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ATA Nº 3910 

 

Aos cinco dias do mês de abril 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 sétima 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 e Salete Maria Damer do Progressista; Leonardo Andre 

Krindges do PSDB; Dariano Agostino Guth do MDB; Kelvin Luis Schuh do PTB, e Anderson 

Rambo do PDT; e registrou a ausência justificada da Vereadora Marlei Inês Ritterbusch que 

apresentou atestado médico. Em seguida, o Presidente Vereador Gilmar Castanho convidou 

o Vereador Leonardo Andre Krindges para proceder à leitura de uma passagem do Livro 

Sagrado. Ato continuo, o Presidente solicitou para a Primeira-Secretária para proceder a 

leitura da CONVOCAÇÃO Nº 002/2022, onde a Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Vereadores de Chapada/RS, representada por seu Presidente Vereador Gilmar Castanho, no 

uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 30, Inciso I do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Vereadores, CONVOCA o Sr. ANDERSON RAMBO do Partido 

Democrático Brasileiro – PDT, eleito como Primeiro Suplente pelo Partido do PDT, para 

assumir as funções de Vereador, pelo período de 15 (trinta) dias, a contar do dia 04/04/2022 

à 18/04/2022, em substituição ao Vereador Maico Roberto Hermes, que requereu Pedido 

de Licença para tratamento de interesse particular. O Suplente de Vereador Anderson 

Rambo está presente nesta Sessão, para Tomar Posse e assumir as funções de Vereança. De 

imediato, o Presidente convidou o Vereador Anderson Rambo do Partido Democrático 

Brasileiro (PDT), para que o mesmo comparecesse à frente da Mesa e entregasse o 

Certificado concedido pela Justiça Eleitoral e Declaração de Bens, sendo que após proferir o 

compromisso de juramento e assinar o termo de posse, foi declarado empossado o Vereador 

Anderson Rambo para a Legislatura 2021/2024. Registra-se que o Vereador Anderson 

Rambo assumiu uma cadeira no Legislativo pelo período de 15 (trinta) dias a contar do dia 

04 (quatro) de abril até o dia 18 (dezoito) de abril do corrente, devido ao Pedido de Licença 

do Vereador Maico Roberto Hermes do Partido Democrático Brasileiro (PDT), para 

tratamento de interesse particular. Em seguida, o Presidente colocou em discussão a ATA 

Nº 3909 da Sessão Ordinária realizada aos vinte e nove 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 dos Vereadores presentes, 

registrando a ausência justificada da Vereadora Marlei Inês Ritterbusch. 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 
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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.  

Foi lido o seguinte Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo que será encaminhada às 

Comissões para estudo e posterior votação: PROJETO DE LEI Nº 032/2022 que “Autoriza o 

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

interesse público e dá outras providências”. Após a leitura do projeto, o Presidente colocou 

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

Votos dos Vereadores presentes, registrando a ausência justificada da Vereadora Marlei Inês 

Ritterbusch. Entre as matérias, foi lida a seguinte à qual será enviada ao Poder Executivo, 

atendendo solicitação do Nobre Edil: PEDIDO DE INFORMAÇÃO 006/2022 subscrito pelos 

Vereadores Gilmar Castanho, Alcino Kohlrausch, Sandra Mattjie, Leonardo Krindges e Salete 

Damer que requerem que seja enviado o seguinte Pedido de Informação ao Poder Executivo, 

para que esse forneça a seguinte informação: 1. Que o poder executivo envie para a Câmara 

Municipal de Vereadores cópia de todos os contratos de financiamento habitacionais e 

FUNDES feitos nos anos de 2018, 2019 e 2020 bem como dos atos de aprovação dos referidos 

financiamentos junto aos respectivos conselhos. Também foram lidos os seguintes 

Requerimentos: REQUERIMENTO Nº 005/2022 tendo como proponente o Vereador Gilmar 

Castanho e subscrito pelos Vereadores Alcino Kohlrausch, Salete Damer e Sandra Mattjie do 

Progressistas e Leonardo Krindges do PSDB, que requerem que seja votado em Plenário o 

presente requerimento que tem por objetivo homenagear ao Sr. MARÇOL MARTINS LISBOA, 

em reconhecimento a sua trajetória de vida e serviços prestados ao Município de Chapada, 

atuando como líder comunitário, organizador e incentivador de várias obras sociais em 

benefício da comunidade chapadense; e REQUERIMENTO Nº 006/2022 tendo como 

proponente a Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie do Progressistas  requer na forma do 

art. 192, inciso I do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Chapada/RS, 

que seja votado em Plenário o presente requerimento que tem por objetivo homenagear ao 

Instituto Estadual de Educação Júlia Billiart de Chapada/RS, em reconhecimento a trajetória 

de 60 (sessenta) anos de funcionamento e ensino no Município de Chapada. Na sequencia, 

foi procedida a leitura do PEDIDO DE LICENÇA Nº 003/2022 subscrito pela Vereadora 

SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE do Progressistas, que requerer LICENÇA para tratar de 

assuntos de interesse particular, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar do dia 12/04/2022 

à 26/04/2022, com base no § 4º do artigo 22 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Vereadores 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 o Vereador Leonardo André 
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Krindges seguido pelos Vereadores Sandra Mary Almeida Mattjie, Alcino Rui Kohlrausch, 

Salete Maria Damer, Kelvin Luiz Schuh, Anderson Rambo e Dariano Agostino Guth, sendo 

que o Vereador Gilmar Castanho dispensou o uso da Tribuna na noite de hoje. 

Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR LEONARDO ANDRE 

KRINDGES que falou o seguinte: Inicialmente o Vereador Leonardo saudou o Presidente da 

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

Jurídico Marlon, Servidores da Casa, a Dianara e o Gustavo que estão aqui, também as 

pessoas que acompanham pelo facebook. Fez também uma saudação ao colega Anderson 

Rambo que assume a função de Vereador por alguns dias, desejando boas-vindas a ele, que 

possa também realizar um bom trabalho, disse que se encontraram pelas andanças da 

campanha e conversaram bastante e hoje puderam se encontrar aqui também, desejando 

mais uma vez sucesso nesses dias que estará aqui também. Em seguida o Vereador 

agradeceu a Secretaria de Obras, ao Vice Prefeito Moacir, que realizaram a recuperação de 

um trecho da estrada de Santo Antônio, uma estrada que estava com problemas, e o pedido 

não só do Vereador, mas dos demais Vereadores foi atendido, e na sexta-feira já estava 

recuperado esse trecho. Também outra obra importante que a Secretaria de Obras realizou 

foi a construção de uma nova ponte ali em São Roque, essa ponte foi finalizada no sábado, 

uma importante obra que foi entregue aos munícipes, e principalmente as pessoas que 

ocupam essa ponte e essa estrada. Então mais uma melhoria que a administração e a 

Secretaria de Obras estão realizando. Após falou sobre a importância do projeto 032/2022, 

importante projeto que fala da contratação de um motorista e dezessete operários. Disse 

que com certeza tanto a contratação do motorista como dos operários será para agilizar 

ainda mais os importantes serviços e os bons serviços que a administração vem prestando. 

Disse que é favorável a este projeto, importante projeto para o nosso município. 

Prosseguindo disse que hoje é um dia muito especial, o “Dia dos Filhos”, um dia muito 

importante, “só Deus sabe os caminhos que você vai percorrer na vida, mas a minha oração 

é que Deus te guarde em todo tempo, em todo lugar e de todo mal.” Os pais, mães, sabem 

que a partir do nascimento dos filhos tudo muda, disse que comentou com o colega Dariano 

que a pouco tempo é papai, que tudo muda, tudo que faz é pensando no futuro, é pensando 

nos filhos. Disse que uma das coisas que fez o Vereador aceitar o convite de concorrer como 

Vereador foi pensando nelas, pensando no futuro da sua filha Luana que hoje tem 12 anos, 

da sua filha Laura de 6 anos, aquilo que sempre disse durante a campanha também, de tentar 

plantar uma semente, de colocar projetos, de mostrar não só para toda população, mas para 

os filhos, para as crianças, que a boa política é importante, que precisamos da boa política. 

Disse que acredita que com certeza todos tem essa ideia, esse pensamento, de que tudo que 

fazem hoje vai refletir para os filhos e para os jovens, e este período que estão como 

Vereadores por 4 anos, é um período de doação, que possam melhorar cada vez mais, que 

possam deixar pelo menos uma sementinha que ela de frutos, que possa melhorar cada vez 
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mais a vida não só dos nossos munícipes, mas de todos os jovens e também de todas as 

pessoas que aqui residem no nosso município.  Para finalizar o Vereador Leonardo deixou 

um abraço apertado para as suas duas filhas, parabenizando-as e dizendo que as ama muito. 

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 em seu nome saudou os demais Vereadores 

em especial o Vereador Anderson Rambo que assumiu uma Cadeira no Legislativo. Em 

seguida, disse que conversou hoje com o Nego na Prefeitura, a respeito das numerações das 

casas. Esse não é um assunto novo, pois sabe que a algum tempo atrás esse assunto já foi 

abordado, inclusive por essa Câmara. Algumas casas não têm numeração ou as numerações 

caíram e não foram recolocadas e isso dificulta muito quem faz o trabalho das 

correspondências do Correio, bem como entregadores de mercadoria. Diante disso, a 

Vereadora falou que conversou com o Nego, para saber como que funcionava isso e na 

verdade é a conscientização dos moradores. Quem tem que entregar um boleto ou entregar 

uma mercadoria precisa localizar as residências. Nossa cidade é pequena, as pessoas se 

conhecem, mas quem vem de fora precisa que esteja bem identificado para facilitar o 

trabalho deles. As vezes se dirigem de longe e vem para cá e tem que estar pedindo. O Nego 

colocou para a Vereadora que as vezes eles vêm na Prefeitura pedir onde que é tal 

residência, porque não tem numeração. Neste sentido, a Vereadora pediu que cada 

munícipe, que não tenha o número na frente da sua residência que coloque para facilitar o 

trabalho das pessoas que precisam localizar as residências. Disse que a sua está sem agora, 

porque está terminando a reforma, mas sempre tinha, enquanto não estava em reforma. Em 

seguida, a Vereadora Sandra pediu licença da Câmara de Vereadores pelo prazo de quinze 

dias, mas antes disso gostaria de pedir a aprovação da sua solicitação, para homenagear o 

Instituto Estadual de Educação Júlia Billiart. Todos sabem da importância dessa escola para 

o município. Disse que a maioria dos munícipes passaram pelo Instituto Estadual de 

Educação Júlia Billiart, que muitos professores, muitos técnicos em contabilidade, quantos 

tiveram a sua formação inicial no Instituto Estadual de Educação Júlia Billiart. Falou que 

poderia passar o tempo todo justificando a importância dessa escola para todos, mas é 

desnecessário, porque tem certeza que as pessoas sabem. Disse que não é porque ela 

trabalhou tantos anos da sua vida nessa escola, as pessoas que conhecem a história da Júlia 

Billiart sabem da sua importância. Frisou que no dia 13 de maio a Escola Júlia Billiart 

completa 60 anos de existência em Chapada. Por isso entende ser justo que façam uma 

homenagem a essa escola tão querida por todos os chapadenses. Em seguida, a Vereadora 

Sandra disse que ontem completou seus 36 anos de casada, com seu companheiro José 

Carlos, que sempre a apoiou e sempre está junto com ela em todos os momentos, tiveram 

dois filhos maravilhosos, que é o Tiago e a Tiele. Aproveitou também para homenageá-los 

nesse dia, eles estão sempre nos seus corações, os filhos amados, mas hoje é o dia especial 
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para homenageá-los. Também parabenizou seu marido e sua filha Tiele que no dia 15 estarão 

de aniversário, deixando um abraço bem apertado para eles. Também desejou a todos uma 

páscoa abençoada. Concluiu agradecendo. Na sequencia, o Presidente concedeu a palavra 

ao VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH, que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente 

o Vereador saudou o Presidente Gilmar Castanho, em seu nome saudou os demais 

Vereadores e Vereadoras desta Casa, Servidoras, o Assessor Jurídico Marlon. Também 

saudou o Vereador que está assumindo Anderson Rambo, parabenizou sua localidade, pois 

há menos de dois mil metros tem três Vereadores, praticamente um terço do Poder 

Legislativo, uma área bem representada. Parabenizou o Vereador e disse para contar com 

ele, qualquer coisa que possa precisar com sua humilde colaboração esta as ordens. Também 

homenageou a sua filha que está aqui presente Dianara, também sua filha Diandra pelo dia 

dos filhos, disse que ama elas. Também saudou o Gustavo Ex-Secretário que está aqui 

presente e a todos os ouvintes, pessoas que acompanham pelas redes sociais, a todos uma 

boa noite e um muito obrigado por acompanharem e prestigiarem. Disse que sábado tiveram 

um reencontro pós Covid dos gaiteiros e violeiros na sede. É um reinicio de atividades 

normais. Disse que não foi com muitas pessoas, pois umas estão colhendo, outras estão com 

outras atividades, mas que valeu. Mandou um abraço especial ao patrão seu Valídio, o 

Itamar Gehlen, o Evaldo Sheron seu vizinho, seu Silvino grande amigo de velhas peleias, 

também o professor Marçol, que justamente vai ser homenageado, e tocou gaita lá no 

sábado, o Mario Royer grande gaiteiro, quem lembra, quem é jovem a mais tempo, junto 

com o falecido  Orivaldo,   os dois maiores gaiteiros de Chapada, Disse que o seu Mario Royer 

é um verdadeiro expert na sanfona, ele pode falar várias horas, por exemplo, do memorial 

da gaita, ele entende. Também esteve presente o gaiteiro Gabriel, a Évelin, foi um grupo 

reduzido, mas foi importante para essa volta. Ressaltou que a música faz parte do cotidiano 

das pessoas e que olhando e pesquisando um pouquinho a respeito, alguns filósofos até 

falam que a rotação da terra, os movimentos da terra emitem notas musicais, por exemplo 

a nota FA maior, então a música é muito importante, sendo assim, as outras razões não 

explicitadas, mas perfeitamente compreensíveis pela população. O Vereador disse que 

sempre acha que a música, que esses novos talentos, que estão surgindo no nosso município, 

sempre devem ter seu DNA Evidenciado. Em seguida, o Vereador Alcino falou de um fato 

triste, que seu amigo Paulo Roberto Scherer, conhecido como Paulão, os deixou nessa 

dimensão, está em uma outra dimensão. Neste sentido, pediu que essa Casa mande um 

oficio a família do Paulão, a seus amigos, que Deus de forças a eles, para consolar o coração 

nesse momento tão difícil. Em seguida, fez alguns pedidos verbais, um deles é que seja 

aberta a vala que costeia a estrada próximo a residência de Nelson Benvenutti e André 

Benvenutti. A Secretaria de Obras fez o serviço, abriu bem, mas com essa chuvarada 

começou a transbordar e está causando problemas e danos no leito da estrada, formando 

um atolador e daqui um pouco que seja também recuperada. Também que sejam trocadas 
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as pranchas da ponte localizada entre as propriedades das famílias de Vilson Scherer, 

Preissler e Evaldo Scheron. Outro pedido é o contêiner que ele pediu nesta tribuna e que foi 

atendido com muita presteza pelo Poder Executivo, colocado na saída para Santana, logo 

após a ponte, a esquerda, ele migrou para outro lugar, não está mais ali, então lembra a 

colocação do referido contêiner. Disse que é uma reinvindicação, é um pedido, um anseio 

daquela população que mora logo acima, e que moram em torno lá, é uma das razões para 

ter esse contêiner lá e a outra é que é um cartão postal para o município, para as pessoas 

que acessam nossa cidade. Disse que certamente onde está esse contêiner hoje se coloca 

um outro contêiner. Parece que estão fazendo solicitações para mais conteiners, e daí dá 

para beneficiar, e deixa aquele outro, por que quem sabe certamente está fazendo um bom 

trabalho em outro lugar que está hoje. Disse o Vereador Alcino que esse foi um pedido do 

Vereador a pedido dos moradores. Também tem o pedido dos moradores da Linha São 

Paulo, disse que visitou as estradas daquela comunidade e também parte da Linha 

Westphalen, o pedido é que o Poder Executivo proceda a restauração das estradas próxima 

a propriedade de Atonício Maggione, sua esposa dona Arlete Maggione, e toda a vizinhança. 

Foram feita várias estradas, um trabalho bom do Poder Executivo, que está trabalhando, 

mas tem umas estradas que precisam ser feitas que ainda não deu tempo de fazer. Bem 

como a estrada que passa pelas propriedades de Silvestre Grespan e Elsio Barrichello, Írio 

Scheid até a propriedade de Neco Maggioni. Diante disso pede que sejam contemplados 

mais esses munícipes em seus pleitos, e certamente o Poder Executivo, Prefeito, Vice 

Prefeito e Secretários vão fazer isso, só ainda não deu para fazer, pois as estradas são muitas, 

mas vão ser feitas. Finalizando falou do projeto 032/2022, ele autoriza o município de 

Chapada a contratar servidores em caráter temporário por excepcional interesse público e 

da outras providencias. Esse é um projeto que foi lido hoje, portanto tem a seguinte dinâmica 

agora na comissão se reúnem sempre antes pelas 18 horas ou 19 horas, o Presidente Dariano 

e a Revisora Salete combinaram que vão se reunir sempre antes conforme prevê o 

Regimento Interno. Só que esse projeto não deu para analisar, dar parecer, porque ele ainda 

não existe de fato, porque não foi lido, não está baixado na comissão de pareceres. Disse 

que tem acesso a ele, que foi muito bom porque conseguiram analisar ele, mesmo de fato 

que ele não estaria na comissão, mas como tem acesso antecipado conseguiram ver o 

projeto. Disse que ele está bem legal. Então pede ao Presidente que consulte os líderes, disse 

que são a favor, só não fizeram o parecer, porque esse projeto ainda não foi lido, não foi 

baixado na comissão de pareceres, mas que são favoráveis. Pede que o Presidente na 

dinâmica correta consulte os líderes para que possam votar esse projeto ainda hoje de noite, 

porque falou ainda a pouco com o Prefeito Municipal e ele pediu que se for possível votar 

esse projeto hoje à noite. Então pediu uma certa celeridade como de costume, para votar 

esse projeto, são totalmente favoráveis a este projeto. É um projeto que contrata motorista, 

operários, de caráter temporário, para o bem do funcionamento do nosso município, e o 
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município está realmente crescendo, está andando, precisa de mais pessoas para dar 

proporcional resolutividade as diversas demandas a nossa população.  Deixou um abraço a 

todos, pessoas que acompanham em casa, disse que foi um privilégio falar com todos. 

Concluiu agradecendo. Após, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE 

MARIA DAMER que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente a Vereadora Salete saudou 

o Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho, colegas Vereadores, Servidoras, bem 

como aos internautas. De imediato desejou boas-vindas ao Suplente de Vereador Anderson 

Rambo, popular Sagu que hoje está ocupando a cadeira do colega Maico Hermes, dizendo 

que quem sabe na próxima ela possa usar uma cadeira aqui nesta Casa. Prosseguindo a 

Vereadora fez um agradecimento a Secretaria de Obras e ao Vice Moacir que fizeram a 

recuperação da estrada de chão, que fica ao lado da APAE, essa estrada passa ao lado da 

residência de Arnildo e Helena Walker, uma vez que ali foi recuperada a estrada num dia e 

no outro deu aquela chuvarada sendo que o transporte que leva os alunos da APAE e que 

residem naquela direção atolou, e a família de Arnildo Walker, que naquele dia acolheu esses 

alunos em sua casa, até que se resolvesse essa questão. A Vereadora agradeceu a eles bem 

como aos motorista. A Vereadora também comunicou que hoje pela parte da tarde esteve 

no CAIS, e lá a Secretária Odete lhe informou que a partir da semana que vem, o médico 

Pediatra Dr. Giovani Ferronato, estará atendendo em nosso Município. Até na ocasião a 

Vereadora conversou com o Dr. Giovani que estava lá no momento. A Vereadora Salete disse 

que juntamente com a colega Sandra, querem externar os sentimentos a família do Paulo 

Scherer grande batalhador, neste sentido pediu que seja enviado um ofício de pesar aos 

familiares. Para encerrar a Vereadora agradeceu ao convite enviado pelo Município de 

Almirante Tamandaré por ocasião do aniversário e do 9ºGaitaço. Estas eram as suas 

colocações para esta noite, desejando a todos uma boa semana. Ato continuo, o Presidente 

concedeu a palavra ao VEREADOR KELVIN LUIZ SCHUH que disse: Inicialmente o Vereador 

saudou a todos os colegas Vereadores, em nome do Presidente Gilmar, também desejou 

uma boa noite ao Assessor Jurídico Marlon, Servidoras aqui da Câmara Municipal, também 

desejou uma boa noite especial a todas as pessoas que mais uma vez acompanham essa 

primeira sessão do mês de abril. Prosseguindo disse que assumindo novamente o cargo de 

Vereador do município de Chapada, após o Vereador Kelvin, parabenizou o colega Adriano 

Kunrath que esteve como Vereador no mês de março, o qual durante este mês exerceu 

muito bem o papel de Vereador, trabalhando de forma aberta para atender a as demandas 

de toda a população. No entanto o Vereador Kelvin disse que a política também é 

oportunizar, oportunizar também é fazer política, e dessa forma, não foi uma promessa que 

fez ao Adriano ou a outra pessoa, mas uma promessa que fez a si mesmo, de oportunizar da 

melhor maneira possível os colegas Vereadores, as pessoas que justamente fizeram a 

campanha junto com o Vereador Kelvin, disse que é uma maneira de trazer as pessoas para 

perto da política e a política para perto das pessoas. Pois muitas vezes estão acompanhando 
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do lado de fora, e ouvem algumas coisas que muitas vezes não entendem, não por maldade, 

mas por não estar por dentro da situação, e muitas vezes falam algumas coisas que não é 

bem assim, então estando dentro da política a maneira de entender as coisas acabam 

ficando mais claras, mais amplas, e assim a política pode ser feita de uma maneira que vá 

beneficiar a todos. Neste sentido disse ao colega Anderson Rambo, que está assumindo 

como Vereador hoje, disse para ele aproveitar bem o seu tempo aqui, para buscar 

informações, buscar contatos, para que ele possa trazer não só estando no cargo de 

Vereador, mas depois também, o Anderson é suplente de Vereador, está no cargo, para 

trazer mais benefícios aqui para o nosso município, e isso ele poderá falar depois de peito 

aberto para a população de Chapada. Disse que sabe que o Vereador Adriano participou de 

alguns documentos, participou de viagem, juntamente até com o Presidente Gilmar, uma 

atitude muito bonita, porque dessa forma analisam que muitas demandas não são feitas 

somente por um Vereador, é feito por todos os Vereadores, e por isso o Vereador Kelvin 

pediu ao Presidente Gilmar que assim que as demandas forem atendidas com certeza, as 

que eles buscaram, as que os Vereadores buscaram, que o Adriano também possa participar 

de uma foto, participar do ato, ele que também fez parte e trouxe esse benefício aqui para 

o município. O Vereador disse que vai fazer o convite, mas pede também para o Presidente 

fazer esse convite em especial ao Adriano, assim também como depois o Anderson, a Sandra 

vai sair e vai assumir outro Vereador, que também vai participar com certeza, vai atrás de 

outras demandas, isso é muito importante para o município de Chapada, o Vereador disse 

que fica feliz em poder fazer parte da política e poder também fazer com que outras pessoas 

também façam parte da história aqui do nosso município. Após falou que ouvindo os pedidos 

dos colegas Vereadores, disse que essa é uma forma também do Vereador trabalhar de 

trazer os pedidos da população, os anseios, não é o pedido do Vereador mas sim pedidos da 

população, por isso ressaltou que estão com alguns problemas nas bocas de lobo aqui na 

cidade, neste sentido pediu que seja verificada uma boca de lobo próxima a residência de 

Helena Scherer, atrás do Parque de Máquinas na Rua Antônio Cobalchini e também seja feita 

a desobstrução de uma boca de lobo que está entupida na Rua Herbert Scheibler, próxima a 

pizzaria Pôr do Sol, pois ali tem um acúmulo muito grande de terra, e acaba dificultando ali 

a entrada das pessoas em suas residências, e acaba trazendo transtorno, então pediu que o 

Executivo olhe com carinho essas duas situações nas bocas de lobo. Referente a questão de 

estradas disse que também recebeu alguns pedidos a respeito das estradas, inclusive na 

primeira sessão passou para o Adriano um pedido que veio até ele sobre a estrada de São 

Miguel onde o transporte escolar teve dificuldade de passar, e o Adriano fez esse pedido 

aqui na Tribuna, e agradeceu ao mesmo por ter feito. Disse que não é um pedido somente 

dele, mas é um pedido deles, pedido da população, e assim também teve outros pedidos no 

decorrer do mês, deixando alguns para serem feitos agora. Na questão das estradas de Linha 

Bonita a população pediu uma atenção por parte do Executivo. Uma situação que aconteceu 
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na semana passada, que o colega Leo comentou de um trecho em Santo Antônio, quem sabe 

não é o mesmo trecho, se não se engana foi feito um trecho perto do Fifa, tem o trecho 

próximo a estrada geral que também aconteceu de um caminhão de leite ter problemas, e 

ainda não foi resolvido, então o Vereador pede a atenção, uma subida bem forte ali, quando 

está seca é muito bom e quando acaba chovendo acaba tendo dificuldades, principalmente 

os caminhões de leite. Neste sentido pediu que o Executivo tenha uma atenção voltada para 

as estradas em Linha Bonita e também nesse trecho ali em Santo Antônio, logo na saída da 

faixa, em ligação a Santo Antônio. Para encerrar agradeceu a atenção de todos, desejou boa 

sorte ao Anderson na sua caminhada, e disse que o que precisar pode contar com o Vereador 

Kelvin, disse que estão juntos nessa empreitada, desejando a todos uma excelente noite, um 

ótimo mês de abril a todos. Concluiu agradecendo. Logo após, o Presidente concedeu a 

palavra para o VEREADOR ANDERSON RAMBO que fez o seguinte pronunciamento: O 

Vereador Anderson saudou o Presidente da Câmara Vereador Gilmar Castanho em seu nome 

saudou os demais Vereadores. Saudou também a todas as pessoas que estão assistindo essa 

Sessão Ordinária pelo facebook. Inicialmente o Vereador Anderson agradeceu os trezentos 

e cinco votos conquistados na campanha. Agradeceu ao Vereador Maico pela oportunidade 

de assumir durante esses quinze dias o cargo de Vereador. Agradeceu também ao partido 

PDT pela oportunidade de concorrer a Vereador deste município. Disse que serão poucos 

dias como Vereador, mas se coloca à disposição, não somente dos seus eleitores mas como 

todos os eleitores chapadenses, para qualquer dúvida estará à disposição da comunidade 

chapadense, podem procurá-lo que está à disposição para ajudar. O Vereador Anderson 

falou que na próxima terça-feira falará na Tribuna sobre alguns projetos que irá solicitar a 

um Deputado que estará presente do Gaitaço em Almirante Tamandaré do Sul. Para 

encerrar, o Vereador Anderson agradeceu novamente a oportunidade de poder assumir 

como Vereador. Concluiu agradecendo. Para encerrar essa fase, o Presidente concedeu a 

palavra ao VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH que disse: Saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores presentes nessa sessão, a Marlei que provavelmente está escutando 

pelo facebook, desejou boas melhoras a ela, também o Procurador Jurídico Marlon, 

Servidoras desta Casa, o ex-secretário da administração Gustavo que sempre que pode está 

aqui participando, a Dianara também, e as pessoas que estão acompanhando pelo facebook. 

Disse que fica muito feliz, até brinca aqui que quase ganham do horário da novela, algumas 

pessoas deixam de assistir à novela para assistir os debates dos Vereadores. Isso é muito 

bonito e muito importante e motiva os Vereadores a estar buscando alguma novidade, 

sempre estar cobrando os Deputados ou levando reinvindicações como cada um faz da sua 

forma, da sua maneira, para tentar na medida do possível ajudar os munícipes e o nosso 

município. Fez uma saudação e desejou boas-vindas ao Vereador Anderson, mais conhecido 

como “Sagu” que assume essa oportunidade de Vereador. Inclusive estava olhando que o 

Sagu fez um voto a mais que ele, mas devido as questões de coeficiente eleitoral do partido, 
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como não teve mais coligação para Vereador o Anderson ficou como suplente. O Vereador 

Dariano comentou que sem saber foi pedir voto para a mãe do Vereador Sagu. Disse ainda 

que é importante ter mais pessoas interessadas na política, sejam jovens, sejam pessoas 

mais velhas, mas assim como o Sagu, mais pessoas tenham interesse, façam o seu melhor 

para tentar ser um dos nove representantes da população chapadense, que terão sempre 

oportunidades a cada quatro anos. Também disse que fica a disposição do colega Anderson 

para colaborar na medida do possível e que estão aqui de passagem, e também aprendem 

diariamente, sejam com projetos novos, sejam com demandas da população. Crê que o 

Vereador Anderson fará e tentará, assim como eles, fazer o melhor possível, independente 

do período que esteja aqui. Então fica feliz e destaca isso como volta e meia convida nesta 

Casa a população a se dispor para fazer parte da política pública municipal, como dito pelo 

colega Kelvin estar na política ajuda a termos opiniões mais claras sobre diversas áreas. Ter 

pessoas interessadas neste tema também terão novas propostas, novas ações, novas 

possibilidades, mas para isso precisam de mais pessoas interessadas nesse tema, mais 

munícipes interessados que nossa cidade tenha cada vez mais destaque político, seja local, 

regional ou estadual. Assim como o Leo estava brincando aqui, porque daqui a pouco nessa 

Casa não sai um candidato a Deputado Estadual, a colega Sandra que já foi convidada 

também ou Federal, ou Senador, ou Governador, ou Presidente, disse que pensam: “É muita 

responsabilidade”, mas com vontade política, tudo o que a gente faz na vida as coisas podem 

acontecer sim, as vezes é um sonho, as vezes é algo que parece impossível, mas não, é uma 

questão mesmo de querer. E nesse contexto destaca que a gente precisa de novas propostas, 

novas ações, novas possibilidades, mas para isso precisam de mais pessoas interessadas que 

nossa cidade tenha esse destaque, seja local, regional, estadual ou federal. O Vereador 

Dariano convidou a todos os chapadenses que tem a partir de 16 anos que até o dia 4 de 

maio tenha a possibilidade de fazer seu primeiro título eleitoral ou de regulariza-lo, até a 

tempo de votar nas eleições de 2022. O procedimento pode ser feito pela internet, por meio 

do título net e estar com o título de eleitor na mão e regularizado é um passo fundamental 

para contribuir diretamente na construção de uma sociedade para todos, uma sociedade 

democrática. O voto tem sim o poder de mudar uma rua. O poder de mudar um bairro, uma 

cidade, um estado, um país, seja para o caminho bom, seja para o caminho não muito bom 

ou horrível. Disse que vê a nível seja estadual, ou seja federal, enfim, municipal, as opiniões 

são divergentes muitas vezes, as vezes convergentes, aqui tem alguns debates que não 

concordam, seja do mesmo partido ou seja de um partido diferente, porém são assuntos 

que tentam na medida do possível avaliar e com seus votos que inclusive são nove, o 

Presidente as vezes desempata, as vezes não precisa, mas são nove votos que a democracia 

a maioria vence, seja aqui nesta Casa, seja nas eleições quando tiver essa oportunidade, a 

nível federal, estadual ou local daqui quatro anos. Então que tenha cada vez mais pessoas 

mais interessadas neste tema, que com certeza vai ajudar nosso país, nosso estado, nosso 
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município a se desenvolver mais. Sobre o dia dos filhos, o Vereador Dariano saudou a todos 

os pais Vereadores e Vereadoras, como filho também agradecer sua mãe Iloni pela 

oportunidade de estar aqui com seus irmãos, e agora como pai, agradecer também a sua 

esposa Maísa, sua enteada Heloisa e sua filha Helena. Disse que ser pai é algo único, que faz 

ver o mundo de uma forma diferente, inclusive ajuda a pensar ainda mais no futuro, em 

como tornar o mundo, o país, o estado, a nossa cidade melhor para os filhos, para os 

munícipes e isso é motivador, é inspirador, é gratificante. Que os filhos também possam 

valorizar seus pais o máximo possível enquanto estão aqui, fala inclusive por experiência 

própria da perca de seu pai anos atrás. As vezes quando perde sente que poderia ter feito 

isso ou aquilo, mas as vezes é o perder que faz cair a ficha. Quando tem a oportunidade de 

não deixar isso acontecer destaca também. E que também possam fazer uma reflexão que 

estamos aqui só de passagem e que possam valorizar os pais ao máximo possível, entender 

que estamos aqui temporariamente e que o ciclo da vida que temos deve ser de gratidão, 

por eles terem cuidado de nós até termos condições de andar, falar, fazer nossas 

necessidades básicas, mas que depois também, como filhos possamos reconhecer os pais 

que por anos nos cuidaram, e que assim sendo, possam também como filhos retribuir, não 

como um fardo, e sim como uma oportunidade de fazer tão melhor quanto nossos pais 

fizeram por nós quando éramos pequeninos e quando éramos jovens, adultos, pois tem pais 

que ainda cuidam. Por exemplo o Alcino, da filha Dianara que está sempre aqui, e outros que 

tem essa oportunidade de conviver com seus pais, está sempre aprendendo, respeitando e 

como falou que é um ciclo, os pais cuidaram quando era pequeninho, não tinha como fazer, 

ele aprende isso com sua filha Helena, e que depois eles também reconheçam isso. Disse 

que a Sandra faz isso com sua mãe, os demais colegas também já fizeram ou fazem com seus 

pais, e isso é muito bonito. Em seguida, o Vereador Dariano fez referência ao projeto 032 

dizendo que conversaram, e já tem parecer jurídico que Dr. Marlon já compartilhou, o colega 

Alcino também, com a colega Salete conversaram antes da sessão, o projeto é legal, e está 

apto para ir a votação. Então como lider, crê que o Presidente vai consultar na sequência, 

com certeza são favoráveis para que seja votado hoje, e isso dá à celeridade ao Executivo 

agir em prol do desenvolvimento do município. São dezessete profissionais, pena que o 

salário não pode ser melhor, não tem como fazer essa mudança agora aqui neste projeto, 

mas que com certeza vão fazer bons trabalhos para o município. Destacou que a sua bancada 

mesmo sendo minoria, que muitas vezes vista como oposição, disse que querem ajudar o 

município. Disse que no passado tiveram várias restrições de projetos que chegavam tão 

importantes quanto esse, a ser votados no dia, mas por birra política ou falta de vontade 

política não eram votados, e fica muito feliz de poder votar projetos tão importantes quanto 

esse, para ajudar o município, que agora não é mais um partido só, o partido do município 

são os munícipes, todos são um só, ele pensa assim, e acredita que a administração vem 

pensando assim também e espera que os contratados façam o melhor possível para ajudar 
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o município a se desenvolver cada vez mais. 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. O Presidente solicitou para a 

Primeira Secretária Vereadora Sandra Mary Mattjie para que procedesse a leitura dos 

pareceres das Comissões sobre o PROJETO DE LEI Nº 032/2022 que “Autoriza o Município 

de Chapada a contratar servidores em caráter temporário, por excepcional interesse público, 

e dá outras providências”. Parecer verbal da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e 

Bem Estar Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mary de Almeida Mattjie, manifestou-

se favorável ao Projeto de Lei nº 032/2022; REVISOR: Vereador Anderson Rambo, 

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

Krindges, manifestou-se favorável ao voto da Relatora. Parecer verbal da Comissão de 

Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural: RELATOR: Vereador Alcino Rui 

Kohlrausch, votou de acordo com o parecer jurídico do Projeto de Lei nº 032/2022; 

REVISORA: Vereadora Salete Damer que votou de acordo com o voto do Relator; 

PRESIDENTE: Vereador Dariano Guth votou de acordo com o voto do Relator e com o Parecer 

Jurídico. Após, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 

032/2022 não havendo nenhum Vereador inscrito, de imediato o Presidente colocou em 

votação o Projeto de Lei nº 032/2022, tendo sido APROVADO por unanimidade de votos dos 

Vereadores presentes, registrando a ausência justificada da Vereadora Marlei Inês 

Ritterbusch.  Logo após, o Presidente colocou em REQUERIMENTO Nº 005/2022 tendo como 

proponente o Vereador Gilmar Castanho e subscrito pelos Vereadores Alcino Kohlrausch, 

Salete Damer e Sandra Mattjie do Progressistas e Leonardo Krindges do PSDB, que requerem 

que seja votado em Plenário o presente requerimento que tem por objetivo homenagear ao 

Sr. MARÇOL MARTINS LISBOA, em reconhecimento a sua trajetória de vida e serviços 

prestados ao Município de Chapada, atuando como líder comunitário, organizador e 

incentivador de várias obras sociais em benefício da comunidade chapadense, tendo sido 

APROVADO por unanimidade de votos dos Vereadores presentes, registrando a ausência 

justificada da Vereadora Marlei Inês Ritterbusch.  Ato continuo, o Presidente colocou em 

votação o REQUERIMENTO Nº 006/2022 tendo como proponente a Vereadora Sandra Mary 

Almeida Mattjie do Progressistas  requer na forma do art. 192, inciso I do Regimento Interno 

da Câmara Municipal de Vereadores de Chapada/RS, que seja votado em Plenário o presente 

requerimento que tem por objetivo homenagear ao Instituto Estadual de Educação Júlia 

Billiart de Chapada/RS, em reconhecimento a trajetória de 60 (sessenta) anos de 

funcionamento e ensino no Município de Chapada. O Vereador Alcino Kohlrausch pediu a 

palavra, tendo sido concedida pelo Presidente, ao que parabenizou a Vereadora Sandra 

Mattjie por apresentar essa matéria, pois é mais que merecida essa homenagem. O Vereador 

lembrou que estudou até o quinto ano primário na escola Estadual Julia Billiart e lembrou 
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também das Irmãs Clari e Consuelo. Em votação o REQUERIMENTO Nº 006/2022 foi 

APROVADO por unanimidade de votos dos Vereadores presentes, registrando a ausência 

justificada da Vereadora Marlei Inês Ritterbusch.  Na sequencia, o Presidente colocou em 

votação o PEDIDO DE LICENÇA Nº 003/2022, subscrito pela Vereadora SANDRA MARY 

ALMEIDA MATTJIE do Progressistas, que requerer LICENÇA para tratar de assuntos de 

interesse particular, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar do dia 12/04/2022 à 

26/04/2022, com base no § 4º do artigo 22 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Vereadores de Chapada, tendo sido APROVADO por unanimidade de votos dos Vereadores 

presentes, registrando a ausência justificada da Vereadora Marlei Inês Ritterbusch.  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, 

não havendo nenhum Vereadores inscrito. Nesta fase, o Presidente Vereador Gilmar 

Castanho desta Casa pediu para que seja enviado um ofício em nome da Câmara de 

Vereadores ao Pastor Jairo Eliseu Pereira da Igreja Assembleia de Deus parabenizando pelos 

20 (vinte) anos de Ministério Pastoral. Também deixou registrado o convite que essa Casa 

recebeu, para todos Vereadores participarem do culto de ação de graças pelos 79 anos da 

igreja Assembleia de Deus, que transcorrerá no dia 09 de abril do corrente ano, com início 

às dezenove horas, na congregação da igreja Assembleia de Deus no Distrito de Boi Preto. 

Disse também que foi aprovado hoje o Requerimento nº 005/2022, que visa homenagear o 

senhor Marçol Lisboa, pelos excelentes trabalhos prestados em nosso município. Nesta fase, 

foi definido pelos Vereadores presentes, que será enviado um oficio de pesar aos familiares 

do falecido Paulo Scherer, em nome da Câmara Municipal 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. 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 05 de abril de 2.022. 

 

                        Gilmar Castanho                                         Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 
 

 

 


