ensino desde a educação infantil até o 

ensino universitário. O professor, a professora permanece sempre curioso, inquieto, preocupado 

com inovar em suas aulas, pois conhecimento é iniciado a partir das experiências e observações 

daqueles que hoje assistem. Nada deve ser doutrinado, mas sim construído, e de forma mais 

colaborativa possível, pois conhecimento não é informação recebida, mas sim experiência 

vivenciada. Para encerrar o Vereador Alcino disse que estamos chegando no final do ano, 

chegando mais um ano, e quer agradecer a Deus, muita gratidão e desejou a todos um Feliz Ano 

Novo, cheio de saúde, cheio de alegrias, e que Deus sempre esteja presente, pois Deus sempre 

está no comando. Pediu que as pessoas tirem um tempo para visitar seus pais, os irmãos, o avô, a 

avó, visitar os professores, disse que já visitou uma professora sua de São Miguel que vinha a pé 

de lá. Disse para valorizarem os professores, levem um abraço, quinze ou vinte minutos podem 

tirar a culpa de seus ombros, a culpa do seu coração, nunca sabemos quando será a última vez, a 

despedida pode ter acontecido. São esses momentos que fazem a fortuna das nossas relações, são 

os momentos quebrados de quinze minutos, vinte minutos, as pessoas querem os momentos 

inteiros, sábado, domingo, café da manhã, almoço, janta, os momentos quebrados, ou seja, esses 

momentos que falou aqui são os que fazem a fortuna das relações, e se juntar todos esses 

momentos quebrados em sua vida, você saberá o quanto você viveu, vivenciou. O Vereador 

desejou a todos um feliz ano de 2022, e que Deus abençoe e que mande uma boa chuva. Concluiu 
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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. Dando 

prosseguimento aos trabalhos, o Presidente solicitou para a Primeira-Secretária para proceder a 

leitura dos pareceres das Comissões Permanentes, sobre o PROJETO DE LEI Nº 075/2021 que 

“Autoriza o Município a conceder incentivo industrial para a empresa Juliana Terezinha Krauzer 

das Chagas – ME 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 do Projeto de Lei nº 075/2021 votando de acordo com o Parecer Jurídico; 

REVISOR: Vereador Maico Hermes, manifestou-se favorável ao voto da Relatora; PRESIDENTE: 

Vereador Leonardo Krindges, manifestou-se favorável ao voto da Relatora. Parecer da Comissão 

de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural: RELATOR: Vereador Alcino Kohlrausch, 

votou favorável pois o Projeto de Lei nº 075/2021 atende as diretrizes e leis de Direito Financeiro; 

REVISORA, Vereadora Salete 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. De imediato, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 

075/2021, tendo inscrito o Vereador Dariano Guth, que disse é favorável a projetos com esse 

conteúdo. Disse que é muito bom que essa nova administração também pensa em apoiar 

empresários no ramo industrial e deseja que outros empreendedores também tenham essas 

iniciativas. Falou que vê o Poder Público está disponível em fazer contribuições. Esse incentivo não 

é para sempre, e sim para um período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado até 36 (trinta e 

seis) meses. Disse também que mesmo o projeto chegando hoje na Câmara de Vereadores, 

querem dar serenidade, inclusive a sua comissão já manifestou parecer favorável e o projeto está 

apto para ir à votação. De imediato, o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 075/2021 

tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. Dando prosseguimento aos trabalhos, o 

Presidente solicitou para a Primeira-Secretária para proceder a leitura dos pareceres das 

Comissões Permanentes, sobre o PROJETO DE LEI Nº 078/2021 que “Abre crédito suplementares 

no orçamento de 2021 no valor de R$ 180.700,00 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 do Projeto de Lei nº 078/2021 votando de 

acordo com o Parecer Jurídico; REVISOR: Vereador Maico Hermes, manifestou-se favorável ao voto 

da Relatora; PRESIDENTE: Vereador Leonardo Krindges, manifestou-se favorável ao voto da 

Relatora. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural: RELATOR: 

Vereador Alcino Kohlrausch, votou favorável pois o Projeto de Lei nº 078/2021 atende as diretrizes 

e leis de Direito Financeiro; REVISORA, Vereadora Salete 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. De imediato, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto 

de Lei nº 078/2021, tendo inscrito o Vereador Dariano Guth que agradeceu o Assessor Jurídico do 
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Poder Legislativo Dr. Marlon Kamphorst pela agilidade no parecer jurídico, pois este projeto foi 

protocolado nesta Casa no final do dia. Disse que analisou rapidamente as rubricas e tem convicção 

que o Poder Executivo conseguiu mesmo rápido fazer correto. Tem uma questão levantada pelo 

Dr. Marlon que será corrigida na redação final, que é apenas um erro de ortografia. Disse que fica 

feliz em poder estar fazendo essa adequação orçamentaria e espera que com a mais urgência 

possível o Poder Executivo consiga encerrar as contas deste exercício e também para os servidores 

municipais. De imediato, o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 078/2021 tendo sido 

APROVADO por unanimidade de votos. Não havendo mais matérias a serem apreciadas o 

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

PARLAMENTARES, pelo tempo máximo de cinco minutos, vedado o aparte de acordo com o § 2º 

do Art. 58 do Regimento Interno. Nesta fase, o Presidente Vereador Gilmar Castanho CONVOCOU 

todos os Vereadores para uma SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 30 (trinta) de 

dezembro, com início às 10 (dez) horas,  com a seguinte Ordem do Dia: PROJETO DE LEI Nº 

076/2021 que “Autoriza o Município a conceder incentivo industrial para a empresa Nildo 

Maggioni-ME e dá outras providências”; e PROJETO DE LEI Nº 077/2021 que “Autoriza o Município 

a conceder incentivo industrial para a empresa Plantar Assessoria Rural Ltda e dá outras 

providências”. O Vereador Kelvin Schuh solicitou que as respostas dos pedidos de informação 

estejam à disposição dos autores 24 (vinte e quatro) horas antes do início da Sessão Extraordinária 

para avaliação dos Vereadores. Em seguida, o Presidente deixou sua homenagem a todos os 

professores e professoras e servidores da área da educação. Disse que os nove Vereadores foram 

parceiros na votação dos projetos de lei, que se referiam à área da educação e sempre serão 

parceiros da educação. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 

e declarou encerrada a presente Sessão Plenária, agradecendo a proteção de Deus. A Secretária 

determinou que fosse lavrada a Ata, tendo após sido lida e aprovada por unanimidade de votos e 

será assinada pela Secretária e pelo Senhor Presidente. 

 

Chapada/RS, Plenário Annildo Becker, em 28 de dezembro de 2.021. 

 

                        Gilmar Castanho                                         Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 

 

 


