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ATA Nº 3936 

 

Aos vinte e um 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 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, Marlei Inês Ritterbusch e Salete Maria Damer 

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

Hermes do PDT, e do Dariano Agostino Guth-MDB. Em seguida, o Presidente solicitou para a 

Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie, para que procedesse a leitura de uma passagem do 

Livro Sagrado. De imediato, o Presidente colocou em discussão a ATA Nº 3935 da Sessão 

Ordinária realizada aos treze 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 

063/2022 que “Recepciona a Lei Federal nº 13.913, de 25 de novembro de 2019 no âmbito 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 Marlei Inês Ritterbusch seguido pelos Vereadores, 

Kelvin Luis Schuh, Maico Roberto Hermes, Dariano Agostino Guth, Leonardo André Krindges, 

Sandra Mary Almeida Mattjie, Gilmar Castanho, Alcino Ruy Kohlrausch e Salete Maria Damer. 

Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INÊS 

RITTERBUSCH que falou o seguinte: Saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, os demais 

colegas, o Assessor Marlon, as servidoras da Casa e as pessoas que acompanham. Disse que 

hoje não iria usar a tribuna mas precisa falar sobre a enfermagem. Hoje foi um dia de 

protestos, e a Vereadora pensa que o que seriamos de nós se não tivéssemos enfermeiros, 

técnicos de enfermagem dentro de um Cais, dentro de um hospital, adiantaria ter somente 

médicos? Ela acha bem importante e acha que deveriam ter parado por completo, para 
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mostrar para as pessoas o quanto eles são importantes no nosso Brasil e no nosso mundo. A 

Vereadora fica indignada vendo que não querem pagar o piso dos enfermeiros e dos técnicos 

de enfermagem, então aqui a Vereadora faz um apelo, disse para cuidar pois estamos em um 

ano eleitoral, cuidar que essas pessoas que vem agora prometer o mundo e o fundo, como se 

diz, que vão mudar o Brasil, que vão mudar o Rio Grande, então ela pede para que essas 

pessoas olhem com carinho para os enfermeiros e os técnicos. A Vereadora fica indignada, 

parabenizou por eles estarem aqui, disse que enfermagem não é caridade, pedem por um piso 

salarial digno, eles merecem muito mais do que estão sendo valorizados e ela fala aqui nessa 

tribuna com toda certeza e com toda segurança, pois ela acompanha eles, e sabe da 

importância deles dentro do Cais, dentro do hospital, e ela conclama a esse povo que está ai 

fora ouvindo, para olhar para quem querem que governe o nosso Rio Grande e o nosso Brasil, 

Deputados que vão olhar por eles, que vão defender eles, como defenderam os agentes 

comunitários de saúde. Ela acha que hoje eles deveriam ter parado tudo, e mostrar para esse 

povo, mostrar para essas pessoas que estão ai brincando com eles, porque ela acha que é o 

que estão fazendo, brincando com eles sim. O que adianta ter médicos, se são os enfermeiros 

que enfrentam lá na frente, eles que indicam, enfermeiros que levam até eles, então ela pede 

para que olhem com carinho para os políticos que vão votar, cuidar quem está defendendo a 

enfermagem, pois prometer eles aqui também podem prometer, mas ela quer ver alguém ir 

em frente e seguir a luta com eles e ir até o final, vir aqui na tribuna falar é fácil, é muito fácil 

pegar um microfone e vim aqui defender eles e falar, mas ela quer ver no dia a dia, a 

capacidade das pessoas para defender a classe deles. A Vereadora disse que aqui eles têm 

alguém que representa eles, podem ter certeza que essa pessoa que está aqui vai representar 

muito bem eles até o final do seu mandato, tem orgulho de fazer parte da equipe deles, e 

podem sempre contar com ela. Após a Vereadora solicitou que a Casa envie um oficio 

parabenizando o Esporte Clube União de São Francisco pelo excelente festival do chopp, que 

proporcionou no sábado à noite, um excelente festival, onde comemoramos do começo até o 

fim, sem brigas, só festa e muita farra, muita união, teve a presença das soberanas, e foi um 

sucesso o baile. Concluiu agradecendo. Prosseguindo, o Presidente concedeu a palavra para o 

VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH, que proferiu o seguinte pronunciamento: O Vereador saudou 

todos os colegas Vereadores, servidoras aqui da Câmara Municipal, o Assessor Jurídico 

Marlon, as pessoas que acompanham através do facebook, agradeceu pela companhia de 

todos e um boa noite especial aos técnicos e enfermeiros aqui do nosso município, 

representando não só o município de Chapada mas também representando o nosso Rio 

Grande, representando o nosso país, vocês que certamente estão à frente de muitas lutas, e 

não só da última luta que todos tivemos e que estiveram à frente de uma maneira muito 

especial e muito bonita. Por coincidência esteve conversando nessa última semana com dois 

profissionais que aqui estão hoje, e nessa conversa trocaram também alguns assuntos 

referente a política e referente a situações que estão acontecendo hoje no nosso país, uma 
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conversa breve e sincera que teve, onde disse que certamente será parceiro dentro das suas 

possibilidades como Vereador, esperando que boas notícias venham a nível estadual, a nível 

federal, para que quando assim chegar nessa Casa Legislativa possam votar a favor. Essa luta 

deles também é a luta dos vereadores, e neste ano de decisão, neste ano de busca por pessoas 

que trabalhem em conjunto com cada um deles, menciona de uma forma mais fechada nesse 

período, mas certamente cada um dos Vereadores está buscando parcerias para o município 

em todas as áreas, inclusive na área da saúde, que é a área que todos em um momento ou 

outro da nossa vida precisamos. O Vereador disse que essa busca por Deputados, por pessoas 

que ocupam esses cargos, essa busca incansável, e certamente iram fazer o possível para que 

essas parcerias venham trazer frutos a cada um. O Vereador disse que podem contar com ele 

no que precisar, sempre estará à disposição assim que o procurarem. Em seguida falou da 

recuperação de estrada da Linha Borges no popular condomínio, esteve conversando no 

último final de semana com algumas pessoas residentes ali daquela região, pediram que o 

Executivo Municipal de uma atenção naquela região do popular condomínio. Também 

referente a recuperação de estrada, falou da estrada que passa ali na Linha Modelo, Linha 

Bonita, sai no alto ligando até a comunidade de Tesouras, passa pelas famílias Vogt, Bicigo, 

Weirch, Knob, Rech, as famílias Gaterman, e lá no final Arnold, elas estão solicitando a 

recuperação dessa estrada, essa estrada que o Vereador também frequenta frequentemente, 

então também visualiza que a mesma necessita de um olhar do nosso Executivo Municipal. 

Após disse que nessa última semana tivemos as programações farroupilhas aqui no município, 

o Vereador parabenizou a todos os gaúchos, a todas as gaúchas de sangue, de coração, em 

especial aqui do município de Chapada, que prestigiaram, participaram e também 

trabalharam nessa semana farroupilha. Disse que o CTG Galpão Crioulo está de parabéns, fez 

uma programação bonita, teve jantar, teve desfile farroupilha, teve almoço, demais 

programações durante a semana, com alunos, com tosquia de ovelhas, diversas atividades do 

ramo gaúcho e do ramo campeiro, que é tradicional da nossa região. Então parabeniza o CTG 

e todas as pessoas envolvidas por essa organização e essa belíssima programação que tivemos 

ao longo dessa semana. Após convidou a população aqui de Chapada, onde vai acontecer um 

curso de dança de salão no CTG, durante dez semanas, as pessoas podem entrar em contato 

com as pessoas ligadas a patronagem e obter mais informações, e esse curso de dança 

também vai valorizar a nossa cultura. Concluiu agradecendo. De imediato, o Presidente 

concedeu a palavra para o VEREADOR MAICO ROBERTO HERMES, que proferiu o seguinte 

pronunciamento: Saudou o Presidente da Casa Vereador Castanho, os demais colegas 

Vereadores, o Assessor Jurídico, a servidora Júlia e o pessoal da enfermagem que se fazem 

presentes. O Vereador disse que a umas semanas atrás foi ele quem deu a notícia que naquela 

noite o Congresso tinha aprovado o piso salarial dos enfermeiros, e agora conversando com o 

Assessor do Deputado, onde o mesmo colocou sobre os relatores do projeto, e que ele foi 

suspenso por sessenta dias pelo STF, e o STF pediu para todas as partes se pronunciar, 
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Congressos, estados, municípios, entidades de saúde, hospitais e santa casa, então estão num 

tempo hábil para eles como Vereadores do município fazer a sua parte, e conseguir que isso 

seja suspenso pelo STF, e o pessoal da enfermagem receber os seus devidos direitos, que foi 

aprovado pela Câmara, orçamento foi aprovado pela Câmara e o STF barrou. Disse que fica 

feliz uma hora e triste na outra e tomara que esse jogo se reverta de novo e venha a favor da 

saúde do nosso município, do estado e da nossa nação. Após o Vereador fez alguns pedidos 

verbais, disse que esteve passando pela estrada da Linha Formosa da G7 até no calçamento, 

onde tem trechos bem complicados no morro do Bicigo, dos Cattinhos, então que o pessoal 

do Parque de Máquinas de uma atenção especial nesse trajeto. A estrada geral de Vila Rica 

também está com trechos com bastante dificuldades. E também em algumas visitas que fez 

hoje o pessoal questionou ao Vereador a questão de identidade que não está sendo feita no 

nosso município, neste sentido o Vereador faz um pedido de informação, sabe que a servidora 

que é a esposa do Retiel voltaram para o município, e porque o município ainda não começou 

a fazer as identidades? Pois poderiam fazer aqui e a população não precisaria se deslocar para 

outros municípios. Outro pedido de informação pede também quais dias que o pediatra está 

atendendo no Cais. Concluiu agradecendo. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra para 

o VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH, que proferiu o seguinte pronunciamento: 

Inicialmente saudou o Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho e em seu nome 

saudou os demais Vereadores. Saudou os servidores desta Casa e os servidores da saúde 

pública municipal que estão presentes nessa Sessão, desejando a eles boas-vindas. Disse que 

aqui é a Casa do povo e os Vereadores são, temporariamente, representante do povo. Disse 

que são pautas que vem átona, inclusive durante a pandemia muitos servidores da saúde 

pública questionaram o Vereador Dariano se não tinha a possibilidade de melhorar o salário 

dos servidores da enfermagem. Falou que bater palmas é lindo, maravilhoso. Estender pano 

na janela também é uma ação de reconhecimento, de gratidão. Mas além disso, precisam 

pagar as contas, custos de cursos, custos de qualificação. Por isso, entende que é necessário, 

e os servidores da saúde foram a linha de frente durante a pandemia da covid-19 e sempre 

serão nas próximas situações que poderão acontecer. O Vereador Dariano falou que gostaria 

de agradecer a todos pela compreensão da sua ausência semana passada, mas foi pelo fato 

de que sua esposa precisou com urgência de ajuda para se deslocar para consulta, pois estava 

com dores nas costas, tendo largado tudo o que estava fazendo para acompanhá-la e não 

conseguiu participar da Sessão por este motivo. Mas agora ela já está bem e graças a Deus 

não era nada grave. O ocorrido nos faz refletir o quanto somos limitados quando nosso corpo 

trava ou precisa de ajuda. O quanto nossa saúde é realmente o principal que precisamos 

cuidar e manter, pois o restante, estudamos, suamos a camisa, temos ferramentas diversas 

para fazer e para nos ajudar. Disse também que os profissionais da saúde também são 

importantes nessa hora. E que é suspeita em falar por que é casado com uma médica, por isso 

sabe que sempre são presentes. E o quanto fazem por merecer o mínimo de reconhecimento 
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salarial. Disse que a Vereadora Marlei resumiu muito bem a indignação quanto a falta de ajuda 

para esta importante área da saúde que faz todos os dias com que tenhamos uma melhor 

qualidade de vida. Sobre Deputados, que alguns colegas destacaram aqui, alguns até fizeram 

o dever de casa, e outros votaram contra, e aprovaram o piso salarial da enfermagem, seja no 

Senado ou no Congresso. Porém, o Supremo Tribunal Federal travou toda essa situação. Por 

isso, precisamos além de deputados e senadores escolher com melhor atenção, cuidar para 

qual presidente vamos votar, pois os próximos 2 ministros, inclusive do STF, a serem 

escolhidos serão pelo próximo Presidente da República. Todos sabem de quem foram os votos 

contrários a suspensão do piso, e por quais presidentes os mesmos foram indicados. Falou 

para ficar com olhos abertos, porque como diz a Constituição: O poder emana do povo para o 

povo. E vocês estão demonstrando isso e diversos estados fizeram paralizações e na região 

teve paralização na semana passada. Pediu atenção com o próximo Presidente da República, 

porque essa é uma pauta e nós teremos outras pautas. Uma coisa é ter um deputado que 

indicou no Congresso que fez isso e fez aquilo, mas não fez mais que a obrigação. Agora quem 

trava muitas ações do governo federal é o Supremo Tribunal Federal. Então quem indica é o 

Presidente. E quem indicara os próximos dois? O novo presidente da república. Por isso, pediu 

novamente atenção. O Vereador Dariano disse que tem uma notícia muito importante sobre 

a importante luta da enfermagem. Vocês são, foram e serão sempre importantes para nosso 

município. O Senado pretende votar antes do primeiro turno das eleições o Projeto de Lei 

Complementar 44/2022, que permite que estados e municípios possam realocar recursos para 

o combate à covid-19 para outros programas na área da saúde. A proposta, que tem o apoio 

da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), pode liberar cerca de R$ 27,7 bilhões não 

utilizados e, com isso, viabilizar o pagamento do piso salarial dos enfermeiros, suspenso pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF). Essa informação foi dada nesta terça-feira (20) pelo relator 

geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), após reunião com o 

presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A ideia do senador é aprovar esse PLP já 

na próxima semana. Então, rapidamente a gente aprova isso, já antes da eleição, para dar um 

sustento, um reforço ao orçamento dos estados e dos municípios”, disse Castro. Em seguida, 

o Vereador Dariano deixou seu abraço a todos os gaúchos e gaúchas deste nosso querido 

município. Como diz nosso hino sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Que este 

povo trabalhador, dedicado, e exemplo para o país, não mais guerreando como nossa história 

foi forjada, mas com atitude, exemplo e união, pois como também diz nosso hino: Mas não 

basta, pra ser livre, Ser forte, aguerrido e bravo, Povo que não tem virtude, Acaba por ser 

escravo”. O momento atual que vivemos é inclusive um momento para colocarmos em prática 

também nosso hino. Temos que valorizar nossas virtudes, das quais por exemplo temos a 

Dignidade: dignidade, mérito, grandeza, perfeição, honestidade, honra, retidão, 

respeitabilidade, equidade, nobreza, justiça e generosidade. Disse que destaca isso, pois em 

período eleitoral, temos a nível estadual e nacional, a oportunidade de valorizar quem não só 
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fala sobre isso, como pratica ou principalmente que pratica, pois como diz no hino, povo que 

não valoriza sua virtude, não tem virtude, acaba por ser escravo, que não sejamos escravos 

por más escolhas de nossas lideranças políticas, que diferente dos tempos da revolução 

farroupilha, o que acontecer na eleição no próximo dia 02 de outubro, poderão prejudicar 

nossa vida pelos próximos 4 anos. Prosseguindo, o Vereador Dariano falou sobre o desfile de 

7 de setembro. E nosso exercício de cidadania que é estar nos desfiles de 7 setembro inclusive 

de verde amarelo, parabéns a todos os patriotas chapadenses que fizeram sua parte e 

diariamente demonstram o quanto amam seu país, seja em atitudes, seja em escolhas, seja 

em não deixar que pisem em nossa bandeira, que não invadam nossas lavouras, que não 

deturpam nossa família, que não roubam nossa pátria e não manchem nossa honra. O 

Vereador Dariano também falou sobre a RS 330 da importância dela para nosso município 

todos sabemos, o trecho que está em obras está saindo do sonho para se tornar realidade. 

Claro ao estar concluída poderemos dizer que o sonho foi realizado, por hora o sonho está em 

andamento, e está se tornando a cada km feito, realidade. Parabéns ao prefeito Gelson por 

ter se empenhado nas diversas viagens a Porto Alegre, articulando com o DAER, com 

secretário dos transportes e com deputados. Parabenizou a todos os envolvidos que ajudam 

e que acreditam nesse sonho. Disse que o duvidar é uma energia negativa. Não vai citar 

nomes, porque não é permitido, mas cada um sabe o que fez o que fará e o que ainda poderá 

fazer para nos conectarmos com Palmeira das Missões. Para encerrar, o Vereador Dariano 

recomendou à Mesa Diretora para que avalie a possibilidade de o recurso que sobra no final 

do ano, seja destinado para realizar o projeto de pavimentação asfáltica de Chapada a 

Palmeira das Missões, pois com o projeto pronto, poderemos ir atrás de mais recursos para 

em uma segunda etapa poder fazer esta ligação. A seguir, o Presidente concedeu a palavra 

para o VEREADOR LEONARDO ANDRE KRINDGES, que proferiu o seguinte pronunciamento: 

O Vereador saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, em nome dele saudou os demais 

Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, as servidoras da Casa, as enfermeiras e técnicas de 

enfermagens que estão prestigiando na sessão desta noite, infelizmente não por um motivo 

bom, mas uma reinvindicação, mas que bom que estão aqui também e também as pessoas 

que acompanham pelo facebook. O Vereador disse que domingo está previsto a inauguração 

do calçamento da Linha Westphalen, com festa naquela comunidade, e com alegria após a 

conclusão desse calçamento irá começar o calcamento na linha onde o Vereador reside, onde 

começa do lado da APAE, que foi esperado a obra para começar em virtude dos desvios, onde 

o pessoal da Westphalen passava por a Linha Borges, então logo inaugurado essa obra do 

calçamento, já está licitada, estão só esperando para começar esse calçamento, pois já tem 

mais uma quantidade de recursos destinados para aquele calçamento, faltando só a licitação 

desses recursos para sequência do calçamento. Comentou sobre o dia do gaúcho, tinha 

marcado esse trecho do Hino Rio Grandense que o colega Dariano falou, e não tem como não 

falar, sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra, que possamos se orgulhar de tudo que 
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aconteceu, se orgulhar de ser gaúcho, aqui também outro trecho de uma música que diz, 

gaúchos abrindo fronteiras, sabemos que em todo o Brasil, até fora do país, temos gaúchos 

fazendo a diferença, trabalhando, lutando, não só nós que moramos no Rio Grande do Sul, 

mas em todo o país, honrando as tradições, sabem que em vários lugares continuam com 

CTGS, com a cultura, e é importante manter as tradições com desfiles, com eventos do CTG, 

esse ano também está tendo uma participação do CTG junto com as escolas, e um apoio maior 

também da Prefeitura ao CTG, para que possam divulgar ainda mais a cultura. Após o 

Vereador comentou sobre o piso da enfermagem, onde no dia 26 de novembro a Secretária 

da Saúde Odete encaminhou um oficio pedindo para que o Vereador entrasse em contato 

com os Deputados que o Vereador representa, do PSDB são dois, e logo que recebeu o oficio 

encaminhou aos Deputados, e os dois responderam que eram favoráveis ao piso da 

enfermagem, e nesse oficio consta que no município de chapada são sete enfermeiras e treze 

técnicos de enfermagem. Disse que também tem as pessoas não só do Cais mas também que 

trabalham no hospital, num todo, é uma importante reinvindicação, que é merecida, e pelo 

que vão vendo a parte pública ela foi feita, está só com entrave no STF, e ele acredita que isso 

logo vai ser liberado, sempre dizem que a pior parte é a parte política, mas essa já está 

resolvida, já está votada e aprovada, então esperam que logo recebam oficialmente, disse que 

já conversou final de semana com uma técnica de enfermagem sobre isso, sabem do trabalho 

como é difícil, e acha que não podem só dizer que é porque estavam na linha de frente da 

pandemia, pois eles continuam, chegamos no Cais e vão aonde? Vai para técnicos e 

enfermagem e depois vamos para o médico. Dependendo o que o médico vai fazer vamos 

voltar ao setor da enfermagem. Então não precisam mais dizer que é só pela pandemia, é por 

um trabalho merecido, não só da pandemia mas que já foi antes da pandemia, e que vai 

continuar sendo depois. O Vereador disse que podem contar com ele no que ele como 

Vereador poder ajudar, vai estar ajudando, e alguma pressão se for preciso via seus 

representantes Deputados que são a favor vão estar ai para ajudar também. Parabeniza os 

enfermeiros e técnicos, vieram visitar na Câmara hoje por um motivo não tão bom, mas que 

tomara que daqui uns dois ou três meses, meio ano, possam vir visitar aqui já recendo esse 

piso da enfermagem. Concluiu agradecendo. Logo após, o Presidente concedeu a palavra para 

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

Inicialmente saudou o Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho e em seu nome 

saudou os demais Vereadores e Vereadoras. Saudou os servidores da enfermagem que estão 

presentes na Sessão. Disse que se sente feliz com a presença de todos, embora o motivo não 

seja tão bom e que conhece bem essa luta, porque é professora estadual e há muitos anos 

estão nessa mesma luta por reconhecimento, por cumprimento de um piso que prometeram 

e quem prometeu não cumpriu. Sabe o quanto cada um se empenhou, estudou, se esforçou 

para atualizar e aperfeiçoa, e quando chega o reconhecimento é como tirar um doce de uma 

criança, ou seja: “dá e tirar”. Falou que também recebeu, assim como os demais Vereadores 
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receberam, o pedido da Secretaria da Saúde Odete, e na época encaminhou a solicitação. 

Enfim, disse que como Vereadores podem entrar em contatos dos seus Deputados Estaduais 

e Federais pedindo ajuda que vocês buscam, que esse respeito, essa valorização financeira. 

Disse que sabe o quanto é importante e necessário o trabalho dos profissionais da 

enfermagem. Falou que as profissões merecem mais respeito e quando aumenta o salário, 

parece que aumenta tudo.  Comentou que sua mãe foi auxiliar de serviços médicos e fazia no 

posto de saúde a pré-consulta e toda parte do técnico de enfermagem. Hoje sua mãe tem 

alzaimer/demência e o salário que ela ganha não paga nem os cuidadores. Se os filhos não 

ajudam não tem condições de ficar viva, porque ou ela come ou paga a metade dos 

cuidadores. É muito complicado a pessoa trabalhar a vida inteira, e se dedicar, e quando chega 

na velhice não tem condições de se manter e precisa de ajuda de alguém. Hoje, dia 21 de 

setembro é dia mundial do alzaimer e veio pensando em falar nisso, porque é uma doença 

que dá em pessoas de idade, neurodegenerativas, a causa é desconhecida, há suposição que 

seja genética, mas é bem complicado, porque não tem um tratamento, se descobre cedo dá 

para tentar ir adiando a gravidade da coisa, mas só quem cuida, só quem convive com pessoas 

que tem essa doença sabe como isso é triste e complicado, quanta estrutura psicológica, 

emocional e financeira precisa. Então deixa o seu abraço a todos aquelas pessoas que tem 

familiares com essa doença, e a sua força, porque sabe que é muito difícil, e nenhum de nós 

está livre. Após disse que hoje é o dia internacional da paz, e ironicamente hoje no jornal do 

almoço ela escutou na reportagem a respeito do seu Putin que deseja usar armas nucleares. 

Quando pensam que precisamos cada vez mais paz, mais união, de ajuda mutua, ai aparece 

um Governante louco, com ideias loucas, para matar todo mundo, porque sabem que armas 

nucleares são muito perigosas, e não tem nem noção de tudo que vai afetar, é bem 

complicado, por isso também mais uma vez a gente cai nessa, a importância da gente tomar 

cuidado com as pessoas que escolhemos para governar, para comandar o nosso país. Porque 

se pegamos um louco ele pode também fazer loucuras e nós não temos muita força. Então 

que a gente possa conseguir conquistar essa paz, que o mundo possa ter paz, que possa uma 

luzinha acender na cabeça desse governante, para que ele possa ser menos radical. Pede que 

hoje cada um faça em casa uma oração pela paz no mundo. A Vereadora destaca a 

inauguração do calçamento dia 25, lá na Linha Westphalen, um feito que alegra não só o 

pessoal da Westphalen mas o município como um todo, fica muito feliz, parabéns a 

administração, parabéns aos munícipes chapadenses. Também parabenizou a comunidade de 

São Francisco, a festa estava muito bonita. Também o CTG por toda a programação da 

semana, o desfile estava muito bonito, bem interessante. A Vereadora pede que a Casa envie 

um oficio parabenizando o CTG por toda essa semana. Também falou da perda da amiga Ana 

Almeida que perdeu o Ari Almeida nessa última semana, neste sentido pede que a Casa envie 

um oficio de sentimentos a eles e também a família de Rudiberto Rambo que também teve 

perdas durante essa semana. Então deixa seus sentimentos, um abraço carinhoso a eles, um 
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momento difícil mas que faz parte. Concluiu agradecendo. De imediato, o Presidente solicitou 

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

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

palavra o Vereador GILMAR CASTANHO, que disse o seguinte: Saudou o Vice Presidente da 

Casa Vereador Alcino, em nome dele saudou os demais Vereadores, o Assessor Jurídico 

Marlon, a funcionaria Júlia e também as pessoas que estão ouvindo e assistindo através do 

facebook e também saudou as enfermeiras e as técnicas que estão visitando hoje, onde estão 

reivindicando o pagamento do piso salarial. Disse que elas tem todo o direito, ele como 

situação poderia ter ficado quieto quando o Governo Federal revogou a lei 173, onde que essa 

lei tirava o direito dos profissionais da saúde de receber os anuênios e avanços, mas não, 

quando ele soube dessa lei imediatamente fez um pedido verbal ao Executivo para que ele 

pagasse os anuênios aos servidores da saúde, e graças a Deus o Executivo atendeu e os 

profissionais da saúde receberam os anuênios. E também quando a Câmara dos Deputados e 

o Senado aprovaram a lei, no mesmo momento o Vereador já fez o pedido para o Executivo 

fazer o pagamento. O Vereador poderia ficar quieto, mas não, os seus ideais sempre serão os 

mesmos, sempre defendeu o funcionalismo público e sempre vai defender, não interessa 

quem esteja no poder. Isso gratifica, quando fazem uma política de resultado, e graças a Deus 

quando acontece uma situação dessa, quando uma categoria vem, o Vereador consegue 

mostrar o que já fez para essas categorias e vai fazer ainda mais, e tem certeza que os nove 

Vereadores aqui tem o mesmo objetivo que o dele. Então podem ter certeza que tem o apoio 

do Vereador e inclusive defende também que se não tiver como receber o piso que se dê um 

avanço a mais, um padrão a mais, tanto para enfermagem como para os técnicos, ai não 

precisa piso, pois já atingem o valor do piso. Isso o Vereador já tem trabalhado tanto com o 

Campana como com o próprio Prefeito, para melhorar as categorias pelo menos um avanço 

para cada categoria, para começar recuperar o salário dos nossos funcionários, que estão bem 

defasados e tem que ser melhorado. Então podem ter certeza que tem o apoio do Vereador, 

sempre tiveram e sempre vão ter, podem ficar tranquilos, mas o Vereador acha que o 

Presidente do Senado junto com o Paulo Guedes vão achar uma saída para que os técnicos e 

enfermeiros consigam receber esse piso salarial. Após falou sobre o calçamento da Linha 

Westphalen, na qual também foi uma conquista do Vereador através do seu Deputado, onde 

era uma reinvindicação antiga daquela comunidade, onde eles sempre tiveram esse sonho de 

ter a ligação até o asfalto, e o Vereador a quatro anos atrás já tinha se comprometido com 

eles, e foi a luta, e graças a Deus conseguiram essa emenda parlamentar, e domingo estarão 

na festa onde estará sendo liberado o uso daquele calçamento para aquelas pessoas, e 

também pelo fato deles sempre corresponderem ao Progressistas através das urnas, e isso é 

uma satisfação e é uma forma de reconhecer aquela comunidade. Disse que ontem teve a 

comemoração de 20 de setembro, da revolução farroupilha, no qual os gaúchos lutavam para 

conseguir a independência do estado do Rio Grande do Sul porque não aguentavam mais os 
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impostos, isso é uma luta antiga, e até hoje estamos lutando, e o Vereador fica indignado 

quando abaixasse um imposto alguém critica quem baixou, essas coisas não dão para 

entender, mas valeu a pena os gaúchos lutar, hoje somos um povo forte, um povo guerreiro, 

um povo que tem virtude, um povo que não é escravo, e nunca será, somos exemplo para 

nossa nação brasileira, e só resta comemorarmos o 20 de setembro, o dia da revolução 

farroupilha. Após agradeceu ao Executivo que respondeu os seus pedidos lá no Distrito de Boi 

Preto, onde foi feito vários serviços na sua comunidade. Concluiu agradecendo. Reassumindo 

a Presidência, de imediato o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR ALCINO RUI 

KOHLRAUSCH que proferiu o seguinte pronunciamento: Inicialmente saudou o Presidente da 

Casa Vereador Gilmar Castanho em seu nome os demais colegas vereadores, Assessor Jurídico 

Marlon, Servidora Júlia que está laborando nesta Casa, servindo aos trabalhos, também as 

pessoas que nos acompanham pelas redes sociais agradeceu por estarem prestigiando os 

trabalhos desta Casa, buscando melhorias para nossa comunidade. Após reportou-se sobre as 

Enfermeiras, enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão aqui por uma causa justa, pois 

sem estes profissionais a saúde não acontece em sua plenitude, disse que é prova viva, pois 

sua filha Diandra está no último semestre fazendo estágio em Passo Fundo em Enfermagem 

ela vai se formar no final do ano, disse que o quanto essas pessoas estudam e o quanto tem 

que se preparar , além do TCC no final, e imagina quem põe a mão na massa, que no 

operacional tem que fazer as coisas, neste sentido o Vereador Alcino disse que é muita 

maldade de pessoas que se acham donas das posições que ganham muito dinheiro e auxílios 

moradia, que nem precisam pois tem casas tem um monte de auxílios até paletó, mas eles 

não tem legitimidade nem moral para julgar  o trabalho de vocês para não pagar o Piso, eles 

ganham tantas coisas injustas e agora esses caras vão julgar o trabalho das pessoas que 

realmente vestem a camisa e fazem as coisas, O Vereador disse que acompanha e sabe o 

quanto é sacrificado mas o quanto é prazeroso e o quanto atendem a população quando 

precisam, mas infelizmente pessoas não tem respeito por estes e estas profissionais da saúde, 

as instancias constituídas  podem crer  estão agindo para que façam o pagamento que se torne 

realidade porque isso é o mínimo necessário e não estão pedindo nada demais, disse que ficou 

tão contente quando o Piso foi criado, pois isso faz parte da dignidade do dia a dia do 

reconhecimento do trabalho destes profissionais. O Vereador Alcino disse que todos estão 

muito preocupados e solidários a estes profissionais, dizendo que podem contar sempre com 

ele pois é um aliado deles. Parabenizando e agradecendo por tudo que fazem pela população 

que precisam principalmente em momentos complicados na saúde onde atendem tão bem e 

certamente irão conseguir esse Piso nem que seja na luta e na briga, vão conseguir chegar lá. 

Dando sequência, o Vereador disse que sua filha Dianara que é também Engenheira 

Agrônoma, lembrou o Vereador para que não esquecesse de falar que hoje é o Dia da Árvore, 

pois precisamos restaurar, regenerar as nossas nascentes, não drenar banhados depois não 

tem mais chuvas, porque se drena vai para o lençol freático e a chuva vem, plantar árvores  
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ou seja plantar água, porque quando plantamos árvores, plantamos água, planta árvores que 

os pássaros vem e cada vez que se derruba uma árvore a gente está se matando um pouco, 

pois o CO² vai para atmosfera e o Oxigênio falta para nós  dando muitos problemas. 

Prosseguindo o Vereador Alcino falou ainda, que também é o dia da pessoa com deficiência e 

como falado dia da conscientização da doença de Alzheimer realmente quem está comedido 

e quem cuida de pessoas assim é muito difícil, neste sentido o Vereador deseja forças a quem 

tem a doença e a quem cuida pediu que tenham paciência a esse enfrentamento. Também 

com alegria, disse que amanhã as vinte e duas horas e quatro minutos, inicia a Primavera o 

mês das flores, alegria muito grande, no Hemisfério Sul onde inicia o Equinócio da Primavera, 

isso vem do latim a palavra Equi condiz com igual e nócio é noite, onde o dia vai ter a mesma 

duração da noite. Para finalizar falou um pouco sobre a questão das eleições, sobre a 

responsabilidade de escolhermos novos mandantes da Nação, do Estado, nossos 

Parlamentares, disse que ainda quer esperar pois vê muitas críticas e muitas ofensas e poucos 

projetos, poucas coisas construtivas quem está no Poder é muita ofensa muito Fake News é 

muita pouca coisa e estão chegando numa situação muito complicada, porque temos que 

escolher agora e cada um tem que escolher, o que faz. Disse que quem sabe na próxima sessão 

fale mais de forma bem preservada devido ao período eleitoral, mas disse que são poucos 

projetos e coisas que apontam soluções, que apontam projetos exequíveis e viáveis, por isso 

o Vereador Alcino, disse que está bastante preocupado com isso e chegamos ao ponto de 

termos dois candidatos que estão despontando, mas eles tem que nos próximos dias 

apresentar alguma coisa positiva e a população tem que fazer uma escolha, e cada um vota 

como acha melhor, pois cada um é responsável pela construção da nossa Nação, pelo 

restabelecimento da paz, sem raiva e com muito equilíbrio e com muito trabalho. Concluiu 

agradecendo a atenção de todos e até uma outra oportunidade se está também for a vontade 

de Deus.  Por fim, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER 

que proferiu o seguinte pronunciamento: Inicialmente saudou o Presidente da Casa Vereador 

Gilmar Castanho, colegas Vereadores, Servidora Júlia, a todas as Enfermeiras e Técnicas de 

Enfermagens presentes nesta noite, bem como aos internautas. Sobre a questão do Piso da 

Enfermagem, disse que não irá repetir o que já foi falado aqui, mas disse que todos os 

Vereadores fazem o possível para ver estas categorias bem, disse que já tinham falado sobre 

isso, mas infelizmente não deu, mas vai dar, disse que nunca se pode perder a fé.  Dizendo de 

coração que estes profissionais são uns anjos, pois quando vai num médico, o médico atende 

mas dali a pouco já sai e quem vem cuidar das pessoas quando estão num quarto, na cama, 

são as enfermeiras e técnicas, com todo amor e carinho, disse que chegam e tratam as pessoas 

tão bem, disse que esse trabalho é maravilhoso, dizendo que elas podem ter certeza que 

sempre tem uma pessoa que ora por elas e a Vereadora disse que sempre pede a Deus que 

mais pessoas procurem ser Enfermeiros para assim ajudar aas pessoas doentes. A Vereadora 

disse que como trabalha com o Clube de Mães, disse que vê tantas pessoas sozinhas e 

doentes, que gostariam de uma palavra amiga de qualquer pessoa porque isso faz tão bem. 

Por isso são merecedoras sim de um salário digno, pois são uns anjos e podem ter certeza que 

a recompensa virá. Após proferiu alguns pedidos verbais, solicitando que seja feita a troca de 
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um bueiro que está quebrado, em frente ao Escritório da Olaria Streit, no Distrito de Tesouras 

disse que foi colocado um sinal lá porque está muito perigoso. Bem como seja feita a 

recuperação e troca de um bueiro que está prestes a cair, na entrada da Granja Streit na 

localidade de Santo Antônio, onde ali está muito perigoso, pois passa transporte escolar e 

caminhão de leite, então que seja providenciada o quanto antes esta recuperação com 

urgência, antes que ocorra algum acidente. Também que seja verificado todas as lâmpadas, 

bem como colocada uma lâmpada fluorescente, em frente à Escola São Luiz Gonzaga de 

Tesouras; Que seja colocado um bueiro e também pedra brita, em frente à residência da 

Senhora Lorena Fucks, na Rua Antônio Cobalchini, rua que fica pra baixo do Hotel Scheibler. A 

Vereadora Salete parabenizou ainda a Patronagem do CTG Galpão Crioulo pela excelente 

programação sendo que na última semana onde os alunos das escolas participaram de um 

evento com danças, mateada, e isso só tem a crescer pois a criança quando vê os outros 

dançando e bem trajados eles também gostam e com isso eles participam das invernadas, 

também na quarta feira foi o Jantar Leitão com Ovelha, e no domingo missa crioula, o Desfile 

Farroupilha e belíssimo almoço servido pelo  CTG Galpão Crioulo. Neste sentido pediu que a 

Casa encaminhe um ofício em nome de todos os Vereadores. Também fez um convite a todos, 

que participem do tradicional jantar dançante da Escola São Luiz Gonzaga, cardápio galeto 

com massa e vinte tipos de saladas e diversas sobremesas, onde este ano os cartões foram 

limitados, então que as pessoas se organizem para comprar logo, para não ficar sem, na cidade 

tem pontos de venda, assim como na escola através de reserva, e esse ano com novidade de 

pagamento com pix, para quem precisar. Disse que a Escola conta com o apoio de todos. Em 

seguida, disse que gostaria que seu nome fosse inclusivo nos ofícios de pesar de Ary Almeida, 

e também aos familiares de Rudimento Streit Rambo, para que seja encaminhado a sua irmã. 

Para finalizar, reportou-se sobre a eleição, disse que devemos pensar muito bem em quem 

devemos votar, pensar muito bem em quem nos ajuda, quem manda dinheiro para Chapada, 

porque os Vereadores aqui não podem fazer nada, se não vem verba de Deputados disse que 

ficam de mãos abanando, então pediu que as pessoas pensem bem, com muito amor e carinho 

é bem difícil esse ano e têm que ser muito bem pensado, em quem votar, para que sigamos 

com uma vida tranquila para que dê tudo certo, e se precisarem falar com alguém para ver 

quem manda dinheiro para Chapada, ressaltou que todos os Vereadores tem condições de 

explicar isso pra população. Estas eram as suas colocações para está noite. 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. Não havendo nenhuma matéria liberada 

para votação nessa Sessão Ordinária. Não havendo mais matérias a serem apreciadas o 

Presidente declarou encerrada esta fase e passou para a Quarta Fase, a das COMUNICAÇÕES 

PARLAMENTARES, pelo tempo máximo de cinco minutos, vedado o aparte de acordo com o 

§ 2º do Art. 58 do Regimento Interno, tendo inscrito o Vereador Alcino Kohlrausch que 

registrou o falecimento do Sr. Ari Almeida (in memoriam), dizendo que acompanhou o cortejo 

e os cavalarianos de Almirante Tamandaré do Sul receberam o seu corpo para depositar em 

sua última morada. Também registrou o falecimento da Sra. Lúcia Lippert (in memoriam) 
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esposa do falecido José Lippert, bem como registrou o falecimento do Sr. Rudiberto Rambo. 

Pediu para incluir seu nome ou que fosse enviado em nome da Câmara de Vereadores no 

ofício de pesar as famílias acima citada, externando as condolências. 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 21 de setembro de 2022. 

 

 

                      Gilmar Castanho                                        Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente Poder Legislativo                     Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 

 

 
 

 

 


