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ATA Nº 3906 

 

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, com início às vinte horas, tendo 

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

PLENÁRIA ORDINÁRIA, a terceira Sessão Ordinária da Sessão Legislativa do ano de dois mil e 

vinte e dois. 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; Adriano Luiz Bortolini Kunrath do PTB, e 

Maico Roberto Hermes do PDT. Em seguida, o Presidente Vereador Gilmar Castanho convidou 

a Vereadora Marlei Ines Ritterbusch para proceder à leitura de uma passagem do Livro Sagrado. 

Em seguida, o Presidente colocou em discussão a ATA Nº 3904 da Sessão Ordinária realizada 

aos dois dias do mês de março do corrente ano. 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 3905 da Audiência Pública 

realizada aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. 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 Legislativo de autoria da Bancada Parlamentar do Progressistas e do PSDB, que 

serão encaminhadas às Comissões para estudo e posterior votação: PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO Nº 003/2022 que “Denomina de “Rua José Acildo Lippert” uma rua do 

Loteamento Residencial Planalto do Município de Chapada-RS”. 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 LEGISLATIVO Nº 004/2022 que “Denomina de “Rua 

Aloysio Reinaldo Pinto” uma rua do Loteamento Residencial Planalto do Município de Chapada-

RS”. 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 LEGISLATIVO Nº 

005/2022 que “Denomina de “Rua Line Martha Rambo” uma rua do Loteamento Residencial 

Planalto do Município de Chapada-RS”. Após a leitura do projeto, o Presidente colocou em 

votação o pedido de Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos. 

Entre as matérias, foram lidas as seguintes as quais serão enviadas ao Poder Executivo, 

atendendo solicitação dos Nobres Edis: RECOMENDAÇÃO Nº 003/2022 de autoria do Vereador 
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Adriano Luiz Kunrath-PTB sugerindo ao Poder Executivo “para que seja pintado o cordão e 

colocado uma placa de sinalização em frente à loja Sonho Meu de propriedade de Mara Rissi”; 

RECOMENDAÇÃO Nº 004/2022 de autoria do Vereador Adriano Luiz Kunrath-PTB sugerindo ao 

Poder Executivo “Para que seja patrolado e ensaibrado a estrada que liga Linha Bonita até a 

comunidade de Santo Antônio no travessão, pois tem buracos e alguns atoleiros”; PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 001/2022 de autoria do Vereador Maico Roberto Hermes do PDT, que requer 

que o Poder Executivo forneça as seguintes informações: 1. Que o Poder Executivo envie para 

a Câmara Municipal de Vereadores cópia de todos os contratos de financiamentos habitacionais 

e fundes pactuados de 01 de janeiro de 2021 até os dias atuais, bem como das atas de 

aprovação dos referidos financiamentos junto aos respectivos conselhos. 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 Marlei Ines Ritterbusch seguido pelos Vereadores, 

Adriano Luiz Bortolini Kunrath, Dariano Agostino Guth, Leonardo Andre Krindges, Sandra Mary 

Almeida Mattjie, Gilmar Castanho, Alcino Rui Kohlrausch e Salete Maria Damer, sendo que o 

Vereador Maico Roberto Hermes dispensou o uso da Tribuna na noite de hoje. Primeiramente, 

o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INES RITTERBUSCH que falou o 

seguinte: Inicialmente a Vereadora Marlei saudou o Presidente da Casa Vereador Gilmar 

Castanho, colegas Vereadores, Assessor Jurídico Marlon, as Servidoras da Casa, e em nome da 

Odete as demais pessoas que estão presentes nesta noite. De imediato a Vereadora Marlei 

disse que nesta noite quer prestar uma homenagem a todas as mulheres deste município e 

deixando uma mensagem de como surgiu o Dia Internacional da Mulher. Disse que no Dia 8 de 

março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos, situada na cidade norte americana de Nova 

Iorque, fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores 

condições de trabalho, tais como, redução na carga diária de trabalho para dez horas (as 

fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário), equiparação de salários com os homens (as 

mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem, para executar o mesmo 

tipo de trabalho) e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi 

reprimida com total violência. Sendo que as mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que 

foi incendiada. Onde aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato 

totalmente desumano. Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na 

Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o "Dia Internacional da Mulher", em 

homenagem as mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano de 1975, 

através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU (Organização das Nações Unidas). Neste 

sentido, contemplando todos os marcos deste processo, podemos compreender que a referida 

data simboliza as lutas, vitórias e conquistas alcançadas pelas mulheres na Sociedade provando 

definitivamente que não existe distinção de sexo quando o assunto é o desenvolvimento 
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humano. Tais fatos reforçam que as mulheres merecem de fato serem homenageadas em datas 

específicas, mas sobretudo serem homenageadas todos os dias, por sua valorosa colaboração 

na construção da Sociedade, por serem mães, avós, esposas, amigas e companheiras. 

Sobretudo, como mencionado, essa data significa ação, dinamismo, movimento... Enfim, tudo 

o que representa as mulheres em nossa sociedade. E foi com ação, dinamismo e movimento 

que as mulheres conquistaram ao longo da história não apenas uma data dedicada a elas, mas 

principalmente a condição primária de todo ser social: o direito de ser cidadã. Sendo assim, 

para finalizar, é com o coração cheio de alegria a que estendo meu abraço a todas as mulheres 

desejando que Deus ilumine a cada uma de vocês com as mais sublimes bênçãos! Bênçãos de 

sabedoria, com a unção da coragem e com o dom da força e do amor. Que todas sejam 

reconhecidas, amadas, valorizadas e respeitadas por todos! A Vereadora Marlei agradeceu ao 

colega Vereador Dariano, que proporcionou as mulheres desta Casa um café um colonial. 

Gratidão pelo carinho com as mulheres. Após agradeceu ao setor responsável pela ponte da 

Localidade de Três Mártires, disse que já havia conversado com o Prefeito na semana ´passada 

assim como o colega Castanho falou na Tribuna que a ponte estaria pronta na sexta feira. Disse 

que foi feita e cumprida a missão disse que ficou boa pois a mesma foi conferir. Prosseguindo 

a Vereadora Marlei disse que gostaria de parabenizar ESF do Distrito de Boi Preto pelos 18 anos 

desse ESF sendo que a Secretária Odete esteve participando também. Disse que essa equipe 

sempre trabalha em conjunto sendo que espera que os índices daquele ESF continuem sempre 

como foi por todos estes anos sendo exemplo para o Município de Chapada. A Vereadora Marlei 

solicitou que seja encaminhado ofício de pesar ao casal Adriano e Zuleica Knob e a irmã 

Morgana, que perderam seu filhinho neste final de semana, que eles recebam os seus 

sentimentos e que tenham muita coragem de seguir em frente pois eles tem um anjinho lá no 

céu com eles. Para encerar desejou um Feliz Dia das Mulheres para as colegas Sandra e Salete, 

disse que tem Gratidão de estar aqui com elas, o que prova que elas mostraram pra Chapada 

que são competentes e chegaram a onde qualquer mulher pode chegar basta querer lutar e 

conseguir, muita gratidão disse a Vereadora Marlei, concluiu agradecendo. Em seguida, o 

Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ADRIANO LUIZ BORTOLINI KUNRATH que disse: 

Inicialmente o Vereador Adriano saudou o Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho e em 

nome dele saudou os colegas Vereadores. Fez uma saudação ao Assessor Jurídico Marlon e as 

Servidoras desta Casa. Fez uma saudação e especial a todas as mulheres, pela passagem do seu 

dia, comemorado hoje dia 08 de março. O Vereador Adriano falou em seguida sobre um assunto 

delicado que aconteceu em nossa comunidade, que foi a tragédia do menino do Bairro 

Progresso. Disse que na sessão passada o colega Vereador Leonardo falou na Tribuna que 

conseguiu para o município uma viatura semi nova para a Brigada Militar. Naquela Sessão 

estava aqui prestigiando o Coordenador Regional do PTB, seu Celsio Holz, que está semana já 

mandou um oficio, que o Vereador queria de imediato fazer uma convocação para o Presidente 

da Casa. Prezado Presidente ao cumprimentá-lo cordialmente vimos através deste convidar o 
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Vereador desta Casa Legislativa, para juntamente formarmos uma comitiva e requerermos uma 

agenda com o Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, tendo por 

objetivo a reinvindicação de no mínimo a lotação de mais um Brigadiano para o policiamento 

ostensivo de Chapada. O Vereador disse que ficou responsável por ajustar os detalhes da 

viagem. Concluiu agradecendo. Na sequência, o Presidente concedeu a palavra para o 

VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH que falou o seguinte: Inicialmente saudou o Presidente 

da Casa, colegas Vereadores, Assessor jurídico, Servidora Julia, fez uma saudação as mulheres 

que estão prestigiando nesta noite os trabalhos desta Casa disse que hoje é o Dia das Mulheres 

o que na verdade é todos os dias, como dito pela colega Marlei. De imediato o Vereador Dariano 

disse que o seu pronunciamento não poderia ser diferente desse tema , até porque é um dia 

muito especial e antes de parabenizá-las o Vereador Dariano gostaria de apresentar alguns 

números interessantes que ficou sabendo hoje Disse que as Mulheres são maioria no SUS 

salientando que a saúde pública municipal estadual e nacional sendo 65% das profissionais são 

Mulheres, disse que destaca isso pela importância que tem na saúde municipal que também 

tem esse exemplo se não mais e em alguns municípios talvez até a maioria, mas a nível nacional 

disse que são estes os dados. Em Chapada temos aproximadamente 5.115 mulheres, segundo 

dados do perfil municípios do Sebrae, divulgado no ano de 2020. Atualmente nesta Casa 

novamente temos 3 mulheres representando nossa população na Câmara, em seus nomes 

parabenizou elas, por inclusive se dispor a estar na vida política e pública em prol de conquistas 

e ações para nosso município, as mulheres que também concorreram a um cargo nesta casa 

também parabenizou, por se disporem em na medida do possível buscar também representar 

o nosso municípios. Temos também na administração pública municipal mulheres que atuam 

no executivo municipal em nome da secretária Odete presente aqui hoje, parabéns a todas 

estas mulheres que diariamente também fazem o seu melhor em prol de todos os munícipes. 

Citando as presenças aqui da esposa do Vice prefeito também da Daniela da Diana filha do 

Alcino, esposa do Presidente, desejando a todas os parabéns quem faz parte do Poder 

Executivo. Por fim nossa homenagem a quem gera a vida e com sua força, delicadeza e 

sabedoria, ajuda a transformá-la em algo encantador, alias em todos os lugares que as mulheres 

estão, tudo se torna mais bonito, mais caprichado, mais encantador, parabenizou as mulheres, 

parabenizou a sua mãe Iloni, sua  irmã Francieli, e em especial a sua esposa Maisa, filha Helena, 

Heloisa, em seus nomes desejou um feliz Dia Internacional, nacional, municipal diário, parabéns 

mulheres, e obrigado por tudo. Logo após, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR 

LEONARDO ANDRE KRINDGES que fez o seguinte pronunciamento: O Vereador Leonardo 

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

Vereadores. Saudou ainda as seguintes pessoas presentes: Assessor Jurídico Marlon, Servidores 

da Casa, Vera Castanho, Laura Castanho, Gelci, Dianara, esposa do Vice-Prefeito senhora Eliane 

Grethe. Frisou que o Vice-Prefeito que faça chuva ou faça sol, às 05 (cinco) horas da manhã já 

está trabalhando, batendo nas casas e vendo o que precisa ser feito e também organizando o 
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cronograma de trabalho dos servidores do Parque de Máquinas. Disse que com certeza a Eliane 

sente falta da presença dele, mas faz parte e sempre precisa ter a colaboração entre os dois. 

Mas, na opinião do Vereador Leonardo, para a Eliane deve ser um orgulho, pelo serviço que o 

Moacir vem fazendo em nosso município. Também cumprimentou a sua amiga Daniela, sempre 

muito prestativa, pois quando precisam de alguma coisa estão sempre ligando. Da mesma 

forma saudou a Secretária da Saúde Odete Guareschi, inclusive disse para ela que só se ouve 

elogios da secretaria da saúde, até de pessoas da oposição vindo falar que a saúde nunca esteve 

assim, sendo isto um orgulho para eles, para a administração e principalmente para a Secretária 

da Saúde e toda equipe do Cais, saber que estão fazendo um bom trabalho. Em seguida, o 

Vereador Leonardo comunicou que com muita alegria conseguiu um recurso de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) para ser aplicado na área da saúde. Esteve conversando sobre a aplicação desse 

recurso. E em breve terá mais uma pequena colaboração para a saúde. O Vereador disse que 

fica grato em poder ajudar essa secretaria também. Em seguida, o Vereador Leonardo se referiu 

sobre o assunto que o Vereador Adriano falou na Tribuna, no sentido de marcar uma audiência 

com o Vice-Governador Secretário da Segurança. Como já colocou semana passada, foi 

assumido um compromisso com o comandante da Brigada Militar e estão elaborando um oficio, 

mostrando a necessidade de mais efetivos para a Brigada Militar de Chapada. Como disse na 

semana passada, que só tem um partido que está fora hoje do Governo, os demais partidos 

estão juntos no PSDB, por isso todos têm força para poder pedir também. Como diz o ditado: 

“a união faz a força”. Assim que estiver pronto esse oficio irão conversar para poder beneficiar 

o munícipe chapadense. O Vereador Leonardo deixou a seguinte mensagem para as mulheres 

que são todas guerreiras: “Mulher! Criação magica de Deus. Retrato fiel do encanto e sedução, 

espelho de intuição e sabedoria, estampa fina, forte e sutil, mostra delicadeza e fibra, exposição 

da beleza e do amor”.  Parabenizou a todas as mulheres, em especial a sua esposa Elisandra, 

sua mãe Salete, suas duas filhas a Luana e a Laura, a sua irmã Sabrina, todas as mulheres da 

família, enfim, todas as mulheres aqui presentes. As suas colegas Vereadoras, que ele acha que 

é um orgulho tanto para elas e para a Câmara de Vereadores, onde tem três mulheres 

representando a população chapadense. Como já falaram, o dia Internacional da Mulher é bom 

para comemorar, mas as mulheres já tiveram muitas conquistas, porque hoje as mulheres estão 

à frente de muita coisa importante. Acredita que é um orgulho para as mulheres e disse para 

elas sempre olhar para frente, de cabeça erguida e continuar sempre lutando também. Concluiu 

agradecendo. Prosseguindo, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SANDRA 

MARY ALMEIDA MATTJIE que fez o seguinte pronunciamento: A Vereadora Sandra saudou o 

Presidente Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os colegas Vereadores. Fez uma 

saudação em especial essas mulheres maravilhosas que estão prestigiando essa Sessão 

Ordinária. É muito bom ter a presença delas aqui, fortalecendo mais as três mulheres 

Vereadoras. Em seguida, a Vereadora Sandra parabenizou os proprietários do “Café com Arte” 

pelos 14 (quatorze) anos de atuação no município de Chapada. Disse que é sempre bom 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

valorizar as empresas que investem e que acreditam no nosso município. Desejou sucesso e 

muito mais anos servindo a população chapadense. Em seguida, a Vereadora falou que 

conversou com o Moacir e vai colocar aqui a sua solicitação. Disse que em frente à escola Emílio 

Carlos Linck de São Miguel foi arrumada a rua, mas a Vereadora solicitou que fosse colocasse 

pedra brita, porque o pessoal estava reclamando da poeira.  O vice-prefeito disse para ela que 

vai ser feito isso, mas para aguardar um pouco, porque foi feito a poucos dias e com chuva não 

dá. Diante disso, pediu ao pessoal um pouquinho de paciência, que vai ser resolvido o problema.  

A Vereadora agradeceu o trabalho que foi feito em São Miguel, porque falaram que ficou bom, 

mas depois com a colocação da brita vai ficar melhor ainda. A Vereadora entende que não é 

fácil, pois são muitos pedidos, mas gradativamente sempre que pode o Secretário atende, só 

tem que ter paciência. Salientou que desde que assumiram o cargo de vereança vem dizendo 

que tem muitas coisas para fazer e não conseguem atender todos ao mesmo tempo. É obvio 

que cada um pensa no seu lado, mas tem que ver toda a comunidade chapadense. A Vereadora 

Sandra se solidarizou com o Adriano e a Zuleica, manifestando seus sentimentos pelo 

falecimento de seu filho. Disse que Zuleica foi sua colega na Júlia Billiart. Também externou seus 

sentimentos a família Martins pelo falecimento da sua vizinha senhora Araci Martins, que era 

uma pessoa muito querida pela vizinhança. Em seguida, a Vereadora Sandra fez referência ao 

dia Internacional da Mulher.  Disse que as mulheres estão todos os dias lutando e trabalhando. 

É importante, porque vieram e são de uma sociedade machista. Comemorar o dia da mulher é 

só para lembrar que tudo que a mulher é hoje foi uma grande conquista e uma conquista difícil. 

Todos sabem que para o homem parece tudo mais fácil, o homem é mais forte, no homem não 

pega nada. Existe muito preconceito contra a mulher e tem muitas barreiras. Por isso, não é tão 

fácil chegar num espaço dito masculino e ter voz e vez. Tudo precisam conquistar. Então mais 

do que dizer hoje é o dia da mulher, hoje é o dia de comemorar o empoderamento feminino. A 

mulher se empoderou e por ela mesma na luta do dia a dia. A mulher muitas vezes é mãe e pai 

ao mesmo tempo. A mulher cuida da casa, ela é responsável pela casa, mas ela também 

trabalha fora e ela consegue se desdobrar e fazer as duas coisas, ou até três, ela cuida da família, 

ou até mais, ela ainda participa de eventos e de coisas dentro da sociedade, como de clubes de 

mães, de conselhos, na política. Disse que elas como políticas Vereadoras, as Deputadas, 

Senadoras, enfim, Secretárias, mas todas aquelas que também de alguma forma opinam, falam 

e ajudam. A mulher é uma guerreira já condecorada, vitoriosa. Disse que ainda temos uma 

batalha contra violência da mulher. Muitas mulheres que não tem coragem de denunciar essa 

covardia. Ainda precisamos lutar contra isso. Ainda é mais uma batalha que precisam vencer 

com união e com determinação. Falou que se sente muito orgulhosa de ser mulher e de estar 

aqui representando muitas mulheres, não só mulheres, homens também. A Vereadora 

comentou que um dia um tio seu que já faleceu disse para ela: “Estuda menina, tem que 

estudar. Mulher não tem que depender de marido, porque se um dia separar ou perder o 

marido está perdida na vida, não vai saber o que vai fazer”. Falou que isso é verdade, as 
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mulheres precisam estudar, trabalhar e continuar crescendo, e pensando que ninguém é 

melhor que ninguém, somos todos fortes e corajosos e todos nós podemos. Parabenizou a 

todas as mulheres, um abraço carinhoso as colegas Vereadoras, também as funcionárias da 

Casa. Agradeceu ao Dariano que hoje presenteou com um café colonial, e também agradeceu 

em nome da Júlia, da Carina e da Sani que pediram para agradecer o presentinho, a delicadeza. 

Mandou um abraço muito especial a sua mãe Antônia, que as vezes ela está bem, consciente e 

entende, mas hoje ela mandou um abraço de feliz dia da mulher, bem como para sua filha Tiele 

que é uma mulher maravilhosa, que a orgulha muito, a sua nora Adesane, homenageando elas, 

homenageia todas as mulheres chapadenses. Concluiu agradecendo. Ato contínuo, o 

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

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

pronunciamento, fazendo uso da palavra o Vereador GILMAR CASTANHO, que disse o seguinte: 

Inicialmente saudou o Vice-Presidente Alcino em nome dele saudou os demais Vereadores, o 

Assessor Jurídico Marlon, funcionários da Casa, pessoas aqui presentes, sua esposa Vera, sua 

filha Laura, em nome delas saudou todas as mulheres. O Vereador Castanho disse que hoje 

esteve acompanhando o Vice-Prefeito Moacir a respeito das estradas e conferindo o serviço 

que foram realizados. Falou que nos locais onde está sendo feito bastante serviço, o povo está 

cada vez mais satisfeito. Também estiveram conferindo o término da ponte na localidade de 

Três Mártires, dizendo que a mesma ficou muito boa, dando mais segurança para os nossos 

produtores. E também esteve vendo mais algumas pontes que precisam ser feitas, porque tem 

umas pontes que estão em péssimas condições.  Disse que na medida do possível essa 

administração está empenhada, podem até dizer dia ou noite, em fazer essas melhorias. Todos 

sabem que muitas vezes o Parque de Máquinas trabalha fora de horário, para dar uma resposta 

necessária para a nossa população. Também ouvindo o Vereador Adriano, onde este ouviu o 

apelo que o Vereador Castanho fez na outra Sessão a respeito da segurança pública, na qual 

juntamente ele e com o Coordenador Regional do PTB Celsio Holz, que se comprometeu de 

marcar uma reunião com o Secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Disse então 

que são parceiros do Adriano, porque ele acha, como já falou a dias passados, que precisam 

tomar uma posição e juntos vão mudar a situação atual do município a respeito da Segurança 

Pública. Como tinha falado na outra Sessão, que enviou um oficio para o Ministério Público 

pedindo esclarecimentos devido o acontecido, o porquê de algumas coisas que deveriam estar 

funcionando e não estavam. O mesmo respondeu e sugeriu para que o Vereador mande um 

oficio para que o Promotor marque uma reunião, e ele vai intermediar essa reunião, entre eles 

e o Assessor Jurídico com o Comandante da Brigada Militar em Carazinho. Então o Promotor 

vai marcar um horário com o Comandante, para conversarem com ele e pedir esclarecimentos, 

devido o horário de funcionamento da Brigada, e também pedindo mais efetivo para o 

município. Disse que irão tentar fazer essa reunião antes de Porto Alegre, e pedir urgência para 

o Promotor. Disse que o Marlon passou agora a respeito disso, que o Promotor mandou esse 
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oficio, dizendo que se necessário fazer essa reunião ele vai ser o intermediário, entre eles e o 

Comandante da Brigada Militar de Carazinho, no qual é responsável pelo Batalhão do nosso 

município. Após, o Vereador Castanho em nome de sua esposa Vera, parabenizou todas as 

mulheres, as Vereadoras desta Casa a Sandra, a Salete e a Marlei e também as funcionárias 

dessa Casa, Júlia, Carina, Sani e Taís. Disse que as mulheres já estão dominando o mundo. E 

para os machistas é melhor eles aprenderem a conviver com as mulheres, que é muito melhor 

do que eles querer bater de frente. Disse que na Prefeitura a grande maioria dos cargos do 

município são de mulheres. Crê e acredita que o Órgão Municipal só funciona porque tem um 

dedo feminino na maioria das secretarias do município. Então ele acredita que o funcionamento 

do município vai muito, bem porque tem as mulheres, tanto nesta Casa, como no Executivo, 

em todas as áreas, principalmente na área da saúde, onde tem a Secretária Odete, que está 

fazendo um excelente trabalho no município, é sensível aos problemas pertinentes que sempre 

tem, porque a saúde todos sabem que é o lugar onde há mais necessidade de carinho, de 

sentimento e também de ação, porque também não adianta ter carinho e sentimento se não 

agir, e essas qualidades a Odete tem, e está fazendo com que a saúde no município ande cada 

vez melhor. Enfim em todas as áreas tem as mulheres presentes e estão fazendo com que a 

administração seja cada vez melhor. Também temos a presença da esposa do Vice-Prefeito 

Moacir, e para eles é gratificante ter a presença feminina no meio. Disse que mulheres são 

demonstração de garra, coragem e delicadeza, todas são fortes, sabias e destemidas. Neste dia 

Internacional da Mulher o Vereador deseja que sejam cada dia mais reconhecidas em tudo, não 

apenas nesse dia 08 de março, mas que cada dia possam valorizar cada vez mais as mulheres, 

porque elas merecem. Também deixa em nome da sua mãe Olivia da Silva Castanho um feliz 

dia das mulheres a todas, a qual deu o direito à vida e sem ela ele não estaria aqui. O Vereador 

disse que se as mulheres não fossem tão importantes para o mundo, Deus não teria escolhido 

uma mulher para nascer Jesus aqui na terra. Para encerrar parabenizou novamente todas as 

mulheres, pela passagem do dia internacional da mulher comemorado hoje, 08 (oito) de março. 

Reassumindo a Presidência, de imediato o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR 

ALCINO RUI KOHLRAUSCH, que fez o seguinte pronunciamento: O Vereador Alcino saudou o 

Presidente Gilmar Castanho em seu nome saudou os demais Vereadores e Vereadoras. Hoje dia 

Internacional da Mulher, estão presente no Plenário várias mulheres acompanhando e 

assistindo de forma presencial, embelezando e dando muita alegria. Agradecendo a presença. 

Parabenizou as Vereadoras Sandra, Marlei e Salete e as Servidoras Júlia, Carina, Taís e Sani. 

Disse que bom que as mulheres se fazem presentes, não é necessário dar espaço, elas 

conquistam. Elas vão e fazem com muita competência. Ela vai a onde ela quiser, onde ela puder. 

Cumprimentou a Daniela, Gelci, e Dianara que ajudaram bastante na condução do seu processo 

da eleição passada, agradecendo o empenho delas. Também está presente a senhora Eliane 

esposa do Vice-Prefeito, agradecendo pela sua presença, mandou um abraço ao Vice-Prefeito, 

que ele muitas vezes quer trabalhar e trabalhar, para limpar pauta, mas não vai acontecer. Vai 
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trabalhando e trabalhando e sempre aparece mais serviço. É complicado. Mas está fazendo um 

belo trabalho. Parabenizou também a Secretária Odete pelo trabalho que vem fazendo frente 

a secretaria da saúde. O Vereador Alcino disse que acabou pegando Covid, agora no final do 

ciclo, mas graças ao trabalho da Secretaria de Saúde e a vacinação passou bem o período de 

isolamento. Mas estão numa situação favorável, tem bastante anticorpos, o exército interno é 

bem forte, então por mais veloz que seja esse novo vírus, essa versão atual, estão passando 

tudo tranquilo. Também cumprimentou a esposa do Presidente Vera e sua filha Laura, em nome 

dessas pessoas cumprimenta sua esposa Delci, por estarem juntos 45 anos. Parabenizou e 

deixou um abraço para ela. E em nome de todas essas pessoas nominadas, mandou um grande 

abraço, com muito carinho a todas as mulheres do município e do Brasil e disse que elas 

merecem e que são guerreiras. O Vereador Alcino parabenizou em especial o Vereador Adriano 

que está assumindo uma Cadeira no Legislativo, dizendo que ele pode contar com ele, no que 

puderem ajudar dentro de suas possibilidades. Desejou boas-vindas ao Vereador Adriano e que 

realize seus projetos, pois tem um mês para fazer isso. O Vereador Alcino manifestou suas 

condolências à família pelo falecimento de Cecilia Maria Dupont, que é avó do Vereador 

Licenciado Kelvin. Disse que a senhora Cecilia foi muito bem cuidada pelos seus familiares, em 

especial da sua filha Noeli. Que bom que os filhos cuidam da mãe e do pai, enfim, da família 

toda. Em seguida o Vereador falou sobre os projetos de lei legislativo tendo como proponente 

o Vereador Alcino, e também assinado pelos Vereadores da Bancada do Progressistas e do 

PSDB, que foram lidos no pequeno expediente: O projeto de Lei no Legislativo 003/2022, 

denomina de Rua José Acildo Lippert, uma rua do Loteamento Residencial Planalto do 

Município de Chapada RS. Também o Projeto de Lei Legislativo Nº 004/2022, que denomina de 

rua Aloysio Reinaldo Pinto, uma rua do Loteamento Residencial Planalto do município de 

Chapada RS. E o projeto de lei Legislativo nº 005/2022, que denomina de rua Line Martha 

Rambo, uma rua do Loteamento Residencial Planalto do município de Chapada. São todos 

projetos importantes, pessoas que tiveram uma importância com muita relevância dentro do 

município, e que merecem também ser homenageados com nomes de ruas. Disse que os 

projetos mencionados já estão com parecer jurídico e estão todos certos e se os colegas 

entenderem, podem depois suspender a Sessão por 10 minutos, para colocar em votação estes 

projetos hoje à noite, caso contrário pode ser na próxima Sessão. Em seguida o Vereador Alcino 

falou sobre um pedido verbal, que é para patrolar e passar o rolo na estrada ao lado da Friolack, 

naquela descida que desce de forma radical indo para o asfalto, depois a esquerda, em direção 

a residência da Helena Schons e vizinhos, que está bem complicado, tem que passar o rolo e 

tem que patrolar. Concluiu agradecendo. Por fim, o Presidente concedeu a palavra para a 

VEREADORA SALETE MARIA DAMER que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente a 

Vereadora Salete desejou boa noite a todos, cumprimentando o Presidente da Casa Gilmar 

Castanho, colegas Vereadores e Vereadoras, suas amigas, a Sandra e a Marlei, e demais pessoas 

que estão visitando nesta noite, em nome da Eliane Grethe, esposa do Vice Prefeito, 
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cumprimentou a todas as mulheres, cumprimentou ainda o  Andreus que está aí regulando o 

som e os microfones. Prosseguindo a Vereadora Salete parabenizou o Restaurante Gula pela 

brilhante ideia de fazer um  café colonial nesta data em homenagem as mulheres, e agradeceu 

ao  colega Dariano por fazer essa gentileza e por ter esse carinho com as mulheres desta Casa. 

A Vereadora também cumprimentou as Servidoras da Casa, Júlia, Carina, Sani, em nome de 

todas cumprimentou todas as mulheres chapadenses. Aproveitou a oportunidade para deixar 

uma mensagem a todas pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Mulher que busca no 

dia a dia sua independência, sua liberdade, sua própria identidade. Você que luta 

profissionalmente para ser valorizada, para ser respeitada, para ser compreendida. Você que a 

cada momento tenta ser a companheira, a amiga, a rainha do lar. Você que batalha 

incansavelmente por um mundo mais justo, por uma sociedade sem violências, por seus 

próprios direitos. Você que ocupa um espaço no lar, na agricultura, na fábrica, na empresa e na 

política. Você, eu, nós que temos a capacidade e o direito de gerar um outro ser, temos também 

o dever de gerar alternativas para que a nossa ação realmente seja criadoura. Ajude os outros 

a conquistar a liberdade de ser. Parabenizou a todas as mulheres chapadenses, em especial as 

colegas nomeadas já Sandra e Marlei, e também os homens porque sem eles também não 

conseguem nada. Ao lado de um homem tem uma grande mulher, mas muitas vezes ao lado de 

um grande homem ou de uma grande mulher sempre tem um companheiro que ajuda, sozinhos 

não somos ninguém. Aproveitou a a oportunidade para mandar um abraço para sua mãe Odila, 

dizendo que a ama  parabenizando-a por esse dia. Concluiu agradecendo. Não havendo mais 

nenhum Vereador inscrito, de imediato o Presidente declarou encerrado o Grande Expediente, 

momento em que o Vereador MAICO ROBERTO HERMES solicitou espaço de Líder de Bancada 

do PDT, sendo concedido pelo Presidente ao que disse no momento em que foi convidado para 

usar a Tribuna estava conversando com o Coordenador Regional do PDT Sr. Werno Müller, onde 

este estará amanhã no município de Chapada, juntamente com a Assessoria do Deputado 

Federal Pompeo de Mattos, inclusive já agendou com o Prefeito Municipal, para entregar o 

ofício destinando recursos, que este que será de transferência especial, ou seja, de fundo a 

fundo, não havendo necessidade passar este recurso pela Caixa Economica Fderal. Este recurso 

tem agilidade na liberação, que é para construção de calçamento de um trecho em direção ao 

Distrito de Vila Rica. O Vereador Maico disse também que conversou com o Presidente desta 

Casa Vereador Gilmar Castanho a respeito......Todos sabem que com o número de efetivo da 

Brigada Militar de Chapada é impossível atender o município 24 (vinte e quatro) horas. O 

Vereador Maico disse que uma ideia que trocou com o Presidente Vereador Gilmar Castanho 

para conversar com o Comandante e os Brigadianos de Chapada, para que nas sextas-feiras, 

sábado e domingo nestes dias que tem mais aglomeração em bares, boates etc, que o efetivo 

esteja em nosso município e trabalhando. Talvez numa segunda-feira ou terça-feira não seja 

tão importante, mas no final de semana é  importante e ajudaria muito na segurança do nosso 

município. O Vereador Maico agradeceu o espaço que lhe foi concedido e parabenizou as 
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mulheres, pelo dia internacional da mulher, pela garra, força e determinação.  Na sequencia, a 

VEREADORA MARLEI INES RITTERBUSCH solicitou espaço de Líder de Bancada do Progressistas, 

sendo concedido pelo Presidente, que comunicou que na quinta-feira está em Chapada os 

Assessores do Deputado Federal Gerônimo Goergen senhor Marcos Vinicius e o Caio, para fazer 

entrega de uma Emenda Parlamentar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil) reais de autoria do 

Deputado Federal Gerônimo Gorgem, para ser aplicado na área da saúde. O encontro será no 

gabinete do prefeito. O Presidente Vereador Gilmar Castanho perguntou ao Vereador Maico 

Hermes qual é o valor da emenda parlamentar de autoria do Deputado Pompeo de Mattos? Em 

resposta, o Vereador Maico Hermes disse que é surpresa. O Presidente frisou que o município 

de Chapada irá receber o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que foram reivindicados pela 

Vereadora Marlei Ritterbusch ao Deputado Gerônimo Gorgen; o valor de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) que foram reivindicados pelo Vereador Leonardo Krindges ao Deputado Daniel 

Trzeciak; o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que foram reivindicados 

pela Vereadora Salete Damer ao Deputado Federal Covatti Filho e R$ 56.000,00 (cinquenta e 

seis mil reais) que foram solicitados pela Vereadora Sandra Mattjie. O Presidente parabenizou 

todos os Vereadores por esta conquista e disse que esses recursos são muito importantes para 

os munícipes chapadenses. Disse ainda que os Deputados Federais e Estaduais valorizam os 

Vereadores, porque eles sabem que são os Vereadores que buscam votos aos deputados. O 

Vereador Maico Hermes pediu a palavra e disse que ficam sentidos quando os muitos 

Deputados fazem votos em Chapada, mas são poucos que mandam recursos e na maioria das 

vezes são sempre os mesmos que mandam recursos financeiros. O Presidente disse que os 09 

(nove) Vereadores deverão fazer um trabalho de conscientização na população chapadense, no 

sentido de votar nos Deputados que valorizam o munícipio de Chapada. O Vereador Leonardo 

Krindges disse que na última eleição a nível estadual e federal 08 (oito) deputados fizeram 3.000 

(três) mil votos e não conhecemos eles. O Vereador Dariano Guth disse que é importante esse 

debate e, que teve deputados que não fizeram nenhum voto em Chapada, mas destinaram 

recursos. Disse também que o Deputado Márcio Biolchi destinou recursos para nova unidade 

de tratamento intensivo (UTI) com 10 leitos no Hospital de Caridade de Carazinho, que foi 

inaugurado recentemente, onde o Vereador Dariano, juntamente com o Secretário Municipal 

da Administração Paulo Campana e Secretária da Saúde Odete Guareschi participaram da 

solenidade. Na ocasião o Deputado Federal Márcio Biolchi se comprometeu em destinar mais 

recursos. Disse que o Deputado Federal Osmar Terra que vem fazendo um acompanhamento 

diferenciado com o Governo Federal e assim que for destinado mais recurso irá comunicar nesta 

Casa legislativa. O Vereador Dariano sugeriu de fazer uma lista dos Deputados que destinaram 

recursos para Chapada e quantos votos tiveram. O Presidente concordou com a sugestão do 

Vereador Dariano e disse que essa lista pode ser divulgada no facebook. A Vereadora Marlei 

falou que essa lista pode ser divulgada no site da Câmara de Vereadores. O Presidente disse 

para a Vereadora que não é possível, devido ao período eleitoral que se aproxima. Não havendo 
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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. Não havendo matérias a serem 

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

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

acordo com o § 2º do Art. 58 do Regimento Interno, não havendo nenhum Vereador inscrito. 

Nesta fase, o Presidente disse que a homenagem ao Pastor Carlos Frühauf será realizada 

durante a Sessão Ordinária do dia 15 (quinze) de março do corrente ano, onde todos os 

Vereadores irão se pronunciar e falar só sobre a homenagem. 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, que depois 

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

assinada pela Secretária e pelo Senhor Presidente. 

 

Chapada/RS, Plenário Annildo Becker, em 08 de março de 2.022. 

 

                        Gilmar Castanho                                         Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 


