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ATA Nº 3908 

 

Aos vinte e dois 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 quinta Sessão Ordinária da Sessão Legislativa do ano de dois 

mil e vinte e dois. Iniciando a Sessão, o Presidente desta Casa, invocando a proteção de Deus, 

declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária, e conferindo o quórum regimental, registrou a 

presença dos seguintes Vereadores: Gilmar Castanho, Alcino Rui Kohlrausch, Sandra Mary de 

Almeida Mattjie, Marlei Ines Ritterbusch e Salete Maria Damer do Progressista; Leonardo Andre 

Krindges do PSDB; Dariano Agostino Guth do MDB; Adriano Luiz Bortolini Kunrath do PTB, e 

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

Vereador Maico Hermes para proceder à leitura de uma passagem do Livro Sagrado. Em seguida, 

o Presidente colocou em discussão a ATA Nº 3907 da Sessão Ordinária realizada aos quinze 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. 

Prosseguindo os trabalhos, o Presidente anunciou o início da Primeira Fase da Sessão, ou seja, 

do PEQUENO EXPEDIENTE, com duração de até 30 (trinta minutos) improrrogáveis, que 

corresponde à leitura das correspondências expedidas e recebidas pelo Poder Legislativo. Em 

seguida, o Presidente Vereador Gilmar Castanho solicitou para a Primeira-Secretária Vereadora 

Sandra Mary Almeida Mattjie para que procedesse à leitura das correspondências recebidas e 

expedidas por essa Casa. Foram lidos os seguintes Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo 

que serão encaminhadas às Comissões para estudo e posterior votação: PROJETO DE LEI Nº 

027/2022 que “Abre créditos especiais no orçamento do município, indica recursos 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; VETO Nº 01 ao PROJETO DE LEI 

Nº 025/2022 que “Veto ao artigo 4º do Projeto de Lei nº 025/2022 que “Dispõe sobre a alteração 

da carga horária e do padrão de vencimento do cargo de licenciador ambiental”; PROJETO DE LEI 

Nº 028/2022 que “Altera o Art. 1º da Lei Municipal nº 4.176, de 21 de março de 2022, para alterar 

a carga horária semanal de trabalho do Cargo 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 LEGISLATIVO 

Nº 006/2022 tendo como proponente o Vereador Gilmar Castanho e subscrito pelos Vereadores 

Alcino Kohlrausch, Leonardo Krindges, Marlei Ritterbusch, Salete Damer, Sandra Mattjie que 

“Dispõe sobre a punição pelo abandono de animais em via pública no município de Chapada e dá 

outras providências”. Entre as matérias, foram lidas as seguintes às quais serão enviadas ao 

Poder Executivo, atendendo solicitação do Nobre Edil: RECOMENDAÇÃO Nº 005/2022 de autoria 

do Vereador Adriano Kunrath do PTB que sugere ao Poder Executivo para que seja feita a 

recuperação da estrada geral da Linha Westphalen, pois tem muitos buracos nesta estrada”; 
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RECOMENDAÇÃO Nº 006/2022 de autoria do Vereador Adriano Kunrath do PTB que sugere ao 

Poder Executivo para que seja empedrada a estrada do Senhor Paulinho Staudt no Distrito de Boi 

Preto;” e  PEDIDO DE INFORMAÇÃO 002/2022 subscrito pelos Vereadores Maico Hermes – PDT, 

Dariano Guth – MDB e Adriano Kunrath – PTB que nos termos do art. 31 da Constituição Federal 

no art. 9º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e art. 43, II da Lei Orgânica do 

Munícipio, requer que seja remetido o presente pedido de Informação, ao Poder Executivo para 

que esse forneça as seguintes informações com relação ao Projeto de Lei nº 027 de 2022: 1. Que 

ações serão executadas com o presente recurso no âmbito de enquadramento da defesa Civil no 

município? 2.Tem plano de trabalho referente a aplicação destes recursos? se sim, favor enviar 

cópia. Também foram lidos os seguintes requerimentos: REQUERIMENTO Nº 003/2022 subscrito 

pelo Vereador Adriano Luiz B. Kunrath - PTB, que requer na forma regimental que seja aprovado 

em Plenário, autorização para viajar para Porto Alegre, no dia 23 de março de 2022, com objetivo 

de audiências na Assembleia Legislativa e no Centro Administrativo, para tratar de assuntos de 

interesse do Município de Chapada; e REQUERIMENTO Nº 004/2022 subscrito pelo Vereador 

Leonardo Andre Krindges - PSDB, que requer na forma regimental que seja aprovado em 

Plenário, autorização para viajar para Porto Alegre, nos dias 30 e 31 de março de 2022, com 

objetivo de participar de audiências na Assembleia Legislativa com Deputados Estaduais, 

Federais e também na Secretaria da Segurança Pública, para tratar de assuntos de interesse do 

Município de Chapada. Em seguida, a Primeira-Secretária atendendo solicitação do Presidente 

procedeu a leitura do Ofício nº 084 assinado pelo Prefeito Municipal, indicando o Vereador Alcino 

Rui Kohlrausch do Partido Progressistas, para exercer a função de Líder de Governo perante a 

esta Casa Legislativa, conforme artigo 59 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Vereadores. 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 Maico Roberto Hermes seguido pelos 

Vereadores Dariano Agostino Guth, Leonardo Andre Krindges, Sandra Mary Almeida Mattjie, 

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

Kunrath. Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR MAICO ROBERTO 

HERMES que falou o seguinte: Inicialmente o Vereador Maico saudou o Presidente da Casa e em 

seu nome saudou os demais Vereadores. Fez uma saudação ao Vanderlei, ao Guilherme a Dianara 

e a todas as pessoas que acompanham pelo facebook. Em seguida, falou que na semana 

retrasada receberam aqui no nosso município um Oficio de recurso do Deputado Pompeo de 

Mattos, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), recurso livre que virá para fazer 

calçamento de Chapada à Vila Rica. Também receberam no Gabinete do Prefeito o pré-candidato 

estadual José Scorsatto, Verno Muller uma liderança do PDT no Rio Grande do Sul. Frisou que 

está muito feliz, porque mais de uma vez o Deputado Pompeo vem mostrando os votos que ele 

faz em nosso município. Ele sempre ajudou, sempre ajuda, é um dos líderes de recurso no nosso 
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município. Neste sentido o Vereador gostaria que a Casa enviasse um oficio ao gabinete do 

Deputado agradecendo o recurso. Sabe que não é muito R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais), mas o montante que ele já mandou para Chapada chega quase a R$ 3.000.000,00 (três 

milhões de reais). O recurso é livre e é para estar disponível no caixa da Prefeitura, então a obra 

no mês de abril, maio e junho já pode começar. Quem ganha com isso são os moradores, as 

pessoas da Linha Borges e do Distrito de Vila Rica que serão agraciados pelo recurso. Muitas 

pessoas estão a anos esperando esse trecho de calçamento, para melhorar a qualidade de vida. 

Disse novamente que está feliz em estar como Vereador e conseguir mais um recurso para o 

município de Chapada. O Vereador Maico também traz um pedido verbal, dizendo que hoje de 

manhã esteve na localidade de Santo Antônio fazendo alguns serviços, e passando em frente a 

propriedade do José Antônio de Lima, tem um trecho de estrada intransitável em dias normais, 

se chover não passa mais transporte escolar, não passa mais ninguém lá. Inclusive o pessoal está 

preocupado com aquele trecho em virtude da safra que já começou, muitos lugares as pessoas 

já estão colhendo. Diante disso, o Vereador Maico pediu que seja dado uma atenção especial 

nesse trecho de estrada, embora tenha vários trechos com problemas, mas o pior é em frente ao 

seu José Antônio de Lima, em Santo Antônio. Na sequência, o Vereador Maico falou do veto ao 

projeto de lei Nº 025 e confessou que não entendeu o veto, porque esse projeto está vetando só 

o artigo 4º que diz: Art. 4º Está lei entrará em vigor na data de sua publicação. Questionou como 

estão vetando um projeto que não foi nem assinado pelo Prefeito? O projeto já veio errado e 

agora o veto veio errado de novo? Diante disso, o Vereador Maico pediu explicação ao Assessor 

Jurídico Dr. Marlon Kamphorst. De uso da palavra o Assessor Jurídico disse que pelo o que foi 

explicado pelo Poder Executivo o Veto se refere a alteração da carga horária e a vigência da lei. 

Como foi vetado o prazo de vigência não entrou em vigor ainda, porque foi vetado. E a questão 

da alteração da carga horária, quando aprovaram aqui a lei, foi aprovada para 40 horas, e foi 

aumentado o valor do salário, do Padrão 11 para Padrão 11-A. Consta na Constituição Federal 

vedação legal de que não pode reduzir o salário, mas pode aumentar a carga horaria, mas tem 

que aumentar o salário. Se o servidor concordasse em trabalhar 40 horas semanais pelo valor do 

salário não precisaria ter essa alteração agora. Em seguida, o Vereador Maico continuou seu 

pronunciamento e disse que consta no veto nº 01 do projeto de lei Nº 025 de 2022 o seguinte: 

veto ao artigo 4º do projeto de lei. Então só está vetando o artigo 4º do projeto de lei? E o artigo 

4º diz que essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O Vereador Maico disse que o 

projeto está errado e o veto está errado também. Disse também que deverão cuidar mais na 

hora de votar os projetos, que vem no mesmo dia, porque podiam votar o veto hoje de noite, 

mas o veto veio errado também. Concluiu agradecendo. Na sequência, o Presidente concedeu a 

palavra para o VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH que falou o seguinte: O Vereador saudou 

o Presidente da Casa e em seu nome saudou os demais colegas Vereadores. Fez uma saudação a 

Dianara que sempre prestigia, o Guilherme, o Vanderlei que estão aqui acompanhando os 

trabalhos. Também tem a presença do pessoal de Santana, representando a comunidade, 
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também saudou o pessoal que está assistindo pela internet. Agradeceu ao Presidente pela 

melhoria feita, pela preocupação com essa situação, como já falou aqui que estão tendo mais 

audiência que a globo na hora da novela e fica feliz que as pessoas gostam dos assuntos que 

compartilham aqui e também podem ouvir e participar, fazer suas reinvindicações na medida do 

possível. E também graças as colocações das pessoas foram melhorando o sistema de som e 

agora graças a Deus está sendo tentado melhorar. O Vereador Dariano disse que o Guilherme e 

Vanderlei da localidade de Santana estão aqui para falar sobre esporte, paras trazer as demandas 

da comunidade. Disse que fica feliz na presença das comunidades neste momento da Sessão, 

antes e depois para conversar. O assunto hoje que eles vieram conversar foi sobre esporte, mas 

daqui a pouco tem uma outra comunidade com outra demanda, como é dito aqui é a Casa do 

povo e nesse momento encontra-se os nove Vereadores que representam o povo, cada um com 

seus eleitores, mas agora unidos em prol do município, em buscas de recursos. Inclusive o 

Vereador Dariano vem puxando a orelha dos seus Deputados, para ver se mandam mais alguma 

coisa, já conseguiram recursos para a saúde municipal via custeio para o Cais, que indiretamente 

todos que precisam da saúde municipal vão ter acesso, e também custeio para o hospital São 

José, que também quem precisa tenha, que Deus ajude que não precise, mas se precisar o 

hospital está lá preparado para receber os recursos. Falou que tem mais demandas que estão 

pleiteando, e pelo que os Deputados passaram para ele, agora está encerrando a janela de 

mudança de partido de alguns Deputados. Tem Deputados por exemplo do PSL mudando para o 

PL, e vice versa.  Mas na sequencia terá indicações de relatoria, então estão na expectativa e está 

cobrando semanalmente para que eles não esqueçam e que mais recursos e conquistas possam 

compartilhar com os munícipes. Em seguida, o Vereador Dariano fez referência aos projetos que 

estão nesta Casa, inclusive o Maico destacou um pouco. Também já falaram na última sessão 

sobre a questão de querer ajudar e votar no mesmo dia, fica feliz que tem projetos, desde 

recursos, e que depois que viram leis podem ser executadas. O Projeto de lei nº 025, disse que 

ninguém é perfeito, que o Doutor Marlon deu o parecer, que estava correto, estava tudo certo, 

mas ele lembra que o ex colega Eloy, mais conhecido como “Maçã”, insistia muito nessas 

verificações quando era Vereador, acredita que o Vereador Alcino e Maico devem lembrar, 

porque eram Vereadores naquela Legislatura. Inicialmente o Vereador Dariano achava que o 

Vereador Eloy estava complicando, quando é situação acha que o colega que está apontando 

erro está complicando, mas era seu primeiro mandato, estava aprendendo também, e depois viu 

que não, divergiam inclusive alguns debates na tribuna, mas sempre respeitando-o, porque ele 

é uma liderança política do município muito importante, inclusive que o ajudou e ensinou sobre 

essa questão. Ele se importava até com vírgula errada. É ser chato? Não, é ser correto. Hoje vem 

vendo isso, como falou antes errar é humano, só destaca a importância de como é necessário, 

mesmo com parecer jurídico ouve esse erro, tem como corrigir, mas ficam com dúvida em 

algumas questões, que em tese o Executivo vetou algo que ele mandou, por isso é um pouco 

confuso. Aliás, estava escrito na justificativa que ouve um equívoco, mas o Secretário Telmo 
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escreveu corretamente a mão, tem um requerimento dele que diz 20 para 40, mas ele escreveu 

a mão dizendo que era 33 horas. Passou batido. Votaram rápido para querer resolver, é essa a 

intenção, mas passou batido e estava ali escrito. O projeto 025 foi aprovado e virou lei a 4.176. 

Só que é uma lei que não tem prazo de vigência. Será que é possível existir uma lei sem prazo de 

vigência?  O Projeto 025 virou lei, só que uma lei sem prazo de vigência, não diz desde quando 

ele está em vigor e está vetado. Só para entenderem como isso pode ser corrigido, até porque 

em tese tem aqui o veto ao artigo 4 do projeto de lei 025, que veta essa lei entre em vigor na 

data de sua publicação. Pode uma lei existir sem ter um prazo de urgência? Desde quando ela 

existe? Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, mas isso está sendo vetado, então não 

existe que essa lei existe ou deve entrar em vigor no prazo de sua publicação. O Vereador disse 

novamente que errar é humano, que pode estar errado em sua análise, está aqui para debater 

sobre esse tema e também para aprender, mas em tese parece que essa lei que está em vigor 

ela não deveria estar em vigor porque ela está sendo vetada. É confuso. O Vereador Dariano disse 

que não sabe tudo, não são Jurídicos, tem Assessoria Jurídica aqui para isso, até o Dr. Moacir 

pode dar um parecer para assessorar, para que seja resolvido da melhor maneira possível para 

que isso aconteça o quanto antes, até porque é um projeto que vai ajudar muito o agronegócio. 

Se fosse o quanto antes conseguir resolver para que fique na pratica exequível a lei, que ela não 

fique confusa, como está parecendo.  Ressaltou que gostaria de aprender sobre isso juntos, para 

poderem achar uma solução juntos também. EM APARTE, o Assessor Jurídico Dr. Marlon 

Kamphorts se pronunciou dizendo que a lei do projeto Nº 025 ela veio para modificar a carga de 

20 para 40 horas, foi aprovada, existia o parecer jurídico, existe legalidade, é constitucional que 

se aumenta a carga de 20 para 40 horas, desde que se tenha dinheiro para pagar e tenha pessoas 

interessadas em fazer esse serviço por esse valor. Então foi ao Executivo essa lei, e o Executivo 

não concordou com a carga horaria de 40 horas, então entendeu que seria 33 horas para se 

adequar com o valor que seria ofertado para essa carga horaria. O Poder Executivo vetou o artigo 

4º, porque o artigo 4º é o artigo da vigência, a vigência diz que a lei entrará em vigor a partir da 

sua publicação. Como foi vetado esse artigo pelo Executivo, ela não chegou a entrar em vigor. A 

lei vale, só que a vigência dela passa para o decreto lei 4.657 de 4 de setembro de 1942 que seria 

a lei geral, que ampara as leis municipais, quando uma lei não diz especificamente ela cai na lei 

geral, e essa lei geral diz no artigo 1º que salva a disposição em contraria a lei começa vigorar em 

todo país 45 dias. Então se não tiver esse artigo que diz que a lei começa a vigorar na sua 

publicação ela automaticamente cai na lei geral que é 45 dias. Ao vetar o artigo 4 eles vetaram a 

vigência imediata da lei, então essa lei só vai valer daqui a 45 dias. E como existe o projeto Nº 28, 

que altera essa carga horaria semanal de 40 para 33, ele já ajusta essa questão do mérito do 

projeto. Dando continuidade ao pronunciamento o Vereador Dariano agradeceu ao Assessor 

Marlon pelos esclarecimentos. Disse que votaram logo esse projeto, para que o mesmo pudesse 

entrar logo em vigor, mas agora vão ter que esperar 45 dias devido ao erro de que não foi visto 

que o Secretário Telmo escreveu lá, 33 horas que o Executivo tinha proposto, não 40 horas. 
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Poderiam ter quem sabe corrigido rapidamente, através de uma emenda. O Vereador Dariano 

disse que é erro dele também, daqui a pouco esperar ao menos uma sessão, ler com calma o 

projeto, para tentar resolver da melhor maneira possível, porque agora vão ter que esperar 45 

dias para daí entrar em vigor, de certa forma vai atrasar muito mais. Mas disse que é só um 

debate, que está aqui para aprender também, ninguém é perfeito. Agradeceu ao Presidente por 

esclarecer e também o Dr Marlon. Logo após, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR 

LEONARDO ANDRE KRINDGES que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente o Vereador 

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

demais colegas Vereadores. Fez uma saudação aos funcionários da Casa, o Assessor Jurídico 

Marlon, a Dianara, o Guilherme, o Vanderlei e também quem acompanha pelo essa Sessão 

Ordinária pelo facebook. O Vereador Leonardo parabenizou o Guilherme e o Vanderlei, que estão 

presente no Plenário trabalhando pela comunidade e eles vieram procurar os Vereadores para 

conversar, isso mostra que sempre tem pessoas dispostas a trabalhar para ajudar as 

comunidades. Em seguida, o Vereador comentou que hoje é dia mundial da água, e por isso nada 

mais que um ano como esse, darmos valor e importância para a água. Sabemos de todas as 

dificuldades que o pessoal do interior está passando com a falta de chuva, com a falta de água, 

começando a colher, e pelo que se percebe essa safra será muito baixo do esperado. Vai ser um 

ano muito difícil para a agricultura e isso vai refletir no comércio. Os agricultores que trabalham 

com a bacia leiteira, passaram por dificuldades também. E as próprias pessoas também pelo 

consumo da água, que teve localidades que poço artesiano secou. Teve pessoas que usavam de 

vertentes, de fontes, e também secaram. O Vereador Leonardo que está na diretoria da sua 

associação, passou por umas três ou quatro semanas com dificuldade, onde teve pessoas que 

não tiveram água devido ao alto consumo e a pouca vazão do poço. O Vereador disse que deve 

ter políticas a nível federal e estadual, com mais incentivos nessa questão que é muito 

importante, da água. O Vereador fez um comentário sobre seu pedido de diária para a próxima 

semana, dizendo que tem uma previsão de pegar mais algum recurso com o Deputado Lucas 

Redecker e que está tentando mais algumas agendas, para outras audiências com Deputados, 

para trazer mais recursos para o município de Chapada. Mas a princípio tem certo com o 

Deputado Lucas Redecker, mais um recurso em torno de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais), onde irá na próxima semana para oficializar, se tudo correr certo na agenda. Para finalizar, 

o Vereador disse que na última sexta-feira esteve realizando a doação, como seus projetos de 

campanha adote um aluno, vários projetos que ele tem, e a doação do salário foi um, as coisas 

vão sendo feitas, sendo publicadas e os projetos vão sendo colocados em prática. Tem pessoas 

que entendem de outra maneira, entendem de uma maneira diferente, criticam, mas é um 

propósito que ele teve, e só pode criticar quem sabe a proposta e o porque ele está fazendo isso. 

Esse propósito vai seguir e terá mais 32 doações. Disse que doou parte de seu salário referente 

ao mês de janeiro e fevereiro, para a Secretaria da Saúde, o Cais, onde foi adquirido uma cadeira 

de rodas, seis muletas canadenses, duas muletas axilar, uma bota e três andadores de alumínio. 
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Todos os equipamentos citados estão no Cais e disponíveis para toda a população. Disse que se 

alguém precisar deve entrar em contato com a Odete, que ela vai organizar. Esses equipamentos 

foram doados para a Prefeitura e vai ser um patrimônio público do nosso município. O Vereador 

Leonardo disse que é um projeto seu, assim como tem vários outros projetos, que ele pensa em 

colocar em prática nesses quatro anos e que vai lutar e trabalhar para tentar conseguir todos.  

Que tudo isso que teve antes da campanha, antes de aceitar ir de candidato a Vereador, que 

possa colocar em prática. Concluiu agradecendo. Prosseguindo, o Presidente concedeu a palavra 

para a VEREADORA SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE que fez o seguinte pronunciamento: 

Inicialmente a Vereadora Sandra, saudou o Presidente Gilmar Castanho, colegas Vereadores, 

Assessor Jurídico Marlon, funcionárias da Casa, aos que acompanham aqui e também pelo 

facebook. Primeiramente a Vereadora falou que ontem foi o Dia Internacional da Síndrome de 

Down, dia 21 de março, que é a data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas 

com Síndrome de Down, e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades 

que todas as outras pessoas. Neste sentido a Vereadora Sandra deixou o seu abraço e o seu 

carinho especial a todas as pessoas com Síndrome de Down e a todas as famílias pelo carinho e 

a dedicação que cuidam e protegem todas essas crianças. Em seguida a Vereadora falou sobre o 

abandono de animais, disse que isso não era uma coisa muito frequente no nosso município, mas 

nos últimos anos tem muitos animais abandonados nas ruas da cidade, gatos e cachorros 

principalmente, que parece que virou moda, cada vez está aumentando mais, e é bem 

complicado essa situação, porque isso é crime, e por outro lado as vezes não conseguem chegar 

nesses animais, não conseguem pegá-los, e eles estão aí largados, circulando, dormindo nas 

praças, entrando nas casas, e cada pessoa é responsável pelos animais que tem em sua casa. 

Salientou que a lei já existe, mas está na hora de doer no bolso de quem não tem essa 

responsabilidade de cuidar dos seus animais, castrar, dar um jeito, pedir ajuda se tem muito 

bicho em casa, porque todos sabem, se tem uma ninhada de gatos soltos eles vão se 

reproduzindo, quando vê tem um montão de gatos, e a mesma coisa cachorro, então é bem 

complicado isso. Disse que eles Vereadores podem sugerir e orientar, mas cada um tem que se 

conscientizar, os munícipes têm que se conscientizar dessas coisas. Após reportou-se sobre a 

questão da dengue, continuam a caminhar pela cidade e enxergar plástico jogado, tampinha de 

garrafa, copos, cada pessoa é responsável pelo lixo que ela produz, então ela tem que levar para 

casa, disse que é claro que as vezes pode acontecer que passa despercebido algumas coisas, você 

não vê que aquele ralo que tem em casa tem água parada e gera mosquito, gerou a larva, isso 

pode acontecer, agora se estão tendo alertas toda hora temos que cuidar. Pois não precisa uma 

pessoa ficar doente, sofrer para aprender, geralmente sofrem quando são os nossos, quando 

bate na nossa família, porque quando é lá do lado não sentem tanto. Neste sentido a Vereadora 

pediu que todos olhem suas casas, cuidem sua rua, olhem os lixos, todos juntos se proteger, 

porque depois que o mosquitinho está contaminado ele pode picar qualquer pessoa, e daí tudo 

vai depender de quão saudável nós somos, para conseguir enfrentar a doença, as vezes não 
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levam a sério até acontecer algo sério, então deixa um alerta, vamos cuidar. Em seguida a 

Vereadora Sandra, disse que nessa semana tem uma colega Vereadora de aniversario, quinta-

feira, colega Marlei, então deseja muita saúde, muita paz, tudo de bom para ela. A Vereadora 

disse que ela e a Vereadora Marlei estarão recebendo a visita do Deputado Pedro Westphalen 

que também está vindo entregar uma verba de cento e cinquenta mil reais, agora Deputado 

delas, pois estão trabalhando com o Deputado Pedro, disse que no ano passado já conseguiu um 

carro para saúde num valor baixinho, mas é uma conquista, de cinquenta e seis mil reais, e agora 

o Deputado está vindo entregar amanhã cento e cinquenta mil reais, que provavelmente vai ser 

para equipar uma ambulância UTI. Frisou que estão felizes com isso, pois todos os Vereadores 

aqui estão trabalhando muito com seus Deputados e trazendo verbas para o município, e isso é 

muito bom, é o empenho de cada um, ficar ligando, ficar pedindo, insistindo, esse é o trabalho 

deles, o Deputado tem que atender muitos municípios, então estão aqui pedindo e insistindo, 

mandando cartinha, e conseguem alguma coisa, mas pedem muitas coisas, e ela não fala só dela, 

fala dela e de todos os colegas que aqui estão, por isso fica feliz e do povo espera que valorizem 

os Deputados, eles ajudam o município e é obvio que eles contam com o voto, então os 

Vereadores aqui tem os seus Deputados, e pedem que cada munícipe também quando for 

depositar o seu voto considere os Deputados que ajudam o nosso município, isso é a força que 

os Vereadores tem, para pedir o voto, recebeu tantos votos então nos ajude, e é isso que eles 

cuidam, pelo número de habitantes do município, e a quantidade de percentual de votos que 

eles ganham, eles olham lá: tenho essa verba aqui, para quem vou destinar? E as vezes tem sorte, 

que do nada um Deputado manda uma verba. Então disse para valorizar os Deputados também. 

Para encerrar a Vereadora Sandra falou sobre o projeto 027 que não votarão hoje, porque os 

colegas fizeram alguns questionamentos, mas ela quer destacar o empenho do Prefeito, porque 

foi decretado a calamidade, foi feito um projeto, foi conseguido a homologação, foi conseguido 

essa verba, e uma verba bem razoável, de seiscentos e treze mil trinta e um reais e setenta e 

nove centavos. Disse que Isso é mérito do Prefeito, e ela quer aproveitar aqui para destacar isso, 

porque muitas vezes reclamam de uma estrada que não está boa, disso e daquilo, mas também 

tem que destacar quando as coisas são boas. Concluiu agradecendo. Ato contínuo, o Presidente 

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

direção dos trabalhos e lhe conceder a palavra, para poder fazer seu pronunciamento, fazendo 

uso da palavra o Vereador GILMAR CASTANHO, que disse o seguinte: O Vereador Gilmar 

Castanho saudou o Vice-Presidente da Casa Vereador Alcino que por ora assumiu a direção dos 

trabalhos, em nome dele saudou os demais Vereadores, Assessor Jurídico Marlon, funcionárias 

desta Casa, pessoas que visitam, a Dianara, o Vanderlei e o Guilherme e também as pessoas que 

assistem e ouvem através do facebook. O Vereador falou um pouco sobre o projeto, na qual foi 

alterado, dizendo que primeiro irão votar o veto e depois irão votar o projeto. Disse que é uma 

prorrogativa do Executivo, se ele resolveu mudar, mandou de volta para essa Casa, para que 

apreciem e votem. Juridicamente tinha como sim fazer de 20 horas para 40 horas, mas 
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resolveram deixar para 33 horas para esse funcionário público que é de suma importância para 

o município e para os agricultores, uma vez que só 20 horas ele não consegue suprir toda 

demanda dos agricultores, para liberar as licenças ambientais. Como ele tem só 20 horas e ele 

está e nas demais horas ele estaria disponível, porque ele não é do nosso município, ele é de 

fora, ele se concursou aqui, poderia sim contratar de 40 horas, mas o Executivo achou melhor 33 

horas, provavelmente não entraram em acordo entre o Executivo e o funcionário. Está na 

prorrogativa do Executivo mudar, é válido e os Vereadores estão aqui para apreciar e votar os 

projetos. O Vereador Gilmar Castanho também registrou o empenho dos Vereadores que estão 

indo em busca de recursos para o desenvolvimento de Chapada. Os Vereadores têm apresentado 

projetos importantes, que realmente fazem a diferença no município, projetos que vem 

beneficiar a toda comunidade, através das emendas parlamentares. São R$ 250.000,00 (duzentos 

e cinquenta mil) para saúde, através do Deputado Covatti Filho, mais R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) do Senador Heinze e do Pompeo de Mattos que através do Vereador Maico conseguiu o 

valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o calçamento em direção a Vila Rica. O 

Prefeito no momento em que recebeu essa emenda já se comprometeu de entrar com mais R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para fazer calçamento até a Ponte da Taquara. Disse 

que os Vereadores têm um papel muito importante na nossa comunidade, porque num sistema 

democrático no município existe dois poderes, que são o Poder Executivo e o Poder Legislativo. 

O Executivo só anda se o Legislativo ser o tutor. Se não, não anda. Tudo passa pela mão dos 

Vereadores e muitos da comunidade não sabem disso. Quando os Vereadores votam orçamento, 

estão votando o funcionamento do município durante o ano. Então passa na mão deles. Se tudo 

está acontecendo no município é porque os Vereadores votaram a favor e autorizaram o 

Executivo de fazer as melhorias que precisam na nossa sociedade e na nossa comunidade. Essa 

Casa tem um papel muito importante. Essa Casa tem se dedicado, tem aprovado leis, porque é 

uma prorrogativa da Câmara de Vereadores criar leis no município, e estão fazendo isso, inclusive 

apresentando essa lei que dispõe sobre a punição de abandono de animais no município. O 

Vereador disse que desde o ano passado tinha pronto essa lei, mas foram conversando, foram 

amadurecendo, agora ela ficou pronta, para que o município tenha o amparo legal, de poder 

autuar essas pessoas que estão largando os seus animais dentro da cidade e ninguém consegue 

fazer algo porque não existe uma lei especifica que multe esses cidadãos. Disse que lembra que 

na sua outra Legislatura, inclusive o Maico era Vereador também, existia já um problema no 

nosso município, que era o comercio de animais na praça, onde eram trazidos dentro de uma 

Kombi muitos animais, e ninguém podia fazer nada, porque não existia uma lei que proibia ele 

de fazer aquilo. E quando chegou até o Vereador esse problema na hora o Vereador criou a lei e 

os Vereadores aprovaram a lei e nunca mais aconteceu isso em Chapada. Evidentemente que 

abandono de animais vai ser mais complicado, porque vai depender de denúncias e também que 

a sociedade junto com eles ajudem resolver esse problema. Disse que o Legislativo está atento 

para todos os problemas da sociedade, e eles tem sim agido para que possam corrigir esses 
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problemas que existem. Por isso, mais uma vez o Legislativo está atuando e muito bem no 

município de Chapada. Em seguida, o Vereador Castanho falou do projeto de lei nº 027/2022, 

onde visa autorizar o recurso que o Governo Federal mandou para o município no valor de R$ 

613.000,00 (seiscentos e treze mil reais). Esse foi um trabalho também muito bem feito através 

da administração, inclusive o Vereador fez parte, onde como motorista levou o Elivelton e a 

Daniela Stürmer para tirar as fotos nos locais onde tinham os problemas, sendo que percorreram 

todo o município. Foi realizado um levantamento de todas as percas, e hoje está tendo resultado, 

e veio esse valor significativo para o município, que com certeza tem o plano de aplicação, e pelo 

o que o prefeito lhe falou vai ter distribuição de rancho para os agricultores que precisam. 

Também vai ser feito muitas melhorias com esse dinheiro, e aplicado para a agricultura, que são 

os mais lesados com essa estiagem. É muito triste plantar e ficar olhando para o céu e a chuva 

não vir.  Os colonos são de muita coragem, porque plantam e dependem do tempo, mas os 

funcionários públicos, pessoas que trabalham nas empresas fazem o trabalho durante os trinta 

dias, chega no final do mês o dinheiro está ali, e o agricultor não, larga todo seu capital ali, seu 

investimento no tempo, esperando a chuva, esperando que não venha temporal, pedindo a Deus 

que nada de ruim aconteça. Enfim, aconteceu essa seca, e agora o Governo Federal mandou esse 

recurso para Chapada, mas querem mais. Até agora o Governo Federal não disse no que vai ser 

ajudado os produtores. Falou que vão entrar em contato com os Deputados para que eles 

intermedeiem através da Ministra Tereza Cristina, alguma ajuda a mais, desde refinanciamento 

das dívidas ou abatimento, um subsídio, enfim, que o Governo Federal apresente uma melhoria 

significativa para os produtores. Por fim, o Vereador parabenizou a Marlei que quinta-feira estará 

de aniversário, desejando que Deus há conceda muitos anos de vida, com muita saúde e que 

Deus abençoe. Reassumindo a Presidência, de imediato o Presidente concedeu a palavra ao 

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

Vereador saudou o Presidente, Vereadores e Vereadoras desta Casa, as funcionárias, Servidoras, 

o Assessor Jurídico Marlon, também registrou a presença da sua filha Dianara, também o 

Guilherme, o Vanderlei, agradeceu por eles terem vindo a esta Casa, disse que a Casa é de vocês, 

e estão aqui para futuramente até poder encaminhar alguma coisa, recursos, por enquanto vão 

fazer essa parte de ajudar como Vereadores, mas tem mais condições e como já foi dito talvez 

de fazer  uma rifa e cada Vereador assume um bloco, cada Vereador ajuda, até a própria 

comunidade pratica esse ato, esse envolvimento, também é uma situação, e arrumar também 

outros recursos. Parabenizou pelo interesse e vão batalhar por sua comunidade. Em seguida o 

Vereador Alcino reportou-se sobre a invasão da Rússia a Ucrânia, disse que isso é uma tristeza, 

citando que viu no noticiário 117 crianças  morreram nos últimos dias, jogando bombas contra 

creches, contra escola, contra hospitais, é muito triste, usar armas pesadas a esses seres 

indefesos. Após falou que tem algumas datas importantes para citar aqui, primeiramente disse 

que a ONU através de resoluções estabeleceu o dia mundial da água, com o objetivo de promover 

a uma reflexão, sobre a importância da água, do gerenciamento sustentável dos recursos 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

hídricos. O tema, por exemplo, de 2022 são as águas subterrâneas, eles são invisíveis, tornando 

o invisível a visível, embora escondida sobre nossos pés, as águas subterrâneas enriquecem 

nossas vidas, apoiando o abastecimento da água potável, entre tantas outras. Disse que outro 

dia foi num Congresso de Avicultura, pediu se sabem quantos litros de água são necessários para 

produzir um quilo de frango, são muitos litros, e disse que não se falou uma palavra na água. Na 

época o Vereador disse que questionou isso, e levantou que no próximo encontro fosse incluído 

a água como recurso, é muito importante a água, não é um bem infinito, a água termina, temos 

que revitalizar as fontes de água, as nascentes, os rios, isso é muito importante. Outro dia ouviu 

o pessoal que fala: ah, mas vamos irrigar. Neste sentido o Vereador Alcino salientou que tem 

irrigação hoje que está terminando com rio, por isso devem manter água que tenha mais tempo 

disponível para que possa ser usada. Pedindo que as pessoas cuidem da água para que nós e para 

que as futuras gerações, possam sobreviver, se não for o fim. Ressaltou o dia Internacional da 

Síndrome de Down, também o dia Internacional da Discriminação Racial, infelizmente falam 

nesse termo, nem devia precisar falar, mas se fala ainda que existe isso, que é uma vergonha. 

Também falou que no próximo domingo ás doze horas e trinta e três minutos inicia o outono, 

época em que as folhas vão começar cair, vai ser linda também. Falou ainda que no último 

domingo ás dezenove horas tiveram o culto de gratidão ao Pastor Carlos Roberto Frühauf e 

depois teve um jantar de confraternização. Prosseguindo o Vereador Alcino fez um 

agradecimento as obras que essa administração vem promovendo, dizendo que domingo estava 

em casa, quando recebeu a visita do Vice Prefeito, o qual visitou mais cinco famílias, disse que o 

homem não para de trabalhar. Então o Vereador disse ao Vice para acionar toda a equipe para 

dividir um pouco tudo isso, estão trabalhando só que é muito difícil, então agradece 

especialmente uma obra entre tantas obras, para São Miguel e Bom Sossego. Disse que diversos 

munícipes solicitaram visitas, um deles é o Loivano Freitag , que se fez a estrada até na escola da 

sede, e aí cabe uma explicação, para lá da sede as coordenadas caem no município de Palmeira 

das Missões. Em conversa com o Prefeito ontem, ele disse que vai fazer um termo de cooperação 

com o município de Palmeira das Missões, e vai atender, pois esse termo precisa ser feito, para 

não se incomodar com o tribunal de contas depois. Então a partir do pavilhão realmente as 

coordenadas geográficas caem em Palmeira das Missões, e no município não pode operar sem 

ter esse termo de cooperação, então o Prefeito irá fazer esse termo com Palmeira das Missões. 

Neste sentido o Vereador Alcino parabeniza a Administração que está trabalhando, pedindo 

ainda que os moradores de Bom Sossego entendam, que é necessário fazer isso, mas que esse 

pedido não será esquecido e será feito, uma estrada muito bonita até o pavilhão só que de lá pra 

lá precisam fazer esse termo. Dando sequência, o Vereador fez um pedido verbal, para que a 

municipalidade deve fazer isso, que fosse para a semana municipal do município convidado a 

Professora Dóris Lopes Dornelles, que foi sua madrinha de formatura em Palmeira das Missões, 

e pela grande afinidade que ela tem com Chapada. Ela trabalhou a muitos anos como exatora do 

município, ela defendeu o museu aqui, com muito amor, então que seja enviado uma 
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correspondência e convidada a professora Dóris Lopes para que compareça ali. Ela pediu ao 

Vereador na administração passada para cuidarem do museu, melhorar ele, e está ele ali, cada 

vez melhor, é bonito, foi estabelecido o primeiro gabinete do primeiro Prefeito ali, é uma história, 

é o DNA de Chapada. Após o Vereador parabenizou a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, 

o Secretário Telmo, a Secretária Daniela, também o Valdecir, e toda equipe da Secretaria pelo 

trabalho que vem fazendo com os animais, muito lindo, muito bonito, muito humano. Disse que 

esse projeto do Vereador Gilmar, disse que também assinaram como subescritores, é 

importante, ele vem de encontro a isso, dizendo para as pessoas tratarem bem os animais. O 

animal é um ser de direito, o animal se o homem trata ele mal, ele só não fala, não entendemos 

a linguagem deles muitas vezes, ele podia entrar com processo contra ele, ele tem esse direito 

na justiça contra o dono, mas daí nós temos que assumir essa parte para cuidar deles. É assim 

que funciona, tem leis federais, por exemplo a Lei Federal Nº 9605 de 1998 que diz exatamente, 

onde cabe essa outra lei que está sendo encaminhada esse projeto, onde casa com essa lei, para 

regulamentar isso a nível local. O Vereador pediu para que as pessoas tenham muito cuidado 

com os animais, há situações em que o cachorro nos ajuda, quem é o ser que chega, está numa 

casinha bonita lá atado no calorzinho vem e recebe o patrão quando chega em casa, quando 

chove, o vento frio, e ainda as vezes nós mandamos sair, faz um gesto ruim, trata ele com rispidez, 

e ele vem abanando o rabinho e está contente. Ele é coração, ele não é razão, disse que podia 

falar duas horas sobre gato e cachorro, porque um é razão, e um é coração. Então pediu  

novamente para cuidarem dos animais, disse que tem até como sugestão para o Executivo 

Municipal, que tem esse programa de castração das fêmeas, vários trabalhos que estão sendo 

cuidados, a adoção de animais, que a administração parta para amanhã ou depois fazer uma 

unidade móvel no município, isto é singular na região, para que possa se atender, montar um 

carro, deixar todos os equipamentos para dar assistência à saúde do cachorro, cuidar dos 

animais. Pois a pessoa que cuida bem dos animais normalmente é uma pessoa boa de coração, 

então essa unidade móvel é importante, a multa inclusive ela não é importante. O Vereador 

espera que ninguém seja multado, ele pede que a Secretaria da Agricultura, a própria EMATER 

promova reuniões de conscientização, as vezes a pessoa tem um sensor lá em baixo, você tem 

que apertar um pouquinho mais para que ela desperte esse lado, para que possa despertar o 

lado humano, é nosso amigo, nosso animal, muitas vezes tem a vida inteira o cachorro ajudando, 

tocando bicho, os bois, as ovelhas, quando ele fica velho vou abandonar ele, mandar ele embora, 

que coração é esse? Abandonar ele na rua. O Vereador disse que um cara falou para ele que não 

podia cuidar, que tinham pena de matar ele, mas não tem pena de soltar ele lá no asfalto que 

um caminhão pode atropelar e cair numa valeta e ficar lá com febre, passando sede. Em seguida 

disse que esteve falando com o Prefeito Gelson sobre a associação de Boi Preto, e o Vereador 

intermediou isso na Legislatura passada, o Presidente da Associação era o Jacó Oppelt e eles 

pediram na época um kit para implementos agrícolas, sendo que essa verba veio e na época  o 

Prefeito anterior fez uso diverso da verba, aplicando em outra situação  e na época o pessoal 
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pediu para que o Vereador fosse lá e intermediasse essa questão, no entanto disse que agora vê 

que tem diversas verbas para implementos, neste sentido pediu que seja contemplado aquela 

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

SALETE MARIA DAMER que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente saudou o Presidente 

desta Casa Vereador Gilmar Castanho, colegas Vereadores, Assessor Jurídico Dr. Marlon, 

Servidoras da Casa, pessoas presentes Dianara, Guilherme e Vanderlei e aos internautas. 

Prosseguindo fez alguns pedidos verbais, para que através da Secretaria de Obras que a mesma 

faça o recolhimento de entulhos em frente ao antigo Moinho da família Richter, bem como 

solicitou que sejam colocado um contêiner e mais uma lixeira, na Rua Getúlio Vargas próximo ao 

Mercado da Coagril .Parece que a lixeira que tinha ali quebrou e fica difícil a colocação de lixo, 

sem contar que é pequena. Também na ocasião a Vereadora fez um agradecimento especial a 

Prefeita Marcia Presotto e ao Vice pela recepção e pelo belíssimo e gostoso jantar do Peixe 

servido na última sexta feira dia 18 de março na ocasião onde foram escolhidas as Soberanas do 

Município de Novo Barreiro, disse que foi acompanhando o Secretário da Agricultura Senhor 

Telmo Prussiano e a esposa dele a Vera, aos quais a Vereadora agradeceu o companheirismo. 

Após desejou as boas-vindas a Pastora Betina Cavalini que agora assume no lugar do Pastor 

Carlos, sendo que ela já trabalhava com o Pastor, mas que agora num curto período ficará 

trabalhando sozinha até o próximo Pastor chegar. Desejando que ela continue fazendo um 

excelente trabalho na comunidade Evangélica, sendo que se precisarem da Vereadora Salete 

disse que estará à disposição assim como acredito que está Casa estará à disposição. Parabenizou 

ainda pelo Culto de Gratidão e envio para Inatividade do Pastor Carlos no último domingo o qual 

foi maravilhoso, disse que teve seis Pastores e o pessoal da comunidade onde foi muito bonito. 

Na oportunidade a Vereadora Salete fez um agradecimento no fundo do seu coração  a 

comunidade Evangélica, por todo apoio recebido nestes anos que a Vereadora teve quando o 

Pastor Carlos esteve à frente, enquanto ela foi a Presidente da APAE, pela oportunidade que ele 

deu  onde pode ficar com os alunos da APAE disse que isso não tem preço, e agradeceu mais uma 

vez. Em seguida a Vereadora Salete, colocou aos colegas Vereadores, sobre a questão do tráfego 

de caminhões com muito peso que continuam a passando no centro da cidade, disse que devem 

pensar todos juntos e ver o que podem fazer assim porque tem as perimetrais que eles devem 

passar e isso deve ser conversado numa outra hora. Para encerrar, a Vereadora Salete 

parabenizou a colega Vereadora Marlei que estará de aniversário na próxima quinta feira dia 24, 

desejando que Deus a ilumine desejando tudo de bom na vida dela. Estas eram essas suas 

colocações para está noite desejo a todos uma boa semana. Obrigada. Por fim, o Presidente 

concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INES RITTERBUSCH que fez o seguinte 

pronunciamento: A Vereadora saudou o Presidente Gilmar Castanho, os demais colegas 

Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, as Servidoras da Casa, o Guilherme, o Vanderlei, a 

Dianara e a todas as pessoas que acompanham essa noite através do facebook. Em seguida, a 

Vereadora Marlei complementou o pedido do Vereador Maico, tendo a Vereadora dito que 
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conversou hoje à tarde com o Prefeito, pedindo também para que seja recuperada a estrada do 

seu José de Lima, e o Prefeito lhe disse que está dentro do cronograma do Parque de Máquinas.  

Então podem ficar tranquilos, que eles irão fazer. Também falou um pouco sobre a valorização 

dos Deputados, aonde o Deputado Jeronimo Gerônimo já deu duas emendas parlamentares, 

uma no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e outra no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais). Falou que conversando com o Prefeito Gelson e a Vereadora Sandra, aonde o Deputado 

Pedro Westphalen, que é o Deputado que ela e a Vereadora Sandra irão apoiar, mandou mais R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) somando R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 

que irão investir numa Semi UTI para a nossa população. Por isso, pensa que é bem importante 

que as pessoas olhem para quem vão votar. Em seguida, a Vereadora Marlei comunicou ao 

Guilherme que esteve conversando com o nego ele vai ver amanhã se o Esporte Clube 

Santanense está vinculado ao município ou não, para poder ir em busca de emendas 

parlamentares para a Associação Esportiva Santanense. Todos sabem que ela é muito esportista, 

adora futebol e sempre estará ajudando as pessoas que gostam de futebol, pois esporte é 

qualidade de vida e importante para os jovens e para as pessoas que gostam do futebol e das 

outras diversões. A Vereadora também agradeceu ao Parque de Máquinas, pois estiveram 

fazendo alguns trabalhos essa semana em Boi Preto, em Vista Alegre e em São Francisco, 

tentando recuperar algumas estradas. Sabe que tem muita demanda no município e o que 

depender do Prefeito Gelson, do Vice-Prefeito Moacir e de todos os Secretários desta 

administração, eles estão fazendo o impossível, muitas vezes, para atender o povo chapadense. 

Neste sentido, a Vereadora fez um pedido verbal que a colega Claudia lhe pediu, que seja 

arrumado o calçamento na rua Aristides Tavares com a esquina Herbert Scheibler. Disse que 

também já conversou com o Prefeito, está tudo dentro do cronograma. Em seguida, falou da 

dengue e que é suspeita em falar da dengue, pois estão num trabalho de batalhões com os 

colegas agentes de saúde, tentando amenizar um pouco esse problema sério que temos em 

nosso município. E ela não tem medo de falar aqui na Tribuna, para as pessoas que estão 

escutando, que tem que doer no seu próprio bolso para elas valorizarem e cuidar do seu pátio. 

Disse que não acha justo eles ir lá na casa da Dianara, por exemplo, virar os potes de flor dela, 

pois isto ela pode fazer. Pediu onde que está a conscientização do povo chapadense? A 

Vereadora Marlei disse que sempre fala para as pessoas da comunidade onde trabalha, que cada 

um é responsável pela sua propriedade. Ela pode orientá-las como proceder, mas ela acha que 

cada pessoa deve ser responsável pela sua propriedade. Se todos fossem responsáveis, não 

precisariam estar batendo na porta, batendo no portão, chamando as pessoas para recolher os 

lixos e os entulhos que encontram em muitas casas, em vasos de flores, em um ralo. Tem pessoas 

que acham que a responsabilidade é do município fazer, colocar as pessoas averiguar os seus 

terrenos na cidade como no interior. Enquanto não doer no bolso das pessoas isso não vai mudar. 

Disse que não tem vergonha e assume aqui e disse novamente que cada um deve cuidar da sua 

propriedade. Após, a Vereadora falou que foi o dia da Síndrome de Down. Frisou que as pessoas 
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que trabalham na APAE, fazem um trabalho importante, a valorização que eles dão a essas 

crianças que estão dentro daquela escola. A equipe da APAE trabalha em conjunto com a 

administração e com todos os professores. Após a Vereadora falou que hoje é o dia Mundial da 

Água, tão importante para nosso Brasil, nosso mundo e nossa agricultura, diz nós, porque é 

agricultora e sabe o quanto eles foram atingidos pela estiagem. Disse que é muito bom esse 

recurso que veio para o município, sabe que é um grande valor que o Prefeito Gelson saberá 

distribuir com muito carinho e as pessoas estão precisando disso. Disse que eles também devem 

cuidar no desmatamento, para que as pessoas pensem um pouco antes de plantar até dentro da 

estrada, pois os Prefeitos têm dificuldades em alargar alguma estrada. Disse que o grão de soja 

é muito bem-vindo e que devem pensar um pouco em cuidar do meio ambiente, e estão 

colhendo muitos frutos de que eles mesmos plantaram. A Vereadora deixou um alerta, para que 

as pessoas pensem no meio ambiente e tomem um pouco de cuidado com as nossas fontes, 

muitas pessoas destruindo as fontes de água, então é bem preocupante em todo nosso Brasil. 

Agradeceu aos colegas que lembraram de seu aniversário que ocorrerá no dia 24 de março. Muita 

gratidão a todos. Conclui agradecendo. Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra ao 

VEREADOR ADRIANO LUIZ BORTOLINI KUNRATH que disse: Inicialmente o Vereador Adriano 

saudou o Presidente desta Casa Gilmar Castanho, colegas Vereadores, Servidores desta Casa, o 

Assessor Jurídico Marlon, em seus nomes saudou as pessoas que estão aqui presentes nesta 

noite, a Dianara, o Guilherme e o Vanderlei, em seus nomes saudou as pessoas que estão 

assistindo pelo facebook. De imediato o Vereador Adriano disse que fez duas recomendações 

para encaminhar ao Executivo, uma para que fosse feita a recuperação da estrada geral da Linha 

Westphalen, e a outra, para que seja empedrada a estrada do senhor Paulinho Staudt no Distrito 

de Boi Preto. Na ocasião o Vereador solicitou um pedido verbal para que através do setor 

competente fosse verificado e arrumado os canteiros centrais da rua principal do Distrito de Boi 

Preto. Para encerrar o Vereador fez um agradecimento aos responsáveis pela luz pública, ao 

senhor Jandir Castanho, onde o Vereador fez um pedido e o mesmo atendeu imediatamente. 

Concluiu agradecendo. Após, os pronunciamentos o Vereador Maico Roberto Hermes solicitou 

espaço de LÍDER DA BANCADA DO PDT, tendo sido concedido pelo Presidente, ao que disse que 

escutando alguns comentários sobre a dengue, disse que essa semana ficaram sabendo que 

Chapada teve o primeiro óbito do Rio Grande do Sul de 2022 com dengue. No mesmo dia que 

ele escutou e assistiu a matéria, ele foi fazer a entrega de uma geladeira perto do atlético, e 

enquanto a pessoa trocava o que estava numa geladeira para outra, ele se sentou na calçada 

dela, não deu 1 minuto, não deu para contar, mas tinha uns 30, 40 pernilongos da dengue o 

arrodeando, uns 2 ou 3 ele conseguiu matar, mas o tempo que ele estava ali e a quantidade de 

pernilongos que tinha, ele se assustou, e fica imaginando a quantia que tem ali na redondeza no 

município de Chapada. Disse que tivemos um verão seco, que quase não choveu, agora começou 

chover e começou dar os problemas. As pessoas precisam se conscientizar. Estamos entrando no 

inverno e isso que na ajuda bastante, mas no próximo verão, se será chuvoso e as pessoas não 
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cuidarem a partir de hoje, irão colher frutos ruins no próximo ano. A respeito dos animais, dos 

cachorros, o Vereador disse que já comentou na tribuna aqui em uma Sessão, todo mundo sabe 

onde o Vereador mora, a localização que é, e inclusive domingo de manhã estava sentado na 

área da sua casa tomando chimarrão e ele tirou um tempo para contar, tinham 14 (quatorze) 

cachorros ali, cachorros esses que na vizinhança já avançaram no gado, já mataram ovelhas, já 

fizeram vários danos. E ai o que se faz? Muitos sabem de quem são os cachorros e não tomam 

providências e estamos em um município desse tamanho, complicado. O Vereador disse que se 

passou na tribuna e o próprio morador de São Francisco o cobrou durante os espaços que os 

Vereadores estavam falando, o senhor Danimar Couto, o nego da borracharia, onde este disse 

que faz desde o mês junho de 2021 que ele está esperando uma carga de brita para fazer uma 

valeta para a água não chegar a entrar na borracharia dele. Disse que enquanto não chovia não 

tinha problema, mas começou chover e os problemas aumentaram, inclusive mandou um vídeo 

ao Vereador da borracharia dele sendo alagada com as chuvas que deu. Diante disso, o Vereador 

Maico pediu que seja tomado uma providência de imediato, porque sabem que quarta, quinta e 

sexta é para chover bastante. Concluiu agradecendo. Após, o Vereador Dariano Agostino Guth 

solicitou espaço de LÍDER DA BANCADA DO MDB, tendo sido concedido pelo Presidente, ao que 

disse parabenizou a Vereadora Marlei que estará de aniversário na próxima quinta-feira. Disse 

que gratidão é uma das suas palavras chaves dela e com essa palavra também agradece ela por 

compartilhar com todos os trabalhos, intenções e ações em prol dos munícipes chapadenses. 

Sobre a questão de recursos da Defesa Civil falado aqui, o Vereador parabeniza o Coordenador 

local da Defesa Civil, Secretário Adilson Schneider, Secretário da Agricultura Telmo, bem como 

todos os envolvidos por essa importante ação, Servidores da Secretaria da Agricultura e Emater, 

que deram suporte nos momentos bons e nos momentos difíceis para os munícipes, em especial 

para o agronegócio, em nome deles, em especial também ao Prefeito Gelson que também abdica 

do seu tempo com sua família, por exemplo, para estar em Brasília e Porto Alegre pedindo 

agilidade aos órgãos competentes. O Município de Chapada foi um dos primeiros municípios a 

conseguir a homologação, graças a todo esse empenho de todos os envolvidos. O Vereador disse 

que também pediu apoio ao Deputado Osmar Terra, para que na Defesa Civil Nacional desce 

atenção e fosse homologado com urgência, agora então está em vigor até junho. Falando em 

prazo, o projeto que está nessa Casa também tem prazo de execução de até 180 dias, então são 

mais de seiscentos mil reais, que eles sejam aplicados da melhor maneira possível e com certeza 

esses recursos que estão vindo para Chapada serão destinados da melhor maneira possível. Por 

isso pediram informação, só para entender melhor quem será beneficiado com tais recursos e 

quais áreas. Assim como o Castanho comentou, falta mais ajuda do Governo Federal sobre esse 

tema. Hoje inclusive o Vereador viu na Rádio Simpatia que a FETAG está organizando protestos 

referente a isso, porque na Expodireto o Senador Heinze prometeu que na semana seguinte seria 

feito decreto para destinar os apoios, as demandas, mas até agora não foi feito. Então o Vereador 

avisou a Secretária Néria do Senador Heinze para dar atenção a isso e tentar resolver o mais 
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breve possível. O Senador é do PP, é Senador do Rio Grande do Sul, disse que a Sandra tem 

bastante proximidade com ele, mas ele tem contato também, e só mandou para ele não esquecer 

de dar atenção a isso, porque como disse foi uma promessa dele na Expodireto, e é importante 

cuidar e eles ficaram de avaliar. O Vereador Dariano solicitou que a Casa envie um oficio para a 

Defesa Civil Estadual, de como podem conseguir recursos para ações preventivas nas pontes de 

madeira que o nosso município ainda tem. O agronegócio vem investindo também, sabem desse 

momento difícil, mas está investindo em mais caminhão, em mais maquinário e algumas pontes 

precisam de melhorias. Não querem que aconteça uma tragédia para depois virem aqui pedir. 

Então que seja enviado um oficio ao Coordenador Estadual e Nacional da Defesa Civil, se já existe, 

por que vem tentando a tempo com recurso Federal, porém não deu certo ainda, mas se tem já 

algum programa subsidiado pelo Governo Federal ou Estadual para que essas pontes sejam 

melhoradas para ajudar o município a fazer essas melhorias. Em seguida, a Vereadora Marlei Ines 

Ritterbusch solicitou espaço de LÍDER DA BANCADA DO PROGRESSISTAS, tendo sido concedido 

pelo Presidente, ao que disse ao Vereador Maico Hermes que o pedido de Danimar Couto está 

na mesa do Prefeito. O pedido de pedra, disse que só ela tem mais de trezentas cargas pedidas. 

E a água da estrada dele também como a dos Heep da Vista Alegre, ficaram oito anos entrando 

água na sua propriedade, onde a semana retrasada foi resolvido esse problema. Ela acha que 

estão tentando fazer o melhor do trabalho deles. Disse que Chapada é um município grande e 

toda comunidade chapadense está pedindo brita. Tem vários pedidos e o Prefeito tem muitos 

desses pedidos em cima da mesa dele, e ele no momento que puder fazer essa entrega ele fará 

com muita responsabilidade para o povo chapadense que tanto merece e tanto precisa. Disse 

que podem ficar tranquilos, que ele está lá para trabalhar e ele vai trabalhar para o povo 

chapadense. Concluiu agradecendo. Ato continuo, o Vereador Alcino Rui Kohlrausch solicitou 

espaço de LÍDER DE GOVERNO,  tendo sido concedido pelo Presidente, ao que parabenizou a 

colega Marlei pelo aniversário dia 24 de março, desejando que Deus derrame suas bênçãos e que 

tenha muita saúde, sucesso na vida e tudo de bom. O Vereador disse, que tendo em vista que 

tem projetos que entraram hoje à noite, que foram lidos hoje, portanto eles não estão na 

Comissões de pareceres, pois as Comissões não podem dar um parecer antes que baixou nas 

Comissões. Se fizeram algumas coisas, teve o período de pandemia, abreviaram algumas 

situações que não é o certo, que ele tem que ser lido, ai vai para Comissão de parecer e daí as 

comissões tem acesso a esses documentos para poder dar o parecer. Então como entraram 

projetos que foram lidos hoje à noite, tendo com isso possibilidades de serem votados essa noite, 

e ele faz questão que seja votado. Diante disso, o Vereador Alcino pediu ao Presidente desta 

Casa, para que fosse suspenso essa Sessão Ordinária por 5 ou 10 minutos para que as Comissões 

pudessem dar os pareceres. 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 atendendo solicitação do Vereador Alcino Rui Kohlrausch, suspendeu a Sessão por 05 
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(cinco) minutos, para que as Comissões se reunissem e manifestassem parecer. Disse ainda, que 

regimentalmente às Comissões devem se reunir 2 (duas) horas antes das Sessões para emitir. 

Mas hoje irá suspender a Sessão por 05 (cinco) minutos. Falou também que no dia que tiver 

projeto relevante e que existe uma urgência/urgentíssima irá suspender a Sessão, mas 

regimentalmente às Comissões devem se reunir 2 (duas) horas antes do início das Sessões. 

Reiniciados os trabalhos, 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 

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

Residencial Planalto do Município de Chapada. 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 Legislativo nº 003/2022; 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 Legislativo nº 003/2022; 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 Legislativo nº 003/2022 não havendo nenhum Vereador inscrito, de imediato o 

Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Legislativo nº 003/2022, tendo sido APROVADO 

por unanimidade de votos. A seguir, 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 LEGISLATIVO Nº 004/2022 que “Denomina de “Rua Aloysio Reinoldo Pinto” uma rua do 

Loteamento Residencial Planalto do Município de Chapada. 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 Legislativo nº 004/2022; 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 Legislativo nº 004/2022; 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 Legislativo nº 004/2022 não havendo nenhum Vereador inscrito, 

de imediato o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Legislativo nº 004/2022, tendo sido 

APROVADO por unanimidade de votos. De imediato, 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 LEGISLATIVO Nº 005/2022 que “Denomina de “Rua Line 

Martha Rambo” uma rua do Loteamento Residencial Planalto do Município de Chapada. Parecer 

da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, sendo: RELATORA: Vereadora 
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Sandra Mary de Almeida Mattjie, manifestou-se favorável ao Projeto de Lei Legislativo nº 

005/2022; 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 

Legislativo nº 005/2022; 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 Legislativo nº 005/2022 não 

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

Lei Legislativo nº 005/2022, tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. Ato continuo, o 

Presidente Vereador Gilmar Castanho colocou em votação o REQUERIMENTO Nº 003/2022 

subscrito pelo Vereador Adriano Luiz B. Kunrath - PTB, que requer na forma regimental que seja 

aprovado em Plenário, autorização para viajar para Porto Alegre, no dia 23 de março de 2022, 

com objetivo de audiências na Assembleia Legislativa e no Centro Administrativo, para tratar de 

assuntos de interesse do Município de Chapada, tendo sido APROVADO por unanimidade de 

votos. Após, o Presidente colocou em votação o REQUERIMENTO Nº 004/2022 subscrito pelo 

Vereador Leonardo Andre Krindges - PSDB, que requer na forma regimental que seja aprovado 

em Plenário, autorização para viajar para Porto Alegre, nos dias 30 e 31 de março de 2022, com 

objetivo de participar de audiências na Assembleia Legislativa com Deputados Estaduais, 

Federais e também na Secretaria da Segurança Pública, para tratar de assuntos de interesse do 

Município de Chapada, 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, não havendo nenhum Vereadores 

inscrito. 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 22 de março de 2.022. 

 

                        Gilmar Castanho                                         Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 

 


