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ATA Nº 3907 

 

Aos quinze 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 quarta 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. O Presidente fez uma saudação especial ao Pastor 

Carlos Roberto Frühaf que será homenageado nesta Sessão Ordinária, homenagem esta que 

atende o Requerimento de autoria dos Vereadores Marlei Inês Ritterbuch, Sandra Mary 

Mattjie e Alcino Rui Kohlrausch, aprovado em Plenário por todos os demais Vereadores. Em 

seguida, o Presidente Vereador Gilmar Castanho convidou o Vereador Adriano Kunrath para 

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

discussão a ATA Nº 3906 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. Após, o Presidente 

Vereador Gilmar Castanho informou aos Vereadores e demais pessoas presentes no Plenário 

que esteve na Promotoria Pública, representando o Poder Legislativo, juntamente com o 

Prefeito Municipal Gelson Miguel Scherer, Assessor Jurídico desta Casa Marlon Kamphorst e 

Procurador Jurídico do Poder Executivo de Chapada Guilherme Steffens. Também 

participaram da reunião o Promotor de Justiça Juliano Griza e o Comandante do 38º BPM de 

Carazinho Juliano Moura. Nessa reunião, foram reivindicar mais segurança pública para o 

nosso município e ficou decidido que terá presença mais efetiva da Brigada Militar em nosso 

município nas sextas, sábados e domingos terá policiamento atuando 24 (vinte e quatro) 

horas. E quando não conseguirem contato com o 190 e não conseguindo, seja telefonado ao 

número do quartel de Carazinho, que são os seguintes: 54 3330 1139 ou 54 3330 9657. Tinha 

muita reclamação das pessoas que precisavam da Brigada Militar, principalmente nos finais 

de semana, e não tinha policiamento, além disso, muitas vezes não conseguia contato e as 

pessoas ficavam inseguras.  Disse que tem em mãos o ofício assinado pelo Promotor de Justiça 

Juliano Griza, pelo Comandante do 38º BPM de Carazinho Juliano Moura, pelo Presidente da 

Câmara de Vereadores de Chapada Gilmar Castanho, pelo Prefeito Municipal Gelson Miguel 

Scherer, pelo Assessor Jurídico desta Casa Marlon Kamphorst e pelo Procurador Jurídico do 

Poder Executivo de Chapada Guilherme Steffens. 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 
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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 Poder Executivo que serão encaminhadas às 

Comissões para estudo e posterior votação: PROJETO DE LEI Nº 024/2022 que “Autoriza o 

Poder Executivo a conceder remissão de multas e juros incidentes sobre créditos tributários e 

não tributários, vencidos e inscritos ou não em dívida ativa, altera dispositivo da Lei Municipal 

nº 2.997/2019 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 025/2022 que “Altera a carga horária semanal de trabalho e o padrão de 

vencimento do cargo de provimento efetivo de Licenciador Ambiental, 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; e PROJETO DE LEI Nº 026/2022 

que “Autoriza o Poder Executivo a receber em cessão de uso, imóvel de propriedade da 

Associação União Esportivo São Francisco 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. Ato continuo, o Presidente passou a cerimônia de entrega da placa de 

homenagem, a qual está sendo concedida ao Pastor Carlos Roberto Frühauf - Ministro da 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil [IECLB] pela sua aposentadoria, como Pastor 

Religioso do Município de Chapada pelos 34 (trinta e quatro) anos, tempo em que se dedicou 

a anunciar o amor de Deus revelado em Cristo, auxiliando as pessoas e a comunidade deste 

Município. E Convidou os Vereadores proponentes Vereadora Marlei Ines Ritterbuch, Sandra 

Mary Mattje e Alcino Rui Kohlrausch para fazerem a entrega da placa ao Pastor Carlos. Logo 

após, o Presidente convidou o PASTOR CARLOS ROBERTO FRÜHAUF, para fazer seu 

pronunciamento, que disse o seguinte: Inicialmente o Pastor Carlos  saudou o Presidente, 

todos os componentes da Câmara, de modo especial as Vereadoras Marlei Ritterbusch e 

Sandra Mattjie e o Vereador Alcino Rui Kohlrausch, proponentes dessa homenagem, e 

também a todos, porque foi assim aprovado por unanimidade. Fez uma saudação a todas as 

pessoas que estão acompanhando. Disse que se sente honrado de receber uma homenagem 

assim, no final da sua carreira como Pastor, disse que agora passa por uma categoria chamada 

Pastor Emérito, onde ele não deixa de ser Pastor, mas tem que passar o bastão adiante, outros 

vão assumir o cargo, as responsabilidades, a vocação fica, mas a profissão, lado profissional 

tem que ser assumido por outra pessoa. Neste sentido agradeceu pelo carinho, pelo 

reconhecimento, e ele espera que tenha deixado uma marca boa e positiva na vida de muitas 

pessoas. Disse que enquanto estava sentado ouvindo, disse que vieram muitas coisas na 

memória no entanto disse que tem que contar uma delas: Disse que tinha 15 anos, já tinha 

feito exame para o Internato, na verdade fez só um ano do ensino médio em Porto Alegre, 

então motivado por um Pastor chamado Zumir Ernesto Penno, ele já tinha despertado a sua 
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vocação a partir da sua pregação, disse que não sabe se o Pastor irá ouvir isso, mas o pastor 

Carlos agradeceu ao mesmo. E disse que vai explicar o porquê. Ressaltou que era véspera de 

Natal, e de repente chegou o presidente da paróquia em sua casa e disse: “Carlos o Pastor 

quer que você vá junto comigo fazer um culto lá na comunidade de Rincão de São João.” 

Localidade esta que dava uns 30 km no interior, era perto da cidade de Glorinha. Sendo que o 

Pastor Carlos respondeu: Está bom eu vou, mas o que eu vou fazer pediu? Então ele disse: “O 

culto.” Na hora o Pastor Carlos  pediu: “Como assim?” E ele respondeu: “Ele disse que você 

quer ser Pastor então você vai fazer o culto.” Nesse momento o Pastor Carlos falou: “Mas eu 

nem entrei ainda para o segundo grau do internato, como que ele quer que eu vá fazer o 

culto?” Daí ele respondeu: “Ele está com hepatite, não pode fazer o culto.”O Pastor disse: “O 

senhor faz o culto e eu ajudo.” Mas o presidente da paróquia disse: “Não. Você faz o culto.” 

Ai o Pastor pensou e a pregação? Então ele disse para ele pegar essas mensagens, eles 

conhecem o de Devocionário Castelo Forte, ele tinha escrito para dois dias, e disse que ele ia 

ler isso, ler como se fosse a pregação. Ai o Pastor Carlos pediu sobre os cantos, e ele disse que 

isso a comunidade sabia. O Pastor Carlos disse que se alguém da comunidade de Rincão de 

São João estiver ouvindo isso, ele disse que tem uma dívida com eles ainda e não sabe se vai 

pagar, mas ele ficou com pena daquela comunidade, ele fez o melhor que pôde, no entanto o 

Pastor Carlos disse que foi, não correu. O Pastor Zumir despertou o Pastor Carlos para 

vocação. Ele jogou ele na fogueira, mas ele o apoiou sempre, para também entrar no 

Internato, depois na faculdade, e ele acima de tudo acreditou nele. Neste sentido o Pastor 

agradeceu a ele e todas as pessoas que também acreditaram nele, pois foi uma jornada que 

ele nunca imaginou depois que veio para Chapada, porque na primeira paróquia ele ficou dois 

anos e meio, disse que a praxe é que fique 5, 8 anos, dez no máximo numa paróquia, e era o 

que o Pastor imaginava que ia acontecer em Chapada, e tanta coisa ele viveu, a maior parte 

da sua vida foi aqui, e é muito grato a Deus por tudo isso. Então agradeceu aos Vereadores, 

agradeceu aos membros da paróquia, que muitas vezes foi apoiado, carregado pelas pessoas, 

e salientou que quer continuar ajudando e contribuindo com os seus dons, de uma maneira 

voluntaria, como membro dessa comunidade de Chapada, e apoiar a Pastora Betina Cavalin e 

o Pastor Ruberval Kister que está para chegar em abril, que Deus possa abençoar e possam 

trabalhar em equipe, e a vida das comunidades continue ativa e alegre. Para encerrar mais 

uma vez o Pastor Carlos agradeceu por essa homenagem feita  pela  Câmara de Vereadores, 

bem como a todas as pessoas que sempre o apoiaram, oraram por ele, e continuam 

acompanhando, de modo especial fez um agradecimento a sua esposa  Rosmari, a qual 

sempre está do seu lado. Concluiu agradecendo. 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 Adriano Bortolini Kunrath seguido pelos Vereadores Maico Roberto Hermes, 
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Dariano Agostino Guth, Leonardo Andre Krindges, Sandra Mary Almeida Mattjie, Gilmar 

Castanho, Alcino Rui Kohlrausch, Salete Maria Damer e Marlei Ines Ritterbusch.  

Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ADRIANO LUIZ BORTOLINI 

KUNRATH que disse: Iniciou seu pronunciamento saudando o Presidente da Casa Gilmar 

Castanho, em seu nome saudou os colegas Vereadores,  Servidora da Casa,  Assessor Jurídico 

Marlon, o Pastor Carlos e sua esposa Rosmari, em nome deles saudou as pessoas que estão 

aqui presentes e as pessoas que estão ouvindo através do facebook. Dando prosseguimento 

o Vereador Adriano disse que  hoje é uma sessão diferente, pois é uma noite de prestar 

homenagem ao Pastor Carlos, como é conhecido aqui no município, neste sentido o Vereador 

falou um pouco a respeito da pessoa do Pastor, disse que ele é uma pessoa que deixou sua 

marca, construiu uma história, chegou jovem, foi entrando nos lares e hoje faz parte das 

famílias, pois fez batizados,  casamentos, fez bodas, e também despedidas de entes queridos, 

criando assim um espaço, onde atende pessoas que tem dificuldades, que estão enfrentando 

problemas na vida, ressaltando que o Pastor é uma pessoa prestativa, de um coração enorme. 

Disse que ele nunca negou ajuda a ninguém, muitas vezes teve seus problemas, mas nunca 

deixou transparecer. Disse que poderia passar a noite toda falando quem é o Pastor Carlos, e 

mesmo assim não saberia descrever todas as suas qualidades, por isso o Vereador Adriano 

agradeceu a ele por tudo o que fez e vem fazendo as pessoas da comunidade. Para encerrar 

o Vereador desejou todo o sucesso do mundo ao Pastor, que ele consiga alcançar todos os 

objetivos. Concluiu agradecendo. A seguir, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR 

MAICO ROBERTO HERMES que falou o seguinte: Inicialmente o Vereador Maico saudou o 

Presidente da Casa Gilmar Castanho, demais colegas Vereadores, saudou o Assessor Jurídico, 

as Servidoras desta Casa, as pessoas que acompanham através do facebook. O Vereador fez 

uma saudação especial ao homenageado da noite Pastor Carlos e sua esposa, em nome do 

Pastor Carlos saudou as demais pessoas que acompanham na sessão. Neste sentido citou 20 

de janeiro de 1988 a 28 de fevereiro de 2022, 34 anos de uma bela história construída no 

município, agradeceu ao Pastor Carlos pelo líder espiritual e pela liderança que é em nosso 

município, um exemplo de ser humano, um exemplo a ser seguido. O Vereador recordou na 

ocasião quando o mesmo participava dos grupos de jovens, e depois das reuniões  jogavam 

futebol, interagiam com os demais jovens da comunidade. Ressaltando que esses encontros 

lhe ajudaram muito no seu passado e por isso agradeceu pessoalmente ao Pastor. Agradeceu 

também pelos conselhos, pelas ações, e disse que a Paróquia Evangélica de Chapada esteve 

sempre em boas mãos durante essa linda história de 34 anos que o Pastor escreveu. Neste 

sentido só tem a agradecer ao Pastor, pois são 34 anos de história no município, e 

agradecendo também  por ele ter escolhido Chapada para escrever a sua história, desejou que 

Deus dê a ele muitos anos de vida. Concluiu agradecendo. Na sequência, o Presidente 

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

Inicialmente saudou o Presidente Castanho, colegas Vereadores, Assessor Jurídico Marlon, 
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Servidoras desta Casa, a Cristina que está fotografando, o técnico do som que está aqui 

acompanhando. Enfim, a todos que estão prestigiando esse momento muito importante, em 

nome do Pastor Carlos saudou todas as pessoas aqui presentes, e as que acompanham pelo 

facebook. Sobre a homenagem ao Pastor Carlos ele crê que foi lido pela Secretária da Mesa 

Vereadora Sandra, de quão importante ele foi e é para o nosso município. Crê que todos aqui 

se não muito, um pouco tem a falar sobre essa pessoa abençoada que é nosso querido, 

dedicado e sempre atencioso Pastor Carlos. Por vezes no horário do almoço no programa da 

paróquia parava para ouvir o Pastor Carlos com suas reflexões, sempre bem selecionadas e 

com impacto importante na vida de todos que podiam ouvir ele nos programas da rádio, 

independente da religião sempre na medida do possível tentando participar, ajudar, 

aconselhar e confortar. Pessoas como o Pastor Carlos, ficarão para sempre guardadas em 

nosso coração e lembranças. O Vereador disse que pesquisando um pouco na internet sobre 

o Pastor Carlos, encontrou um trecho, que além de inspirador é algo que devemos de fato 

praticar todos os dias, a colega Marlei inclusive por vezes compartilha essa palavra. Nosso 

viver deve ser uma resposta diária de gratidão, mesmo quando trabalhamos nos diversos 

setores da economia e da sociedade. Foi Deus quem deu dons e habilidades, as quais podemos 

desenvolver, portanto nosso viver deve ser uma resposta diária ao amor de Deus, isso faz com 

que busquemos uma sociedade melhor, onde há respeito, valorização e cuidado de uns com 

os outros, e com a própria criação. Essa foi uma reflexão que o Pastor Carlos compartilhou 

numa homenagem que recebeu em Nova Boa Vista quando completou 25 anos de atuação lá 

no município também, pois não é só Chapada que ele atua. Ele sempre destaca: “nosso viver 

deve ser uma resposta diária de gratidão” Isso é interessante e inspirador. Neste sentido o 

Vereador agradeceu ao Pastor por compartilhar palavras, exemplos e seu tempo. Espera que 

o Pastor continue a inspirar mais pessoas com sua presença, aconselhamentos e opiniões, que 

ajudam também nosso município a se desenvolver, mesmo não estando mais na paróquia 

diretamente a partir de agora. Aliás, fica desde já seu convite, que sempre fala na tribuna, 

tenta convidar mais pessoas para a política, e nesse sentido convidou o Pastor Carlos, para 

pensar com carinho a se envolver futuramente mais ainda na política municipal. O Vereador 

disse que leu certa vez uma reflexão que inclusive também motivou ele a estar na política: “Os 

cristãos não podem fazer como Pilatos, “lavar as mãos”. Devemos nos envolver na política, 

porque a política é uma das formas mais elevadas da caridade, visto que procura o bem 

comum. Entende também que a política é uma vocação de serviço, e não, uma mera arte de 

administrar o poder, os recursos ou as crises. Neste sentido reforça aqui o convite a também 

participar da política do nosso município, quem sabe futuramente sendo Vereador, Prefeito, 

ou a nível Estadual e Federal um Deputado, pois o Pastor tem uma boa dicção, sabe usar as 

palavras, independente do partido, como observamos na sua história, o Pastor sempre se 

preocupou e se preocupa com nosso município, com o bem das pessoas. Sua experiência, bom 

senso, pontos de vista, e formas de pensar, são inspiradores. Novamente o Vereador Dariano 
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agradeceu por tudo, agora Pastor Emérito Carlos, e desejou bom trabalho a pastora Betina e 

demais membros desta paróquia, que juntos com as demais igrejas do município cultivam a 

fé, o amor ao próximo, e que confortam e inspiram nossa passagem aqui com suas palavras e 

ações. Concluiu agradecendo. Logo após, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR 

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

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

colegas Vereadores, Assessor Jurídico Marlon, as funcionárias da Casa, uma saudação a quem 

acompanha pelo facebook, e em especial ao Pastor Carlos e sua esposa Rosmari, e em nome 

deles saudou as demais pessoas aqui presentes. Após disse que ouvindo a fala do Pastor, um 

comentário lhe chamou muito a atenção e fez até uma breve observação, onde o Pastor coloca 

que aos 15 anos ele foi convidado para fazer um discurso, e o Vereador lembrou de uma 

passagem que diz assim: “Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. O 

Vereador disse que isso é uma das provas de que com 15 anos foi o começo, e ali sempre teve 

as dificuldades, mas as dificuldades sempre fazem uma pessoa melhor, e uma pessoa para 

trazer o bem para as pessoas. Então com essa frase o Vereador Leonardo inicia seu 

pronunciamento parabenizando o Pastor pelos 34 anos, uma longa caminhada, dedicação, 

doação, trazendo o evangelho, trazendo os ensinamentos, o consolo. pois todos sabem que 

muitas pessoas o procuram nos momentos de dificuldade, quando precisam de uma palavra 

amiga, então que bom que o Pastor se dedicou nesses 34 anos. No começo eram dez 

comunidades, três municípios para atender, não era fácil, mas gratificante. O Vereador disse 

que é sempre acostumado no horário de meio dia na sua família, ouvir rádio, e todos os 

programas da comunidade evangélica, mesmo ele sendo católico, sempre ouviu e sempre o 

chamava muito a atenção os sermões, disse que quando era mais jovem dizia: as historinhas 

do Pastor, ele lia a passagem bíblica depois vinha com a história para entender o evangelho, 

e o Vereador sempre fala que hoje o evangelho é muito bom, mas com um bom sermão ele 

fica melhor ainda para as pessoas entenderem. Disse que isso sempre chamou sua atenção, 

desde criança, sempre acompanhando, e com certeza as pessoas sempre tirando as partes 

boas desse sermão. Falou que provavelmente passou por dificuldades, também críticas, nem 

tudo é perfeito, mas a comunidade evangélica está de parabéns, por ter um Pastor que ficou 

34 anos nessa comunidade, é um orgulho e tanto para o Pastor, mas para a comunidade 

evangélica também. Por isso o Vereador Leonardo parabenizou por essa bela caminhada, e a 

população chapadense tem muito a agradecer, e com certeza o Pastor irá fazer muito ainda 

pelo município e pela comunidade evangélica. Finalizou deixando mais uma vez seus 

parabéns, desejando que aproveite também, que com certeza é um descanso daqui para 

frente merecido, e agradeceu por tudo que o Pastor fez pelo município e principalmente pela 

comunidade evangélica. 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 da Casa Vereador Gilmar Castanho 
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e em seu nome saudou os demais Vereadores e Vereadoras. Fez uma saudação especial ao 

Pastor Carlos e sua esposa Rosmari, bem como as demais pessoas presentes no Plenário e a 

todas as pessoas que acompanham essa Sessão Ordinária pelo facebook. Em seguida, a 

Vereadora Sandra dirigiu-se ao homenageado da noite. Disse que o Pastor Carlos veio para 

Chapada em 1988, e ela em 1987, quase vieram no mesmo tempo. Comentou que conheceu 

o Pastor nas escolas, onde o mesmo conversava com os alunos e professores, e ela ficou 

encantada com as suas palavras, com a forma que o Pastor conseguia chegar nas pessoas e 

tocar o coração delas. Disse que ele foi o primeiro Pastor com a qual ela teve contato e 

amizade.  Frisou que está tendo o privilégio de agradecer a ele e também homenageá-lo. A 

Vereadora Sandra falou que o Pastor Carlos foi abençoado com o dom da palavra e da 

sabedoria, para dizer as coisas certas no momento certo que tocam o coração e a alma das 

pessoas. A Vereadora disse que o Pastor ajudou ela, ajudou seu filho e ajudou muitas pessoas, 

que ela orientou para procurarem o Pastor, e ele sempre atendeu com maior carinho. Não são 

muitas pessoas que estão abertas para a população e ele sempre foi uma pessoa disponível, 

e ajudou muitas pessoas. Com certeza muitas pessoas estão aqui e estão bem graças a sua 

ajuda, porque as vezes tem aquele momento difícil que precisam de apoio e que realmente 

nos leve para frente. A Vereadora Sandra disse que o Pastor Carlos merece todo o carinho e 

respeito que essa cidade tem por ele. A Vereadora disse que se aposentou e não deixou de 

ser a professora Sandra, e acha que vai morrer sendo a professora Sandra e ele também vai 

ser o eterno Pastor Carlos e com certeza tem muitas coisas da nossa profissão que elas 

penetram na nossa vida e não conseguem mais deixar de fazer, mesmo estando aposentado. 

Agradeceu por ele amar Chapada. Agradeceu por amar esse povo e por ajudar tantas pessoas 

que precisou dele. Agradeceu pelas palavras bonitas, pelas palavras fortes e verdadeiras. 

Agradeceu por conseguir colocar a mensagem de Deus no coração de tantas pessoas. 

Parabenizou e disse: Gratidão! Gratidão! Gratidão! Que Deus o abençoe. 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: Saudou o Vice-Presidente desta Casa Vereador Alcino Kohlrausch, em nome dele 

saudou os demais Vereadores. Saudou o Assessor Jurídico Marlon, funcionárias da Casa, ao 

Secretário do Partido Progressistas José Amado e também as pessoas que estão visitando essa 

Casa de Legislativa na noite de hoje. Também saudou as pessoas que estão assistindo e 

ouvindo pelo facebook. Fez uma saudação especial aos homenageados da noite Pastor Carlos 

e a sua esposa Rosmari. O Vereador Gilmar Castanho disse que já ouviram vários 

pronunciamentos e fica difícil falar alguma coisa, de tantas coisas boas que foram ditas sobre 

a pessoa do Pastor. Por mais que se esforcem não vão conseguir expressar o quanto ele foi 

importante durante esses 34 anos em Chapada para nossa comunidade. O Vereador Castanho 

deixou seu agradecimento ao Pastor Carlos pela dedicação que ele teve com essa comunidade 
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de Chapada. Disse que tem certeza que ele fez o seu melhor. Fez o possível e o impossível 

para ajudar as pessoas. Falou que tem certeza que os pastores se dedicam e muito. Os 

pastores se doam. E o Vereador Castanho não tem dúvidas que o Pastor Carlos se doou 

durante esses 34 anos. Tem certeza que não foram somente dias bons, também tiveram dias 

ruins, dias de dificuldade, porque sabem que o Pastor conversa com as pessoas e as pessoas 

tem confiança no Pastor. As pessoas muitas vezes não falam para seu cônjuge, para seu 

namorado ou para seu amigo, mas com o Pastor eles conversam. E ele tem certeza que o 

Pastor muitas vezes ficou chocado, muitas vezes pegou para si esses problemas. Mas graças a 

Deus e que Deus através do Espírito Santo iluminou ele e ajudou-o para vencer todas as 

dificuldades. Disse que uma liderança bem sucedida numa comunidade é quando todas as 

comunidades admiram o Pastor. E o Vereador não tem dúvidas que o Pastor é admirado por 

todos os ministérios evangélicos e também pela igreja católica aqui de Chapada. Isso que é 

um resultado de um líder autentico, de um líder abençoado de Deus, ser querido por todos. É 

difícil isso, quase impossível, mas o Pastor conseguiu ser amigo de todos, durante esses 34 

anos. Para eles isso é muito gratificante e os Vereadores que foram autores da proposição 

foram muito felizes e também os demais Vereadores aprovaram por unanimidade esse 

requerimento. O Vereador Castanho disse que só resta para ele agradecer e que os políticos 

devem fazer o impossível para desenvolver o município. Os Vereadores devem conseguir 

investimentos para Chapada, conseguir organizar bem o município, mas se as pessoas não 

estiverem bem espiritualmente, nada adianta. E quem cuida a parte espiritual das pessoas? É 

o Pastor. Então o que resta é só agradecer a ele por todo esse tempo que se dedicou a 

Chapada. É difícil, porque geralmente os pastores ficam no máximo 5, 10 anos, até de repente 

11, 12 anos, mas o Pastor Carlos conseguiu 34 anos. Então parabenizou ele e agradeceu pelos 

34 anos que ele se dedicou a todos chapadenses. Em seguida, o Vereador Castanho leu umas 

bem aventuranças de Jesus, e disse que o Pastor Carlos se enquadra perfeitamente: Bem-

aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que 

choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a 

terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E o 

Vereador tem certeza que o Pastor tem todas essas qualidades. Concluiu agradecendo. 

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

ALCINO RUI KOHLRAUSCH, que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente saudou o 

Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os Vereadores e 

Vereadoras. Fez uma saudação de uma forma especial ao homenageado da noite Pastor Carlos 

Roberto Frühauf e sua esposa Rosmari Wentz Schneiders. Também nominou as seguintes 

pessoas presentes no Plenário: Presidente da Paróquia Evangélica Marlon Kamphorts, 

Presidente da Comunidade Evangélica de Chapada senhor Ênio Appelt e sua esposa Dalva 

Appelt. Cumprimentou e mandou um abraço especial para Pastora Betina que está assistindo 

pelo facebook, colocando-se à disposição da mesma ou do próximo Pastor que virá. Em nome 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

dessas pessoas saudou as pessoas que assistem, com muita alegria da sua parte, pelas redes 

sociais. O Vereador Alcino iniciou sua fala com a seguinte frase: “Tem palavras que chegam 

como um abraço, e tem abraços que não precisam de palavras”. Poder falar nesse momento 

para homenagear o Pastor Carlos Roberto Frühauf constitui-se num ato de grande 

responsabilidade, e que faz com uma muita alegria, mas com misto de tristeza. Com alegria, 

porque é uma homenagem merecedora do Pastor Carlos, inclusive essa Casa já o homenageou 

em outras Legislaturas. O Vereador Alcino disse que foi presidente da comunidade evangélica, 

por mais de uma vez e com a convivência aprendeu muito com o Pastor Carlos. Falou que fica 

um pouco triste por saber que o Pastor encerrou suas atividades como líder espiritual. O 

Pastor Carlos esteve à frente da paroquia evangélica durante 34 anos, tendo se aposentado 

no dia 28 de fevereiro do corrente ano, inclusive o Vereador não pode estar presente no culto, 

porque ele, sua esposa Delci e seus netos Caetano e Valentina estavam com Covid, mas ele 

disse que quer ir no domingo, se assim for a vontade de Deus. Falou que o Pastor Carlos, 

sempre será o nosso Pastor, porque vai ser Pastor emérito e certamente vai ocupar outras 

lideranças, e vai estar junto. Por isso, precisam aceitar e é um direito que ele tem, após 34 

anos de muito trabalho. Disse que algumas palavras já foram ditas por Vereadores que o 

antecederam, mas faz questão de repetir. Entende que sua missão principal foi de anunciar o 

amor de Deus revelado em Cristo a cada pessoa. Sua maior missão como líder espiritual foi a 

de ajudar as pessoas viver pela fé, ou melhor, que elas conseguem dentro da sua realidade, 

dentro do seu mundo, dentro da sua caminhada. Acompanhou muitas pessoas em situação 

de sofrimento, o Pastor Carlos esteve sempre presente, participando de iniciativa em prol do 

bem estar das pessoas, sendo uma delas a formação do núcleo do CVV Samaritano em 

Chapada. Disse que a colega Vereadora Salete Damer também participava do CVV. Também 

tem a presença da colega de confirmação que também participava a Erica Amado, primeira 

turma da nova igreja. O Pastor Carlos iniciou suas atividades na paroquia evangélica em 20 de 

janeiro de 1988 e agora dia 20 vai ter o culto de gratidão às 19 horas, envio para inatividade. 

Mas, o Vereador Alcino tem certeza que não vai estar inativo, vai estar junto batalhando. O 

Vereador finalizou sua fala repetindo a frase: tem palavras que chegam como um abraço e 

tem abraços que não precisam de palavras. Ao Pastor Carlos a sua gratidão. Disse que um dos 

maiores legados que o Pastor Carlos deixou e está deixando e vai continuar com todos, é o 

tempo que ele dedicou a todos, a pessoa que dedica tempo a outras é uma dadiva de Deus, é 

uma coisa muito grande. Com muita paciência cuidava das ovelhas que se dispersaram, se 

afastaram, mas o Pastor Carlos estava lá, contornava a situação e dava aquela palavra de 

conforto. O Vereador Alcino disse ainda que o Pastor Carlos teve uma história bonita, inclusive 

ajudou a plantar verduras, cuidava de pequenos animais. Para encerrar seu pronunciamento 

O Vereador Alcino disse que fica contente pela aposentadoria do Pastor Carlos, mas vai estar 

sempre junto, deixando um abraço e que sempre poderão com ele, sua esposa Delci e família. 

Concluiu agradecendo. Após, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE 
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MARIA DAMER que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente a Vereadora Salete saudou 

o Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho, colegas Vereadores, Servidora da Casa, ao 

assessor Jurídico e demais pessoas que estão acompanhando esta Sessão, convidando a todos 

que venham mais vezes participar das Sessões, também saudou aos internautas. Dr. Professor, 

Pastor tão difícil disse que hoje serão repetidas muitas palavra aqui, mas disse ao Pastor Carlos 

que é com muita alegria está encerrando seu ciclo e se aposentando como Ministro da Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana do Brasil [IECLB], Pastor no Município de Chapada por 34 

anos, tempo em que se dedicou a anunciar o amor de Deus revelado em Cristo, auxiliando as 

pessoas e a comunidade deste Município. Também fez uma saudação a sua esposa Rosmari, 

em nome do Dr. Marlon que também é o Presidente da Paróquia de Chapada e do Senhor 

Ênio Apelt Presidente da Comunidade Evangélica, saudou a todos os integrantes desta 

comunidade. De imediato  a Vereadora Salete disse que gostaria de deixar a sua homenagem 

especial ao Pastor, pois é com muita alegria no seu coração que hoje lhe prestam esta 

homenagem pois reconhecemos o grande Valor que seu ministério e sua presença sempre 

enriqueceu de forma extraordinária não só a igreja Evangélica mas sim toda a comunidade 

Chapadense, pois com suas palavras sempre levaram esperança, fazendo o bem para ajudar a 

todos para que as pessoas se guiassem no caminho de luz e amor sempre guiadas pela palavra 

do Senhor. Neste sentido a Vereadora Salete destacou um pouco do trabalho que o Pastor 

Carlos realizou nos anos de 1999 até  2013 sendo catorze anos citando aqui, que ele sempre 

foi um apoiador do Centro de Valorização da Vida CVV- onde este centro ajudava as pessoas 

que buscavam um conselho, uma palavra, um ombro amigo para desabafar, pois muitos  

pessoas procuravam ajuda das voluntárias, as quais sempre puderam contar com o apoio do 

Pastor Carlos, que além de ajudar essas pessoas dava um apoio emocional para as voluntárias 

também Na época nossa cidade estava num nível muito alto de suicídios. E o Pastor Carlos 

falava para as voluntárias na época que elas teriam que se abastecer porque vocês estão 

dando se si para outras pessoas e vocês ficam vazias é igual a um carro que você anda, anda 

e anda aí tem que reabastecer, assim são vocês dizia o Pastor onde ele vinha lá na casa da 

Vereadora Salete a qual tem um espaço muito bom e fazia terapia com as voluntárias do CVV, 

disse ao Pastor que isso elas irão levar até a morte, porque não vão esquecer e falam do 

Senhor muitas vezes quando se encontram de como era bonito e bom e que bom que parou 

estes suicídios na nossa cidade. A Vereadora Salete relembrou ainda de quando participava 

dos cultos disse que faz as palavras do seu colega Leonardo, disse que saia do culto tão bem, 

porque o Pastor lia uma passagem da Bíblia e explicava depois porque vai dizer que não lê 

muito a Bíblia e quando ia no culto se sentia feliz em ouvir e aquilo lhe deixava muito bem 

assim como hoje lhe deixa bem, pois gosta muito de participar e irá sentir muito a falta do 

Pastor, disse que sabe que a Pastora Betina é muito querida mas disse que estão acostumados 

com o Pastor e espera que não se distanciem muito. Também ressaltou que o 1º Grupo de 

Idosos de Chapada, foi formado com o apoio do Pastor Carlos e da Senhora Ilacy Beutler que 
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faleceu a pouco tempo. Registrou ainda o apoio do Pastor Carlos, no início da APAE, onde na 

época em que a Vereadora Salete era Presidente da APAE e o Pastor Carlos nos cedeu a sala 

de reuniões do Pavilhão Evangélico para que as aulas desses alunos especiais, pudessem ser 

realizadas ali. Sendo que muitas vezes o Pastor vinha animar as tardes destas crianças tocava 

violão, cantava e realizava terapias. Também agradeceu a comunidade Evangélica que lhe 

ajudou muito naquela época. Falou também das visitas realizadas pelo Pastor as pessoas 

doentes/acamadas sempre com uma palavra de fé e esperança.   Por isso nada mais justo 

agradecer ao Pastor por toda ajuda concedida a nossa comunidade, também agradeceu a 

Deus por dar-lhe conhecimento, sabedoria, e compreensão. Seus sermões sempre 

comoventes que inspiram a todos que lhe escutam. Desejou que Deus, abençoe o Senhor e 

que continue iluminando seu caminho, mas que continue transmitindo a palavra de Deus, bem 

como praticando essas boas ações. Que em sua vida, jamais se esgotem o discernimento, 

paciência, a saúde e a paz. Pastor Carlos, é através desta homenagem que a nossa 

comunidade, a Câmara de Vereadores e a Vereadora Salete em especial, desejam expressar a 

gratidão que sente por Deus em ter colocado você em nossas vidas. Agradeceu por trazer o 

dom da fé aos corações de todos.  Finalizou desejando que o Pastor Carlos fique com Deus 

tenha o seu merecido descanso e aproveite a vida. Concluiu agradecendo a presença de todos. 

Por fim, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INES RITTERBUSCH que 

fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente a Vereadora Marlei saudou o Presidente da Casa 

Vereador Castanho, aos colegas Vereadores, Assessor Jurídico Marlon, as pessoas que 

acompanham pelo facebook e demais pessoas presentes em especial ao amigo querido pastor 

Carlos. Disse que por ocasião quando procurou ajuda ao Pastor disse que antes estava 

comentando com as pessoas aqui, disse que sempre lhe passava na sua cabeça que o Senhor 

deveria ter uma homenagem justa no dia da sua aposentadoria como Pastor, disse que Deus 

lhe deu a benção de poder estar aqui, fazendo esta homenagem como uma das Vereadoras 

proponentes  onde convidou a colega Sandra e o colega Alcino para fazerem parte desta linda 

homenagem. Também fez uma saudação a grande amiga Rosmari desde o tempo de Boi Preto 

até hoje. Também agradeceu o apoio dos colegas Vereadores neste Requerimento, onde a 

Vereadora Marlei propôs aos colegas para fazerem esta homenagem justa, para este que 

muito contribuiu para nossa cidade. Querido Pastor Carlos Frühauf! Voltando alguns anos na 

história da sua vida, encontramos um certo dia, quando Deus tocou seu coração e o chamou 

para um trabalho muito especial, mas não muito fácil. Nesse dia, talvez, você tenha se 

surpreendido, ou tenha hesitado ou a dúvida tenha tomado conta de seus pensamentos. Ou 

quem sabe, tenha ouvido, mas não tenha respondido de imediato. Contudo, o chamado foi 

feito e no tempo certo, você o aceitou e se dispôs a colocar sua vida em prol da obra de Deus. 

Começou, então, a preparação para esse trabalho tão especial... Buscando orientação, 

estudando, orando... Você foi chamado para ser PASTOR das ovelhas do rebanho do Senhor. 

Você foi chamado para ser guia, amigo, professor, orientador, conselheiro, falar do evangelho 
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e ser irmão em Cristo. Guiar muitos filhos e filhas de Deus. Com certeza, nessa caminhada do 

ministério pastoral, houve momentos felizes e outros tristes, enfrentou desafios, obstáculos, 

mudanças, mas aquele que o chamou, não o desamparou em nenhum momento. E o Pastor 

foi plenamente instruído na sabedoria divina. Você foi guiado e capacitado pelo Pai. Você falou 

do amor de Deus e fez a diferença, diferença particularmente em meu viver, assim como, na 

vida de muitas e muitas pessoas. Sobretudo, hoje ainda o faz, porque essa tarefa é para a vida 

toda, estando ou não à frente de uma igreja o povo precisa ser guiado e orientado em todos 

os lugares. Reconhecemos seu valor. Agradeceu pela dedicação em tudo que o Pastor realizou 

e pelo muito que ainda vai realizar. Reconhecemos o amor ao ministério, a experiência e a 

sabedoria, tão importantes em nossa igreja, e com a qual contamos muitas vezes. A Vereadora 

Marlei agradeceu ainda pelo Pastor ter um dia, há 34 anos atrás ter atendido ao chamado do 

nosso Pai e ter vindo para nossa cidade bem como por ter dedicado sua vida com amor, ao 

ministério de ser Pastor de filhos e filhas de Deus. Sua marca jamais será esquecida. Assim 

como as árvores que possuem raízes, a fim de serem sustentadas, a sua missão estará para 

sempre “enraizada” em nossos corações e em nossa comunidade! Para encerrar a Vereadora 

Marlei deixou os mais sinceros, agradecimentos, com muito carinho gratidão, muita  gratidão 

concluiu a Vereadora Marlei. 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 continuidade, 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 024/2022 que “Autoriza o Poder Executivo a conceder remissão de multas 

e juros incidentes sobre créditos tributários e não tributários, vencidos e inscritos ou não em 

dívida ativa, altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.997/2019 e dá outras providências”. 

Parecer 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 

024/2022; REVISOR: Vereador Maico Roberto Hermes, manifestou-se favorável ao voto da 

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

Relatora. Parecer 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 024/2022; 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. Após, o 

Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 024/2022 não havendo 

nenhum Vereador inscrito, de imediato o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 

024/2022, tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. Prosseguindo, 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 025/2022 que “Altera a carga 

horária semanal de trabalho e o padrão de vencimento do cargo de provimento efetivo de 
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Licenciador Ambiental, e dá outras providências”. Parecer 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 025/2022; REVISOR: Vereador Maico 

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

Leonardo André Krindges, manifestou-se favorável ao voto da Relatora. Parecer 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 025/2022; 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. Após, o Presidente declarou aberta a 

fase de discussão do Projeto de Lei nº 025/2022 tendo inscrito o Vereador Alcino Rui 

Kohlrausch ao que disse que o Projeto em discussão é importante, porque atende parte 

daquilo que foi estabelecido sobre o meio ambiente em nosso município. Falou que tem muita 

simpatia pela municipalização. Existe só um servidor atuando o cargo de Licenciador 

Ambiental com carga horaria semanal de 20 (vinte) horas, mas na época estabeleceu que teria 

uma equipe multidisciplinar, para que pudéssemos fazer o licenciamento ambiental. É 

importante esse projeto que visa passar a carga horaria do Licenciador Ambiental de 20 (vinte) 

horas para 40 (quarenta) horas semanais. Precisamos de mais serenidade na demanda dos 

projetos ambientais, além disso, precisamos de mais uma equipe multidisciplinar disponível 

para que possam fazer demanda de forma boa e para que os atendimentos e projetos sejam 

analisados com qualidade. Acontece em muitos lugares e está querendo hoje, deixar construir 

e depois licenciar, mas isso dá problemas. Parabenizou a administração que está dando passo 

inicial daquilo que estabeleceu na época em que municipalizou o meio ambiente em nosso 

município. De imediato, o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 025/2022, tendo 

sido APROVADO por unanimidade de votos. Logo após, 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 026/2022 que “Autoriza o Poder Executivo a receber 

em cessão de uso, imóvel de propriedade da Associação União Esportivo São Francisco e dá 

outras providências”. Parecer 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 026/2022; REVISOR: Vereador Maico Roberto Hermes, manifestou-se 

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

se favorável ao voto da Relatora. Parecer 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 026/2022; 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. Após, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 

026/2022 tendo inscrito os seguintes Vereadores: Alcino Kohlrausch, Marlei Ritterbusch, 

Maico Hermes e Dariano Guth. O Vereador Alcino Kohlrausch disse que o projeto em discussão 
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visa autorizar o Poder Executivo a receber em cessão de uso, imóvel de propriedade da 

Associação União Esportivo São Francisco. Só para esclarecer, disse que para o município 

poder investir com recursos financeiros, é necessário que seja feito uma cessão do uso da área 

de terra de propriedade da Associação União Esportivo São Francisco para o município de 

Chapada.  A Vereadora Marlei Ritterbusch disse que essa emenda/projeto foi uma das 

primeiras conquistas dela, através de emenda parlamentar oriunda do Deputado Federal 

Jeronimo Gorgen no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil) reais, para o Associação União 

Esportivo São Francisco, visando realizar melhorias na sede esportiva de São Francisco. Falou 

que muitos anos reivindicavam recursos para fazer melhorias, muitos Vereadores passaram 

por essa Casa e lutaram para conseguir, pois tinham problema com a Mitra Diocese, mas graças 

a Deus agora a Mitra Diocese ajudou e confiou, para conseguir fazer melhorias na sede da   

Associação União Esportivo São Francisco. O Vereador Maico Hermes disse que acompanhou 

o trabalho da administração passada e o empenho dos senhores Rafael, Lucas e Darlan, bem 

como do ex-secretário da administração senhor Gustavo Stürmer onde buscavam os 

documentos que Associação União Esportivo São Francisco precisava. Falou que está muito 

feliz em votar esse projeto na noite de hoje e parabenizou a conquista da emenda parlamentar 

no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) do Deputado Federal Jeronimo Gorgen. O 

Vereador Dariano Guth disse que combinaram no início desta Sessão que os projetos de lei nº 

024/2022, 025/2022 e 026/2022 fossem à votação na noite de hoje, embora os Vereadores 

tenham recebido hoje. Falou que o projeto em discussão tem data de 11 de março, mas só 

hoje foi entregue aos Vereadores. Já pediram que os projetos fossem entregues com 

antecedência aos Vereadores. Mas mesmo assim conseguiram revisar rapidamente e agora 

estão votando o projeto. Ressaltou que sabe o quanto estes projetos irão ajudar o município 

e destacou a importância de valorizar os Deputados que destinam recursos e também realizam 

boas atuações e trabalhos para nossa comunidade. Os Vereadores são persistentes, mas graças 

a insistência conseguem que os Deputados mandem recursos para o município. Parabenizou 

a Vereadora Marlei Ritterbusch pela articulação e aos demais colegas disse que na medida do 

possível se dedicam para trazer recursos nas mais diversas essenciais áreas do nosso 

município. O Presidente fez uso da palavra e esclareceu sobre a data do projeto de lei, dizendo 

que a elaboração iniciou em dia 11 (onze) de março, mas foi concluído somente essa semana, 

e por isso que foi encaminhado no dia 14 (quatorze) de março. Agradeceu a hombridade de 

todos os Vereadores que concordaram em votar os projetos nesta Sessão Ordinária. Não 

havendo mais nenhum Vereador inscrito, de imediato o Presidente colocou em votação o 

Projeto de Lei nº 026/2022, 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, tendo inscrito o 

Vereador Dariano Guth, que parabenizou o Presidente desta Casa, por ter participado da 
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reunião na Promotoria de Carazinho, juntamente com o Prefeito Municipal e Assessor Jurídico 

do Poder Executivo e Legislativo, tratando sobre a segurança pública do nosso município, que 

estão debatendo nessa Casa, inclusive vivenciando. Na oportunidade pediu ao Presidente 

desta Casa que envie um pedido de informação ao Comando da Brigada Militar de Carazinho, 

solicitando como está o funcionamento do número 190 em Chapada? E quem liga no 190 é 

atendido em qual Comando ou plantão? O funcionamento está normal em todo o território 

do município? E se a Brigada Militar tem um número de plantão via WhatsApp, visto que no 

interior em alguns lugares não funciona sinal de celular. O Presidente desta Casa disse ao 

Vereador Dariano Guth que irá analisar o pedido de informação, porque na reunião que 

participou, o Comandante já deu a resposta, inclusive consta no ofício que as chamadas 

deverão ser feitas no número 190 e não conseguindo contato com esse telefone, seja 

telefonado ao número do quartel de Carazinho, que são os seguintes: 54 3330 1139 ou 54 

3330 9657. Disse ainda, que ficará ruim para ele como autoridade, caso fizer esse pedido de 

informação para o Comandante da Brigada Militar de Carazinho, uma vez que o mesmo já 

esclareceu sobre este assunto na reunião em que participou. Por fim, disse que o Assessor 

Jurídico desta casa participou da reunião e pode esclarecer as dúvidas dos 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 15 de março de 2.022. 

 

                        Gilmar Castanho                                         Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 

 

 
 

 


