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ATA Nº 3935 

 

Aos treze dias do mês de setembro 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 trigésima primeira 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, Marlei Inês Ritterbusch e Salete Maria Damer do 

Progressista; Leonardo André Krindges do PSDB; Kelvin Luís Schuh do PTB, e Maico Roberto 

Hermes do PDT; e registrou a ausência justificada do Dariano Agostino Guth-MDB. Em seguida, 

o Presidente solicitou para o Vereador Leonardo André Krindges, para que procedesse a 

leitura de uma passagem do Livro Sagrado. De imediato, o Presidente colocou em discussão a 

ATA Nº 3934 da Sessão Ordinária realizada aos seis dias do mês de setembro do corrente ano. 

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

tendo sido APROVADA por unanimidade de votos. Logo após, o Presidente 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. Foi lida, a seguinte matéria, 

a qual será encaminhada às Comissões competentes para estudo e posterior votação: 

PROJETO DE LEI Nº 062/2022 que “Revoga a doação efetuada através da Lei Municipal nº 

2.627, de 04/03/2015 e autoriza a reversão de imóvel ao Patrimônio do Município de 

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

Urgência, tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. Dando prosseguimento aos 

trabalhos o Presidente declarou encerrado o Pequeno Expediente e anunciou aos colegas o 

início da Segunda Fase da Sessão que é o GRANDE EXPEDIENTE, de acordo com o que prevê o 

Art. 113, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, falando em primeiro lugar 

a Vereadora Salete Maria Damer seguido pelos Vereadores, Marlei Inês Ritterbusch, Leonardo 

André Krindges, Sandra Mary Almeida Mattjie e Alcino Ruy Kohlrausch sendo que os 

Vereadores Kelvin Luis Schuh, Maico Roberto Hermes e Gilmar Castanho dispensaram o uso 

da Tribuna na noite de hoje. Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra para a 

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

Vereadora Salete saudou o Presidente Vereador Gilmar Castanho, colegas Vereadores, 

Servidora, pessoas presentes em particular seu amigo Eloy Auler e a Dianara, bem como a 

todos que nos assistem pelo facebook. Primeiramente disse que usou a Tribuna hoje para 

parabenizar e agradecer o Grupo Artístico Quintana, Professor Juliano e a todas as famílias 
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envolvidas no espetáculo Guerreiros do Arco íris, o qual foi produzido através de um conjunto 

de esforços, resultando neste belíssimo espetáculo, disse que o  Grupo está de parabéns pois 

emocionou e encantou a todos que puderam acompanhar nos dois dias que se apresentaram, 

contando com a presença não só do público de Chapada, pois estiveram presentes pessoas de 

vários municípios da região. Neste sentido a Vereadora Salete pediu que a Casa encaminhe 

um ofício, parabenizando e agradecendo pelo espetáculo de cantos, danças e artes circenses. 

Também parabenizou a Banda Marcial pela belíssima apresentação no domingo na cidade de 

Almirante Tamandaré do Sul, por ocasião das festividades daquele município, pois era festa 

da Escola. Na ocasião também parabenizou a todos os Agrônomos Chapadenses pelo seu dia 

que é celebrado hoje 13 de setembro, porém, disse que no Brasil, comemora-se também o 

Dia do Engenheiro Agrônomo em 12 de outubro, de ante mão saudou o colega Vereador 

Alcino por essa data. Após a Vereadora Salete disse que na sexta feira dia 09 esteve presente 

da Assinatura da Ordem de Início para as obras de pavimentação da ERS-330 entre o Distrito 

de São Bento, em Carazinho, e o Distrito de Tesouras, em Chapada. O ato aconteceu 

no Distrito de São Bento e contou com a presença do Governador do Estado, Ranolfo Vieira 

Júnior, do Secretário de Estado de Logística e Transportes, do Diretor-Geral do DAER, do 

Prefeito de Chapada, secretários e vereadores do município, do Prefeito de 

Carazinho, do Presidente da Cotrijal, e demais pessoas que prestigiaram o ato. Também com 

a presença do Ex Prefeito Jorge Hofer, onde ali muitas pessoas que o conheciam vieram 

conversar com ele todos emocionados esperando que desta vez esta obra se concretize 

mesmo. A Vereadora Salete encerrou dizendo que espera que tudo ocorra mesmo, e o quanto 

antes, se conclua esta etapa, tão esperada tanto para nosso município, como para o município 

de Carazinho. Concluiu desejando uma boa semana a todos. A seguir, o Presidente concedeu 

a palavra para a VEREADORA MARLEI INÊS RITTERBUSCH que falou o seguinte: Saudou o 

Presidente desta Casa Gilmar Castanho, ao Assessor Jurídico, as servidoras da Casa, ao Ex-

Vereador Eloy Auler que se encontra aqui nesta noite, a Dianara e todas as pessoas que 

acompanham através do facebook. Em seguida a Vereadora disse que na quinta-feira e no 

domingo esteve representando os Vereadores de Chapada na abertura da Feimate de Novo 

Barreiro. Neste sentido, pediu ao Presidente desta Casa que envie um oficio a Prefeita Márcia 

pela excelente Feimate. Disse que também no domingo esteve na Sessão Solene 

representando a Câmara de Vereadores, onde fizeram a homenagem a Emater e falaram 

muito sobre a erva-mate, suinocultura, grãos e bacia leiteira. A Vereadora disse que achou 

muito linda a homenagem em que a Câmara de Vereadores fez para todos os produtores, 

inclusive o Lari também foi homenageado. Pediu também ao Presidente desta Casa para que 

envie um oficio a Câmara de Vereadores de Novo Barreiro pela realização da Sessão Solene. 

Após, a Vereadora Marlei falou sobre o excelente espetáculo realizado pelo Grupo Quintana. 

Disse que participou na sexta-feira à noite da apresentação e se emocionou muito e que 

praticamente chorou quase em todo o espetáculo, muita emoção. Falou que o Professor 
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Juliano e todas as famílias estão de parabéns pelo lindo espetáculo que proporcionaram ao 

povo de Chapada e também as pessoas da região, onde se encontravam com algumas pessoas 

no qual diziam que ganhou do espetáculo de Barra Funda. Então para os chapadenses é muito 

orgulho saber que temos belos artistas em nosso município. Prosseguindo, parabenizou o 

colega Alcino pelo dia do agrônomo. Parabéns a todos os agrônomos! A Vereadora disse 

também que acompanhou na sexta-feira, onde foi assinado a ordem do asfalto, juntamente 

com o Prefeito, Vereadores Salete, Sandra e Dariano. Disse que ficou muito feliz e que o seu 

Jorge estava muito emocionado. Disse que essa obra é importante para o município de 

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

LEONARDO ANDRE KRINDGES, que proferiu o seguinte pronunciamento: Inicialmente o 

Vereador Leonardo saudou o Presidente Gilmar Castanho, em nome dele saudou os demais 

colegas Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, as servidoras da Casa, o Eloy e a Dianara que 

acompanham e as pessoas que acompanham pelo facebook. Prosseguindo o Vereador fez um 

breve comentário sobre o Grupo Quintana, a apresentação maravilhosa, disse que quer fazer 

parte do oficio encaminhado a esse grupo. Sobre a Feimate disse que esteve participando no 

domingo com a soberana da ChapadaFest representando o nosso município e também 

representando o nosso grande evento que é a ChapadaFest em janeiro, também é uma bela 

feira, um grande público, destacou o grande público que teve no domingo à tarde, pelo que 

se sabe em todos os eventos também, parabéns a todos os organizadores desta feira. Na 

oportunidade também destacou o belo desfile do nosso município de Chapada, foi 

maravilhoso, as crianças com uniforme novo, um belo uniforme, uma qualidade muito boa do 

uniforme, o tempo colaborou para que a Prefeitura e Administração conseguissem realizar 

esse belo desfile. Neste sentido parabenizou a Administração, a SMEC e as escolas que 

participaram desse desfile. Em seguida, com muita alegria falou sobre ERS 330, onde na sexta-

feira, o Vereador Leonardo participou de um almoço com o Governador na Acic em Carazinho, 

ideias na mesa, onde Governador colocou várias ações que o Governo do Estado vem fazendo, 

foi falado também sobre a nossa sonhada obra, e logo após a assinatura de um sonho, mais 

de sessenta anos, mas era um sonho, e agora  está assinada e está saindo do papel. Disse que 

a empresa tem um bom recurso para gastar, então espera que saia, e com certeza dessa vez 

vai sair, disse que sabem que tem muitas pessoas torcendo para que não aconteça, mas como 

sempre, nunca vão agradar todo mundo, mas vai sair e vai dar certo. O Vereador também fez 

um agradecimento ao Deputado do PSDB que esteve presente Mateus Wesp, sempre atuante 

e representando o nosso município, também várias autoridades presentes, com certeza vão 

finalizar esse trecho, e devem ter uma meta para frente, e terminar toda essa ligação, que 

com certeza com trabalho, com dedicação devem conseguir. Após o Vereador Leonardo 

comentou sobre um fato que chama a atenção, e é revoltante, e está repercutindo no interior, 

disse que um  vizinho seu comentou com ele, sobre o preço do leite, pois foi comunicado uma 

baixa de 0,70 centavos por litro de leite, até essa pessoa que conversou com o ele, falou que 
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entregaram 10 mil litros de leite, e é uma diminuição no preço de 7.000,00(sete mil) reais, 

disse que com certeza vai ser difícil as pessoas se manterem nesse ramo, com essa baixa do 

leite, está sendo conversado sobre mobilizações, junto as empresas também, pois deveria ser 

cobrado das empresas algumas explicações, dos compradores de leite, o porquê de uma 

diminuição dessas, sendo que foram três meses de um preço mais justo, e hoje o produtor 

perder esse valor, com certeza ele não vai dar conta de ficar nesse ramo. O Vereador 

Leonardo, ressaltou que devem aprofundar mais sobre esse assunto, e ver como Vereadores, 

o que dá para fazer para ajudar, mas é uma coisa que preocupa o produtor, preocupa o 

município, porque sabem que a bacia leiteira é uma das coisas que mais mantém a nossa 

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

VEREADORA SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE, que proferiu o seguinte pronunciamento: 

Inicialmente a Vereadora Sandra saudou o Presidente desta Casa Vereador Castanho em seu 

nome saudou os demais Vereadores. Cumprimentou os Servidores desta Casa e também ao 

Ex-Vereador Eloy Auler e a Dianara que estão presente no Plenário e a todos que acompanham 

pelas redes sociais. Em seguida, a Vereadora Sandra parabenizou todos os participantes do 

desfile do dia 7 de Setembro realizado aqui em Chapada, o mesmo estava tudo muito bonito, 

muito emocionante e muito organizado. Parabenizou todas as escolas e todas as entidades 

que desfilaram e por essa bonita demonstração de amor e respeito a nossa pátria. Disse que 

não pode deixar de elogiar os uniformes que ficaram muito lindos. A Vereadora também que 

esteve presente, juntamente com demais Vereadores, da assinatura da ordem de início das 

obras de pavimentação da ERS-330, entre o Distrito de São Bento, em Carazinho e o Distrito 

de tesouras, em Chapada. Disse que achou muito interessante a quantidade de pessoas que 

estavam lá e como é importante essa estrada para os agricultores e para os municípios de 

Chapada e Carazinho. Que Deus ajude que se concretize tudo, apesar de que muitos não 

acreditam, eles têm fé que ela vai ser concluída, e que possam em breve desfrutar de mais 

essa conquista, porque sabem que isso é uma batalha de muitos anos. O ex-vereador e amigo 

Eloy Auler sabe quanto tempo que se trabalhou, que se buscou essa obra de pavimentação. 

Em seguida, a Vereadora disse que gostaria de que fosse incluído seu nome no oficio ao Grupo 

Quintana, porque foi uma apresentação linda e emocionante. Comentou a Vereadora que no 

final da apresentação chorou de emoção, porque ver aquelas crianças, aqueles jovens, pais e 

professores presentes, todos que estavam envolvidos na peça estavam emocionados. 

Destacou que para fazer um evento como esse não é fácil, exige muita coisa, envolve muita 

coisa, não só tempo, dinheiro, dedicação, trabalho, ainda tem aquela expectativa de será que 

tudo vai dar certo. E tudo deu certo! Estava lindo! Parabéns! Disse que isso é um presente 

para Chapada. Desejou que continuem e que sejam sempre valorizados e incentivados no que 

precisar. Após a Vereadora pediu que ao Presidente desta Casa para que envie um oficio de 

pêsames a família de Veleda Kossmann, que faleceu ontem (12/09/2022), deixando registrado 

seus sentimentos aos familiares. Também parabenizou o Vereador Alcino pelo dia do 
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agrônomo e em seu nome parabeniza todos os agrônomos. Encerrou seu pronunciamento 

desejando os parabéns a todos os gaúchos desse nosso amado Rio Grande do Sul, um estado 

maravilhoso de um povo que luta, estamos bem na pontinha, mas somos um estado que 

colabora muito para o crescimento desse país, Parabéns a todos os gaúchos e gaúchas pelo 

nosso dia. Concluiu agradecendo e desejando uma boa noite a todos. Por fim, o Presidente 

concedeu a palavra para o VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH que proferiu o seguinte 

pronunciamento: Inicialmente o Vereador cumprimentou o Presidente Vereador Castanho, 

em nome dele saudou os demais Vereadores e Vereadoras da Casa, Assessor Jurídico, as 

servidoras em nome da Júlia, também sua filha Dianara que está prestigiando, e não poderia 

deixar de citar a presença do amigo Eloy Auler popular (maçã), companheiro de velhas 

jornadas, ainda no milênio passado, em trincheiras diferentes, mas sempre amigos e sempre 

prevalecendo a lealdade, deixando seu abraço, e ele está pilchado, representando os gaúchos 

e as gaúchas do nosso Estado. Prosseguindo disse que hoje é o Dia Mundial do Agrônomo, e 

dia 12 de outubro Dia do Engenheiro Agrônomo, neste sentido manda um abraço a todos os 

colegas que atuam nessa área, agradeceu também as pessoas que referenciaram esta data. 

Após o Vereador Alcino, disse que esteve presente juntamente com as meninas Vereadoras 

Parlamentares desta Casa, e demais colegas no ato da assinatura da Ordem de Serviço, com a 

presença do Governador do Estado Ranolfo Vieira Junior, que está nos acenando com esta 

obra que é muito importante para todas aquelas pessoas que trafegam por ali, aquelas 

pessoas que transportam as riquezas do agro e outras riquezas do nosso Estado, da nossa 

Chapada, da nossa região. Para encerrar disse que quer se associar aos ofícios que os colegas 

que o antecederam pediram, gostaria que pudesse ser incluído também nessas 

manifestações. O Vereador Alcino encerrou agradecendo a todas as pessoas que 

acompanham pelas redes sociais, deixando um grande abraço a todos e até uma outra 

oportunidade se essa também for a vontade de Deus. 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, registrando a ausência justificada do Vereador Dariano 

Agostino Guth. De imediato, o Presidente solicitou para a Primeira-Secretária para proceder a 

leitura dos pareceres das Comissões Permanentes, sobre o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 001/2022 que “Acrescenta e altera dispositivos da Lei Municipal Complementar nº 

001/2009 que “Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social e dá outras providências”. 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, sendo: RELATORA: 

Vereadora Sandra Mattjie votou pela legalidade e constitucionalidade ao Projeto de Lei 

Complementar nº 001/2022; REVISOR: Vereador Leonardo André Krindges, manifestou-se 

favorável ao voto da Relatora e de acordo com o Parecer Jurídico; PRESIDENTE: Vereador 

Maico Hermes, manifestou-se favorável ao voto da Relatora. Parecer da Comissão de 

Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural: RELATOR: Vereador Alcino Kohlrausch, 
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votou favorável ao Projeto de Lei Complementar nº 001/2022; REVISOR, Vereador Kelvin Luis 

Schuh votou de acordo com o voto do Relator; PRESIDENTE, Vereadora Salete Maria Damer 

votou favorável de acordo com o Parecer Jurídico e de acordo com o voto do Relator. Em 

seguida, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei Complementar nº 

001/2022, não havendo nenhum Vereador inscrito. Em votação, o PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 001/2022, foi APROVADO por unanimidade de votos dos Vereadores 

presentes, registrando a ausência justificada do Vereador Dariano Agostino Guth. Na 

sequencia, o Presidente solicitou para a Primeira-Secretária para proceder a leitura dos 

pareceres das Comissões Permanentes, sobre o PROJETO DE LEI Nº 061/2022 que “Altera o 

Padrão de Vencimento do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Controle Interno, 

previsto no Art. 4º da Lei Municipal nº 2.181/2010”. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mattjie votou pela 

legalidade e constitucionalidade ao Projeto de Lei nº 061/2022; REVISOR: Vereador Leonardo 

André Krindges, manifestou-se favorável ao voto da Relatora e de acordo com o Parecer 

Jurídico; PRESIDENTE: Vereador Maico Hermes, manifestou-se favorável ao voto da Relatora. 

Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural: RELATOR: 

Vereador Alcino Kohlrausch, votou favorável ao Projeto de Lei nº 061/2022; REVISOR, 

Vereador Kelvin Luis Schuh votou de acordo com o voto do Relator; PRESIDENTE, Vereadora 

Salete Maria Damer votou de acordo com o Parecer Jurídico e de acordo com o voto do 

Relator. Em seguida, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 

061/2022, não havendo nenhum Vereador inscrito. Em votação, o PROJETO DE LEI Nº 

061/2022, foi APROVADO por unanimidade de votos dos Vereadores presentes, registrando 

a ausência justificada do Vereador Dariano Agostino Guth. 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. 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 Primeira-Secretária e pelo Senhor Presidente. 

 

Chapada/RS, Plenário Annildo Becker, em 13 de setembro de 2022. 

 

 

                      Gilmar Castanho                                        Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente Poder Legislativo                     Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 


