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ATA Nº 3915 

 

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, com início às dezenove horas, 

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

SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, a décima segunda 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 

Almeida Mattjie, Salete Maria Damer do Progressista; Leonardo Andre Krindges do PSDB; Kelvin 

Luis Schuh do PTB, e Miguel Jovani dos Santos do PDT e registrou a ausência dos Vereadores 

Marlei Ines Ritterbusch do Progressistas e Dariano Agostino Guth do MDB. O Presidente 

Vereador Gilmar Castanho fez uma saudação inicial, em especial ao Senhor Marçol Martins 

Lisboa e também a Direção, Professores, Funcionários e Alunos do Instituto Educacional Julia 

Billiart, homenageados desta noite, desejando as boas-vindas a todos e disse ser uma honra para 

a Câmara de Veredores prestar essa homenagem, que atende o Requerimentos nº 005 de autoria 

do Vereador Gilmar Castanho e Vereadores Subscritores e o Requerimento nº 006 de autoria da 

Vereadora Sandra Mary de Almeida Mattjie aprovados em Plenário pelos demais Vereadores. Em 

seguida, o Presidente Vereador Gilmar Castanho convidou o Vereador Kelvin Schuh para 

proceder à leitura de uma passagem do Livro Sagrado. Ato continuo, o Presidente colocou em 

discussão a ATA Nº 3914 da Sessão Ordinária realizada aos três dias do mês de abril do corrente 

ano. Não havendo quem quisesse se manifestar, a Ata acima mencionada foi colocada em 

votação, tendo sido APROVADA por unanimidade de votos dos Vereadores presentes. 

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 e Segundo-Secretário Vereador Leonardo André Krindges para que 

procedesse à leitura das correspondências recebidas e expedidas por essa Casa. Foram lidas, as 

seguintes matérias, que serão encaminhadas às Comissões para estudo e posterior votação: 

PROJETO DE LEI Nº 037 /2022 que “Abre crédito especial no Orçamento de 2022 no valor de R$ 

11.965,17 e dá outras providências”. Após a leitura do projeto, o Presidente colocou em votação 

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

Vereadores presentes; PROJETO DE LEI Nº 038 /2022 que “Autoriza o Poder Executivo a 

municipalizar segmento de trecho rodoviário estadual urbano da ERS 330 e dá outras 

providências”. Após a leitura do projeto, o Presidente colocou em votação o pedido de Regime 

de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos dos Vereadores presentes; 

PROJETO DE LEI Nº 039/2022 que “Autoriza o Poder Executivo a Municipalizar Segmento de 

Trecho rodoviário estadual urbano da VRS 801 e dá outras providências”; Após a leitura do 
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projeto, o Presidente colocou em votação o pedido de Regime de Urgência, tendo sido Aprovado 

por Unanimidade de Votos dos Vereadores presentes e PROJETO DE LEI Nº 040/2022 que 

“Autoriza o Poder Executivo a estender o benefício do vale-alimentação regulamentando pela Lei 

Municipal nº 3.029/2019 aos Servidores Municipais contratados temporariamente e dá outras 

providências”.  Após a leitura do projeto, o Presidente colocou em votação o pedido de Regime 

de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos dos Vereadores presentes. 

Também foi lido o REQUERIMENTO Nº 009/2022 subscrita pelas Vereadoras Sandra Mary 

Almeida Mattjie, Salete Maria Damer e Marlei Ines Ritterbusch do Progressistas, que requerem 

na forma regimental que seja aprovado em Plenário, autorização para viajarem para Porto 

Alegre-RS, com objetivo de participar do Seminário “O FUTURO É FEMININO” que será realizado 

nos dias 11 e 12 de maio de 2022, no Auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa em Porto 

Alegre-RS. Dando continuidade à Sessão, o Presidente Vereador Gilmar Castanho passou para 

das homenagens, convidando a Primeira-Secretária Vereadora Sandra Mattjie para ler o histórico 

de vida do senhor Marçol Martins Lisboa, que diz o seguinte: “Segue o histórico de vida de 

MARÇOL MARTINS LISBOA, que nasceu em 6 de março de 1945 no município de Palmeira das 

Missões, filho de José Gomes Lisboa e Ercília Martins Lisboa, ambos agricultores. Sua infância foi 

humilde, tendo vivido em Coxilha Rural, interior de Novo Barreiro, então pertencente a Palmeira 

das Missões, juntamente com a família formada por 12 irmãos. Todos morando em uma pequena 

casa de madeira, sendo até sua cobertura de tabua lascada, sem iluminação elétrica nem 

instalações sanitárias. Aos 7 anos iniciou os estudos, onde entrou para Escola Rural do Quebrado, 

em Palmeira das Missões e concluiu até a 5ª serie primária. Deu continuidade aos estudos 

fazendo curso por correspondência, e depois com prova do supletivo para cursar o Ensino Médio. 

Em 1967 assumiu contrato municipal de professor do ensino primário na Escola Machado de 

Assis em Três Mártires/Chapada, onde lecionou durante 15 anos. Ainda em 1982, iniciou como 

professor concursado do Ensino Fundamental de 1º grau na Escola Estadual Israelina Martins 

Silveira de Boi Preto, onde também exerceu a função de diretor por 10 anos. Em março de 1986, 

obteve certificado (diploma) da formação universitária em curso superior em Geografia pela 

Universidade do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ; Em 1987, em função de 

proximidade com a escola onde trabalhava, foi morar no Distrito de Boi Preto, onde reside até 

hoje. Em 1992, iniciou como professor concursado do Instituto Estadual Educacional Julia Billiart 

em Chapada, onde por 8 anos, lecionou a matéria de Geografia para as turmas do ensino médio 

noturno. Ainda, no ano de 2004, já gozando plenamente de merecida aposentadoria, ainda faz 

curso de formação em Supervisão em Administração Escolar, realizada pela Faculdade de 

Palmas/PR, realizado em Cruz Alta/RS. Marçol Martins Lisboa também tem grande 

reconhecimento na comunidade, onde tornou-se um líder e participou ativamente de várias 

obras sociais, tendo atuado em prol da construção de pavilhão de eventos da igreja na linha Três 

Mártires, durante o Governo do Estado por Amaral de Souza (1979 – 1983), via fundo perdido. 

Também liderou campanha para a aquisição de luz elétrica para a perfuração de poço artesiano 
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e distribuição de água encanada na linha Três Mártires, a construção de duas pontes de alvenaria 

na região onde antes não havia, a construção de uma escola em alvenaria, em substituição de 

uma antiga, ainda em madeira e precisando de grandes reparos; Em Boi Preto dirigiu grupo para 

trazer ramal de telefonia para a comunidade, beneficiando 18 famílias, juntamente com a escola 

Israelina Martins Silveira. Marçol atuou junto ao meio político por meio do incentivo da 

comunidade, pois sendo muito conhecido no interior e na cidade, lançou-se candidato a vereador 

em 2 ocasiões, sendo a primeira vez pelo extinto partido ARENA (atual Progressistas), e após pelo 

também extinto partido PDS (atual Progressistas). Também atuou da participação de campanhas 

e apoiou vários candidatos, os quais pleiteavam melhorias para a comunidade, sempre tendo 

boa aceitação pelos seus pares, em virtude dos bons serviços prestados ao município no passar 

dos anos; Em 2010, participou como membro da Comissão Emancipacionista de Boi Preto. 

Também se destaca a forte atuação cultural, que desde tenra idade formou junto com irmãos e 

amigos o CONJUNTO CRUZEIRO DE SUL, onde tocavam acordeom, bateria, trombone e saxofone. 

Apresentavam-se em programas de rádio e outros encontros. Com base em sua experiência 

musical, frequentemente era convidado a participar como Jurado de festivais musicais e canções; 

Participou da comitiva para presenciar o dia em que o Acordeon (Gaita) foi instituído como 

instrumento símbolo do Rio Grande do Sul no projeto número 112/2010, aprovado por 

unanimidade na sessão plenária em 24/08/10; Foi organizador de cavalgadas ao Capão da 

Mortandade, em memória aos combatentes da Revolução Federalista de 1894, findados na 

Degola do Boi Preto, no dia 4 de abril de 1894. Marçol também tem forte atuação religiosa, onde 

ainda muito jovem foi convidado para ser catequista da 1ª eucaristia na Linha Três Mártires. 

Desde então sempre participou da equipe de liturgia da comunidade da Linha Três Mártires e da 

comunidade de Nossa Senhora de Fátima em Boi Preto. Atualmente Marçol e a esposa Nair são 

Ministros Extraordinários da Eucaristia e da Palavra, participando com efetividade das 

celebrações dominicais e missas, levando comunhão aos doentes acamados. Em 21 de novembro 

de 1970, Marçol casou-se com Nair Catarina Hahn na Igreja Matriz Santo Antônio de Palmeira 

das Missões. Desta união tiveram 4 filhos Liandro (1971), Cleder (1973), Neimar (1980) e Diovani 

(1998).  Em 2020 celebraram as Bodas de Ouro. No âmbito familiar, destaca-se como um pilar da 

instituição, o qual mantem um estreito laço com seus entes queridos, sendo um ponto de apoio 

a todos nos momentos mais difíceis. Mas também faz a alegria destes, como a organização do 

15° Encontro da Família Kummer, realizada em Boi Preto, em 26 de setembro de 2010. 

Posteriormente, em 19 de abril de 2015, organizou também o 2° Encontro da Família Lisboa, 

realizada em Chapada. Seu passatempo atualmente é dedicar-se a aproveitar seu merecido 

descanso junto aos familiares, sempre levando consigo a sua gaita para fazer a animação destes 

momentos. Dessa forma, e devido a sua trajetória de vida e de atuação comunitária, que essa 

homenagem está sendo concedida ao senhor MARÇOL MARTINS LISBOA, através de uma Placa 

Comemorativa. Após, o Presidente Vereador Gilmar Castanho, autor da homenagem, fez a 

entrega de uma placa ao senhor Marçol Martins Lisboa. Na referida placa, consta o seguinte: 
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“MARÇOL MARTINS LISBOA, a vida é justa para aqueles que buscam fazer diariamente seu trabalho com 

dedicação, competência e honestidade. Nossa sincera homenagem pela sua trajetória de vida e pelos 

serviços prestados para as pessoas, atuando como líder comunitário, educador, organizador e 

incentivador de obras sociais em benefício da comunidade chapadense”. Na sequencia, o Presidente 

solicitou para a Primeira-Secretária Vereadora Sandra Mattjie para ler o histórico do Instituto 

Estadual de Educação Júlia Billiart, que diz o seguinte: “No dia 13 do mês de Maio de 2022, o 

Instituto Estadual de Educação Júlia Billiart de Chapada /RS completa 60 anos. O início desta 

história data de 1962, quando um grupo de pessoas preocupadas em atender às necessidades 

de um município emancipado há pouco tempo iniciaram um trabalho para ampliar a escolaridade 

em Chapada. Surge assim o Grupo Escolar 3 de Junho, primeira escola pública do município na 

qual eram atendidos alunos de 1ª a 4ª série. Juntamente com esta instituição funcionava o Grupo 

Escolar da Sede, a conhecida Escola das Irmãs de Notre Dame. A necessidade de proporcionar o 

prosseguimento da escolaridade a uma clientela crescente, fez surgir ainda naquele ano, a Escola 

Normal Júlia Billiart que atendia os alunos de 5ª a 8ª série.  Devido ao crescimento populacional, 

a necessidade de qualificação e a dificuldade de acesso a outros municípios proporcionou a 

mobilização da comunidade escolar para a implantação, em 1975, da Escola Estadual de 2º Grau. 

Em 1977, os três estabelecimentos de ensino que funcionavam no mesmo prédio são unificados 

e surge a Escola Estadual de 1º e 2º Graus Júlia Billiart, situada na Rua Machado de Assis, n.º 34, 

em uma localização urbana e central. Em abril de 2000, a escola passa a ter nova denominação e 

cria-se o Instituto Estadual de Educação Júlia Billiart. Atualmente, o Instituto JB conta com 430 

alunos atendidos nas modalidades do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Curso Normal nos 

quais atuam 43 professores e 9 funcionários. Os alunos deste educandário são incentivados a 

participar do Grêmio Estudantil Júlia Billiart, sua entidade representativa, e também do Grupo 

Ecológico Quero-Quero. Quanto à estrutura física a escola conta com um amplo espaço para 

acomodar seus alunos, possui 18 salas de aula, todas com projetor e televisor, além de quadras 

de esporte, sala de vídeo, sala de multimídia, laboratório de ciências e de informática, biblioteca, 

auditório, sala de recursos, sala de artes e horta escolar, cujos produtos são utilizados na 

merenda escolar servida nos três turnos de funcionamento. O Instituto Estadual de Educação 

Júlia Billiart é também composto por um Conselho Escolar e Círculo de Pais e Mestres. Estas 

entidades mostram-se atuantes, o que contribui para o bom andamento das atividades escolares, 

destacando-se a contribuição do Círculo de Pais e Mestres na manutenção financeira da escola. 

Esta querida escola faz parte da história de muitas famílias de nossa comunidade e municípios 

vizinhos, contribuindo com a formação e educação da população e desta forma contribuindo 

para a construção de um mundo mais humano, cidadão e consciente. Dessa forma, e devido a 

completar 60 (sessenta) anos de funcionamento em nosso Município, trazendo educação, 

integração, socialização e inclusão social, que estamos prestando essa homenagem, através de 

uma placa comemorativa. Após, o Presidente convidou a Vereadora Sandra Mattjie, autora da 

homenagem, para fazer a entrega de uma placa para o Instituto Estadual de Educação Júlia 
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Billiart, neste ato, representada pela Diretora Maria Raquel Zimmer. Na referida placa, consta o 

seguinte: “A toda comunidade do Instituto Estadual de Educação Júlia Billiart parabéns pelo 60 

(sessenta) anos inspirando sonhos, educando vidas e fazendo história”. Dando prosseguimento 

aos trabalhos o Presidente passou a fase dos pronunciamentos, concedendo a palavra ao senhor 

MARÇOL MARTINS LISBOA, que disse: “Marçol desejou boa noite a todos. Disse que é com muita 

satisfação que está aqui no Plenário da Câmara de Vereadores de Chapada, para receber essa 

sincera homenagem que é de coração. Saudou o Presidente desta Casa Gilmar Castanho seu ex-

aluno, Prefeito Gelson Scherer, o padre Silvestre que também está aqui presente, agradeceu a 

sua presença, a professora Sandra Mattjie sua colega, que iniciou na escola de Boi Preto a sua 

caminhada como professora. Em nome da Sandra saudou os demais Vereadores, aqui também 

tem o Miguel que está assumindo a Câmara, que foi também seu aluno e ao filho do ex Prefeito 

Milton Kamphorts, o Marlon Kamphorts, que Marsol realizou alguns trabalhos com o seu Milton. 

Com alegria saudou todos os professores, seus colegas, da Júlia Billiart e também da escola 

Israelina Martins Silveira, aos seus familiares presentes, a sua esposa Nair, a seu filho Diovani, 

seu filho Júnior, ao seu cunhado Paulo Hann e o Nereu Hann, que estão também aqui nesta 

sessão. Disse que é grato neste momento hoje, realizado pelo convite da Câmara de Vereadores, 

pelo Presidente Gilmar Castanho. Falou que quando entrou para o quadro de professores 

primários de Chapada, os primeiros anos de sua emancipação política, conhecido o tempo como 

educação de emep, o Prefeito da época o senhor Adelmo Ledur, em 1967 o conselho da escola 

municipal Machado de Assis pediu para o professor fazer a inscrição para o concurso público 

municipal. No dia 1 de março de 1967, realizou o concurso na sala da escola Júlia Billiart, e a sua 

surpresa foi quando a supervisora do curso anunciou seu nome, que ele tinha passado no 

concurso. Este foi o primeiro concurso que realizou na sua vida. Mas ele tinha recebido o convite 

para ir trabalhar em Chapecó pelo seu irmão, então foi ver as vantagens, que ele sabia o valor 

que ia receber em Chapecó e queria saber o valor que iria receber aqui na Prefeitura de Chapada. 

Falou então com o Prefeito Adelmo, e ele disse que o valor inicial não era lá essas grandes coisas, 

mas em torno de 90,00 reais, e em Chapecó ele ia receber só 60,00 reais para trabalhar 40 horas, 

e aqui em Chapada seria só 20 horas. Marçol disse que tem aqui nas mãos sua carteira de 

trabalho, Nº 33, ainda assinada pelos Prefeitos e todos os salários que recebeu nesses anos, o 

primeiro salário foi de 95,62.  Neste sentido Marçol disse que quer falar algumas coisas aqui que 

fez e ajudou as prefeituras, no tempo por exemplo do Milton Kamphorts, estradas que pediu 

para fazer, cascalhamento, pontes, bueiros, duas escolas foram construídas no tempo do Milton 

Kamphorts, a escola Machado de Assis e a escola Borges de Medeiros, aquisição da luz elétrica 

de Três Mártires. Disse que tem uma história muito interessante que ele quer passar para todos. 

Marçol deixava um rádio relógio controlando o horário para despertar de manhã as 06:30, 

porque ele tinha que levantar nesse horário, tomar café e ir para a escola lecionar, pois as 07:30 

tinha que estar na escola. Um dia daqueles o rádio despertou e sempre despertava na Rádio 

Gaúcha, com o café do Governador, o Governador era o Amaral de Souza, conterrâneo aqui de 
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Palmeira das Missões, conhecido dele e de seu pai, e o repórter perguntou para ele no programa: 

-Governador eu soube que tem uma verba disponível para as prefeituras para eletrificação rural, 

e eu queria saber se essa verba já foi procurada por algum prefeito? E o Governador disse: -Sim, 

tem essa verba, mas até agora nenhum prefeito procurou essa verba. E Marçol disse que estavam 

lutando para conseguir a luz em Três Mártires, já haviam feito três encontros, reunindo famílias, 

tinham mais de 40 famílias que queriam luz. Então Marçol pegou aquele resultado daquela 

entrevista e levou para a comunidade, fez uma reunião, marcou um encontro no armazém do 

Rambo, que era lá em Três Mártires, e nesse tempo era o Prefeito Jorge Hofer, e convidou o 

Prefeito para essa reunião, e ele não sabia do resultado. Então Marçol fez um requerimento, 

pegou a assinatura de todos aqueles que queriam luz, colou atrás daquele requerimento e 

entregou em mãos ao Prefeito, e ele não sabia do que se passava, daí ele disse para toda aquela 

turma: - Se essa verba existe eu vou atrás e vou trazer para a comunidade de Três Mártires. Então 

Marçol entregou o requerimento em mãos e o Prefeito foi a Porto Alegre, quando ele voltou deu 

a notícia para eles, que ele tinha conseguido a verba. Marçol disse que foi uma alegria, porque 

muito tempo se usava o lampiãozinho, então estava chegando luz elétrica. Em pouco tempo foi 

construída as redes, e foi inaugurado, daí foi feito um churrasco para o pessoal que veio de Porto 

Alegre, em torno de 12 pessoas, Secretário do Governo, Deputados, mais Secretários e mais 

Deputados, foi feita a ligação da luz, foi baixada a chave para ligar a luz em Três Mártires, então 

esses são fatos que aconteceram. E depois também a eletrificação da comunidade de Boi Preto, 

onde que trabalharam muito, e isso foi no tempo do Milton Kamphorst, até na inauguração tem 

diversas fotos com o Milton na hora que ele fez a primeira ligação do telefone de Boi Preto. E 

neste dia foi feito uma festa no pavilhão, aonde aconteceu dois fatos naquele dia, a inauguração 

do telefone e a ligação da água encanada na comunidade. Também foi uma solicitação deles em 

reunião que o Prefeito fazia nas comunidades, fizeram três reuniões em Boi Preto também, quem 

sempre dirigia as reuniões lá era o Paulo Ledur, que era Secretário da Prefeitura na época, então 

faziam estas reuniões. E sempre aconteceu aquilo que as comunidades desejavam. Marçol disse 

que continua na ativa, é ministro extraordinário da eucaristia, trabalha na comunidade de Nossa 

senhora de Fátima, ele e sua esposa, e disse que sempre está ai para continuar ajudando, não 

tanto na ativa como era, mas sempre está disposto a ajudar todo mundo. E assim, agradece mais 

uma vez a todos e deseja muita paz, muita felicidade e um abraço a todos”. Logo após, o 

Presidente concedeu a palavra para a Diretora do INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO JÚLIA 

BILLIART MARIA RAQUEL ZIMMER, que fez o seguinte pronunciamento: A diretora 

cumprimentou o Presidente da Câmara senhor Gilmar Castanho, em seu nome os demais 

Vereadores, senhor Prefeito e demais autoridades. Cumprimentou os seus colegas, professores, 

funcionários, os estudantes, pais, responsáveis, comunidade em geral, e aqueles que 

acompanham pelas redes sociais. Disse que estar aqui hoje é motivo de honra e de alegria, fazer 

parte dessa história, aonde muitas pessoas contribuíram para este dia. Foram muitos sonhos, 

muitos trabalhos. Foram pessoas que construíram toda uma história. A querida escola há 60 anos 
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faz parte da história do município de Chapada, especialmente por ser a única escola que oferece 

o ensino médio, também atendem alguns estudantes dos municípios vizinhos em função da 

oferta do curso normal. O objetivo enquanto instituição de ensino é proporcionar condições para 

que o estudante seja agente participativo e modificador da sociedade, despertando uma visão 

política e reflexiva, buscando soluções coerentes com realidade, sendo sujeitos atuantes na 

construção de um mundo mais humano, justo e melhor para todos. Agradeceu ao Poder Público 

pelas parcerias, em especial a do transporte escolar, que é de extrema importância para os 

estudantes que dependem desse benefício, também pelas formações que envolveram todos os 

profissionais da área da educação. Aproveita para solicitar aos senhores Vereadores, ao senhor 

Prefeito mais uma parceria, a cedência de um profissional da área de psicologia com atendimento 

na escola, pois com o retorno presencial escolar, muitos estudantes, bem como os profissionais 

da educação estão apresentando sintomas graves de ansiedade e depressão, com isso gerando 

grande preocupação a comunidade escolar. Agradeceu a Vereadora, a professora, a ex-diretora 

Sandra Mattjie, pela sua valorosa contribuição na escola, e pela homenagem prestada. Não 

podem também deixar de agradecer a todos os professores, funcionários, estudantes, pais, 

responsáveis e comunidade em geral que contribuíram e continuam contribuindo na formação 

das crianças, dos jovens e adolescentes, tendo um olhar para além do conhecimento cientifico. 

Ao longo dos 60 anos, colecionaram vivências, memórias, relações, afetos, tristezas, alegrias, 

perdas, conquistas, lutas, crescimento e acima de tudo muita aprendizagem. Que o Instituto 

Estadual de Educação Júlia Billiart siga ainda por muitas décadas sendo este espaço de educação 

pública e de qualidade, para toda comunidade chapadense. Finaliza reforçando a importância de 

políticas públicas direcionadas a educação, pois na educação não se gasta, se investe. A todos 

que fizeram e fazem parte da grande família JB, parabéns. E seguem na luta por uma educação 

pública e de qualidade. Concluiu agradecendo. A seguir, o Presidente concedeu a palavra para o 

PREFEITO MUNICIPAL GELSON MIGUEL SCHERER, que fez o seguinte pronunciamento: “O 

Prefeito saudou o Presidente desta Casa Legislativa Gilmar Castanho, em nome dele saudou os 

demais Vereadores, o Assessor Jurídico Dr. Marlon, uma saudação ao pároco que também está 

presente aqui, o padre Silvestre, uma saudação a ex-Vereadora Ledi Baruffi do Distrito de Boi 

Preto. Uma saudação também a Alessandra e a Andressa Assessores especiais do Deputado 

Mateus Vesp, um grande colaborador e interlocutor do Legislativo e em especial do Executivo, 

junto ao Governador e junto a Assembleia Legislativa, esse Deputado que vem prestando um 

grande serviço à comunidade de Chapada. Uma saudação a professora Maria Raquel, em nome 

dela saudou todas as demais professoras presentes da comunidade da escola Júlia Billiart. Disse 

que acha que é um dos primeiros vizinhos da escola, disse que em épocas de férias é tudo muito 

estranho, não tem movimento nenhum ali, ressaltou que adora morar ali. O Prefeito falou que 

vinha lembrando enquanto a professora Maria Raquel falava, que em 1967 veio de São Miguel 

para a cidade, e na quinta série foi para a escola Júlia Billiart, e naquele tempo tinha muita 

criança, as famílias eram mais volumosas, então tinha a quinta A, quinta B e quinta C, mas tinham 
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os bagunceiros, o que fazer e o que não fazer? Então criaram a quinta D, foi todo mundo para lá. 

Disse que talvez o pessoal que está ouvindo na internet, alguns que tem sua idade, com mais de 

cinquenta e tantos anos, talvez lembrem dessas histórias da Júlia Billiart, a famosa quinta D, e o 

Prefeito disse que estava na C, não foi promovido naquela oportunidade. Disse que 60 anos de 

uma escola é motivo de muito orgulho e muita alegria, o Instituto de Educação Júlia Billiart tem 

formado pessoas ao longo da história, falou que suas duas filhas estudaram ali desde a educação 

infantil até o ensino médio, a Elis sua esposa formou-se ali no magistério, que diga-se de 

passagem, é um dos melhores cursos de toda região, que forma professores e que faz uma 

grande diferença, o educador formado no ensino médio se chama de normal, no curso do 

magistério, para depois ingressar na carreira especifica de magistério com graduação. Em nome 

da Administração Pública Municipal deixa os parabéns, e diz a professora Maria Raquel que seu 

pedido será analisado com muita atenção, com muito cuidado, pediu que quando puderem para 

virem visita-lo no gabinete, para falar pessoalmente sobre isso, pois são muito importantes essas 

visitas, esses diálogos, para terem essa informação mais pormenorizada para justificar essa 

assistência psicológica aos alunos. Disse que não existe distinção entre aluno da escola municipal 

e alunos da escola estadual, são todos de Chapada e estão aqui pelo município. Em seguida falou 

sobre o professor Marçol, que é um ícone da nossa comunidade, que tem uma história muito 

rica, disse que ouviu o relato aqui e conhece parte dela, pode se considerar seu amigo particular, 

pois já tocaram muita gaita junto, tocaram muito violão junto, animaram algumas festinhas, 

algumas festas, tem seu grupo de gaiteiros e violeiros, que daqui a pouco vão reativar de novo, 

para poderem fazer suas festas. Disse que vinha ouvindo o relato do professor Marçol, e naqueles 

idos tempos quando ele quiseste ingressar no magistério, fazer curso por correspondência, 

buscar, lutar e correr atrás, se qualificar, buscar o conhecimento para passar esse conhecimento 

para nossa comunidade, tem certeza que muitos e muitos foram seus alunos. Disse que não teve 

o privilégio de ser seu aluno, mas continua sendo seu aluno durante a vida, porque ele a todo 

momento os ensina, o professor Marçol é uma pessoa simples, mas não é comum, porque 

carrega em si todas as virtudes necessárias para ser um grande homem, como ele é. Ressaltou 

que Chapada se orgulha dele e o Prefeito tem certeza que toda a comunidade, toda a sua família, 

a Nair, o Diovani e seus demais filhos, seus cunhados, seus familiares aqui presentes, tem muito 

orgulho dele. É muito justa a homenagem a esse cidadão boipretense de Boi Preto. Agradeceu 

ao professor Marçol, disse para ele continuar assim, firme e forte, e desejou que Deus conceda 

muita saúde, muitos anos para tocar gaita e fazer festa, que agora ele está aposentado, agora 

tem tempo para tudo. Disse que já fizeram dupla e podem continuar fazendo. Agradeceu ao 

Presidente pela oportunidade de dirigir as palavras ao povo. Neste sentido o Prefeito lembrou 

que tem um professor aqui da Júlia Billiart que lecionou para ele, professor Nelson, não sabe se 

ainda é professor ou não, mas no ano 2000 abriu o curso técnico em contabilidade, ai se reuniram 

alguns amigos, o Marcelo Streit, o Mexicano, uma galera de Nova Boa Vista, fizeram uma turma 

bem legal, e o professor Nelson era o professor de economia. Depois disse que saiu do curso e 
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foi fazer a faculdade de direito, mas tem belíssimas recordações daquele tempo. Concluiu 

agradecendo. Ato contínuo, o Presidente solicitou para o vice-presidente da Casa, Vereador 

Alcino Rui Kohlrausch, para lhe substituir na direção dos trabalhos e lhe conceder a palavra, para 

poder fazer seu pronunciamento, fazendo uso da palavra o Vereador GILMAR CASTANHO, que 

disse o seguinte: Inicialmente o Vereador Castanho saudou o Vice-Presidente desta Casa 

Vereador Alcino que ora lhe substitui nos trabalhos e em seu nome saudou os demais 

Vereadores. Fez uma saudação ao Prefeito Municipal Gelson Miguel Scherer, ao Assessor Jurídico 

desta Casa Dr. Marlon e também as pessoas que estão assistindo através do facebook. Também 

saudou o Padre Silvestre, diretora da escola Júlia Billiart Raquel Zimmer, professores, 

funcionários e alunos. Cumprimentou o professor Marçol sua esposa Nair, seu filho Diovani e 

também outros familiares que estão presentes no Plenário Nereu e o Paulo. Saudou a Ex-

Vereadora Ledi Baruffi que é do Distrito de Boi Preto. O Vereador Castanho disse que é uma 

satisfação poder estar fazendo essa homenagem essa noite. Disse que essa noite fizeram um 

acordo entre os líderes e os Vereadores, que somente três Vereadores irão se pronunciar, devido 

ao tempo. Agradeceu a todos os Vereadores que aprovaram os requerimentos de homenagem. 

Falou aos homenageados que eles não estão sendo só homenageados por esta Casa, mas 

também pelo povo chapadense, porque os Vereadores representam toda a população de 

Chapada e cada segmento da sociedade. Falou da satisfação de participar da homenagem da 

escola Júlia Billiart, pelos 60 anos. Uma escola que tem sido bem administrada, com excelentes 

professores, também na qual o Vereador teve o privilégio de fazer o ensino médio, fazendo curso 

técnico em contabilidade, Inclusive o Vereador Castanho disse que já fez um pedido para a 

diretora, que se for possível voltar a ter o ensino médio com o técnico junto, não sabe se é 

possível, mas faz o pedido porque ele achou muito importante esse curso, preparou o Vereador. 

Além, é claro, o magistério que também é importante, mas se a escola conseguir, difícil talvez 

alunos, mas se tiver junto com o ensino médio é mais fácil, que depois de estar formado é mais 

difícil de conseguir alunos para o curso técnico. É um curso importante, porque tem matérias 

como economia e direito. O Vereador Castanho disse que são parceiros desta escola no que 

precisarem deles podem contar. Sobre o pedido feito pela Diretora da Escola, se o Prefeito avaliar 

que for necessário, o projeto vindo para esta Casa tem certeza que será aprovado por 

unanimidade a contratação desse psicólogo. Comentou que filha Camila cursou o ensino médio 

na Júlia Billiart e agora está cursando Direito. Por isso, a Júlia Billiart é uma escola que prepara 

seus alunos. O Vereador Castanho parabenizou os professores, funcionários e alunos que 

frequentam essa escola. Os alunos têm o privilégio de ter uma boa escola, uma boa formação. 

Todos merecem essa homenagem e disse que fica grato em participar dessa homenagem, onde 

a Vereadora Sandra é autora desse requerimento para homenagear a escola Júlia Billiart. Disse 

que professor sofre com salário baixo, tudo é difícil para os professores, sempre precisam de 

apoio, e a homenagem é o mínimo que podem fazer. Falou que tem muito mais reinvindicações 

e podem ter certeza que são parceiros deles. Em seguida, o Vereador Castanho falou sobre o 
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professor Marçol, dizendo que teve o privilégio de ser aluno do professor na escola do Distrito 

de Boi Preto. Sempre o admirou da forma que ele conduzia o seu trabalho, sempre calmo. Na 

escola de Boi Preto o professor trabalhou um tempo com alunos de idade já avançada, que 

acabavam parando de estudar e voltavam. Foi uma época de difícil ensinamento, porque todos 

sabem que uma criança indo logo para o colégio você vai moldando, mas quando o aluno já vem 

mais adulto já é mais difícil, mas o professor Marçol sempre teve a sabedoria, o jeito de ensinar 

como poucos. O Vereador Castanho disse que é muito grato ao professor Marçol e sua esposa 

Nair que também trabalhou no colégio, onde fez muita merenda para o ele, bem como seus filhos 

Diovani, o Neimar que foi seu colega. O Vereador Castanho disse que Marçol fez e continua 

fazendo um excelente trabalho também na comunidade, como líder. Falou que foi lido as 

conquistas que ele conseguiu em Três Mártires, que hoje é uma comunidade que está pequena, 

mas naquela época tinha muitos moradores, moradores de baixa renda e o Marçol conseguiu 

trazer esses benefícios como luz elétrica e também a telefonia para Boi Preto. Um líder presente, 

que mostrou que não precisa ser um Vereador para conseguir as coisas, somente tendo vontade 

e capacidade de enfrentar os problemas, consegue muitas coisas para a sociedade. É isso que as 

vezes falta, das pessoas se prontificar de ir atrás, muitas vezes as pessoas ficam esperando nos 

outros e as coisas não acontecem. O Vereador deseja que surjam lideres cada vez mais como o 

professor Marçol. Disse ao professor Marçol para receber essa homenagem de coração, essa 

placa, que é uma maneira de reconhecimento de tudo que o professor fez pela comunidade de 

Boi Preto e por Chapada. Também pela tentativa de tentar emancipar Boi Preto e não deu certo, 

mas a sua parte ele fez. Disse que hoje se Boi Preto fosse emancipado seria muito melhor para 

Chapada e muito bom para Boi Preto, porque dividiria o município, viria praticamente o mesmo 

recurso, e Chapada como já tem uma estrutura seria muito bom para Chapada, porque teria 

menos território, menos estrada para fazer, menos despesas com saúde e Boi Preto poderia 

crescer cada vez mais, e com isso já teriam o asfalto na RS 330, que é uma reinvindicação de 

tentar trazer o asfalto de Chapada a Palmeira das Missões, que é realmente o necessário. Por 

exemplo, se vai ver o asfalto que vem de Carazinho até Chapada já temos ligação. Porém não são 

eles quem decidem, mas sim o Governo do Estado, mas é uma reinvindicação deles, para que o 

município se desenvolva cada vez mais, de conseguir essa pavimentação. Disse também ao 

professor que essa autorização que o Prefeito está pedindo para pavimentar esse pedaço que vai 

até o Cover é o restante do recurso do ano passado da Câmara, então vão investir ali, com um 

acordo que tem com o Prefeito, já dá o início do calçamento, até o Cover, daqui a pouco vão indo 

até chegar em Boi Preto. Disse que alguém pode até dizer que é difícil mas se não iniciar não se 

termina. Então estarão iniciando essa obra, e o Vereador disse ao Marçol, que tem que honrar 

quem merece honra, e ele merece ser honrado, por tudo que ele fez por todos e pela comunidade 

de Chapada. Concluiu agradecendo. Na sequencia, o Presidente concedeu a palavra ao 

VEREADOR MIGUEL JOVANI DOS SANTOS que disse: “Primeiramente o Vereador agradeceu a 

Deus e a sua família por mais uma vez poder estar aqui presente, porque para ele é Deus e família 
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acima de tudo. Saudou o Presidente Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais 

Vereadores. Cumprimentou o Prefeito Gelson Scherer, bem como aos professores, servidores e 

direção do Instituto Estadual de Educação Júlia Billiart. Disse que teve a honra de ser aluno dessa 

escola e ter como professores o professor Marçol, que além de professor é seu amigo. Também 

teve honra de ser aluno da professora Sandra Mattjie, orientadora de turma, companheira de 

grêmio estudantil, a qual o Vereador foi presidente por dois anos. Cumprimentou e deixou um 

abraço para a professora Maristela e ao professor Nelson. O Vereador Miguel disse que tem 

muito carinho por esta instituição, a qual estudou, assim como seu filho Tainã que atualmente 

está cursando a faculdade de psicologia na Faculdade Ideau em Passo Fundo. É motivo de muito 

orgulho, de muita hora para ele, estar aqui, como representante da comunidade, prestar essa 

homenagem a essa tão importante instituição educacional. Lamentou que a educação e os 

professores estão sendo pouco valorizados pelos Governos Estaduais e Federais. Na sequência, 

fez referência ao professor Marçol também homenageado desta noite. Disse que ele foi seu 

professor de geografia, orientador da turma, um grande mestre e tinha uma maneira diferente 

de ensinar. Lembrou que fizeram algumas viagens juntos, como canela e gramado, e tocaram 

gaita e violão, em Canela, e fizeram uma grande amizade que ficou marcado essa grande história 

em suas vidas. Então ao senhor Marçol também mestre, sua gratidão de coração, e disse que ele 

pode sempre contar com ele, e da mesma forma os profissionais da educação. Concluiu 

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

MARY ALMEIDA MATTJIE que falou o seguinte: Após saudar a todos a vereadora saudou 

autoridades presentes e os homenageados da note: Instituto Estadual Júlia Billiart e professor 

Marçol Lisboa. A Vereadora Sandra disse que o Instituto Estadual Júlia Billiart faz parte da história 

de Chapada e traz nesses 60 anos de existência um legado de conquistas e vitórias. A maioria dos 

chapadenses passou pela Júlia Billiart. Uma escola que iniciou com as irmãs e foi se readequando 

até se tornar o que é hoje uma escola estadual de ensino fundamental e médio. Ao longo desses 

anos muitas crianças aprenderam a ler e escrever na Júlia Billiart, muitos jovens concluíram o 

ensino médio nessa escola e conquistaram vagas em universidades tornando-se profissionais de 

sucesso; muitos professores formaram-se no curso normal dessa escola; muitos técnicos em 

contabilidade formaram-se ali também. Não bastasse isso a escola acolheu muitos alunos 

especiais antes de ter a APAE e hoje também os tem e proporcionou escolaridade a muitos 

adultos através do EJA. Muitas pessoas têm histórias para contar vividas na Júlia Billiart, afinal 

essa escola já atendeu alunos de toda a região, lembrou que nos anos 90 tinham em torno de 

1200 alunos distribuídos nos três turnos, oriundos não só de Chapada, mas também dos 

municípios vizinhos. Essa escola sempre foi motivo de orgulho para nós munícipes e não só pelo 

ensino e formação prestados, mas por se exemplo de empenho e superação de sua comunidade 

escolar (incluindo seu COM e Conselho Escolar) que apesar da pouca verba recebida da 

mantenedora nunca deixaram a escola ficar sucateada e sempre a mantiveram linda e 

conservada para o bem estar e a boa aprendizagem de todos que a frequentavam. Sem dúvida 
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são 60 anos de glória. A Vereadora Sandra disse que lembra quando trabalhou nessa escola das 

tantas vezes que iam para outros municípios e recebiam elogios à Júlia pelo trabalho realizado 

por professores e alunos desta escola nos esportes na pesquisa na arte e na cultura. Por isso, 

hoje, agradece a todos que colaboraram para que essa escola fosse o que é e parabeniza a 

direção, professores, funcionários, alunos, pais enfim toda a comunidade escolar por essa data. 

Desejou que a Júlia Billiart continue sempre fazendo um bom trabalho orgulhando nosso 

município. Ao professor Marçol, a Vereadora Sandra, parabenizou pela homenagem. Disse que o 

conheceu em 1987 quando era diretor da escola Israelina em Boi Preto. Foram colegas lá e 

posteriormente no IEE Júlia Billiart. Foram muitos bons momentos de convivência. Disse que 

sabia de sua dedicação como educador, também sua devoção como católico e como membro 

ativo na sua comunidade e de seu amor pela música. A Vereadora Sandra parabenizou o 

Vereador Alcino pela passagem do seu aniversário transcorrido no dia 09 de maio e a diretora do 

Instituto Júlia Billiart, professora Maria Raquel por seu aniversário hoje. Também parabenizou os 

organizadores pela bela cavalgada domingo e pela apresentação do espetáculo Lenços Caídos 

nessa terça e quarta-feira. Agradeceu e concluiu sua fala. 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.  De imediato, o Presidente colocou em votação o REQUERIMENTO 

Nº 009/2022 subscrita pelas  Vereadoras Sandra Mary Almeida Mattjie, Salete Maria Damer e 

Marlei Ines Ritterbusch do Progressistas, que requerem na forma regimental que seja aprovado 

em Plenário, autorização para viajarem para Porto Alegre-RS, com objetivo de participar do 

Seminário “O FUTURO É FEMININO” que será realizado no dia 11 de maio de 2022, no Auditório 

Dante Barone da Assembleia Legislativa em Porto Alegre, 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 Vereador 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 Primeira-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 10 de maio de 2.022. 

 

                    Gilmar Castanho                                             Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente do Poder Legislativo                        Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 


