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ATA Nº 3937 

 

Aos vinte e sete 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 terceira  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 Vereador Gilmar 

Castanho procedeu a leitura de uma passagem do Livro Sagrado. De imediato, o Presidente 

colocou em discussão a ATA Nº 3936 da Sessão Ordinária realizada aos vinte um 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. Foram lidas, as seguintes matérias, as quais serão encaminhadas às Comissões 

competentes para estudo e posterior votação: PROJETO DE LEI Nº 064/2022 que “Altera a 

redação do artigo 3º e acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 831/1991 que “Cria o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, estabelece as atribuições, formas de 

composição e dá outras providências”; e PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2022 que 

“Altera a redação do artigo 124 da Lei Complementar nº 005/2010, que “Dispõe sobre o Regime 

Jurídico Único dos Servidores Públicos 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 o Vereador Kelvin Luis Schuh seguido pelos 

Vereadores, Maico Roberto Hermes, Dariano Agostino Guth, Leonardo André Krindges, Sandra 

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

Inês Ritterbusch. Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR KELVIN 

LUIS SCHUH, que proferiu o seguinte pronunciamento: Inicialmente o Vereador Kelvin saudou 

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

Vereadores e Vereadoras. Cumprimentou os Servidores desta Casa e a todas as pessoas que 
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mais uma vez acompanham os trabalhos desta Casa pelo facebook. Em seguida, o Vereador 

parabenizou todos os envolvidos no evento realizado pela Escola São Luiz Gonzaga de Tesouras 

no último sábado, que foi o jantar galeto com massa e após uma reunião dançante. Na ocasião, 

também teve apresentações dos alunos que contou com a presença de um belíssimo público. 

Em seguida, o Vereador Kelvin falou sobre uma ponte localizada em São Roque, próxima ao 

campo do Esporte Clube 24 de Junho. As pessoas procuraram o Vereador pedindo a finalização 

daquela obra, pois essa ponte está interditada. Desta forma o Vereador pediu ao Poder 

Executivo qual a previsão para o termino desta ponte? Se existe algum recurso por parte da 

Defesa Civil que está por vir? Caso for a resposta afirmativo se é por esse motivo que não estão 

concluindo a mesma? Pediu caso tenha algum recurso para vir, seria possível concluir essa 

ponte com recursos próprios e depois realocar os valores aos cofres públicos? Essa última 

pergunta faz pensar que desta maneira seria possível concluir essa ponte e depois realocar os 

valores e as pessoas poderiam usar esse trajeto, pois as pessoas procuraram o Vereador para 

ter essa resposta do Executivo Municipal e da Câmara de Vereadores. O Vereador também 

pediu para melhorar a sinalização do local, tendo em vista que algumas pessoas acabam 

entrando ali no sentido da faixa, sentido ao campo, e acaba tendo dificuldades no trajeto, ainda 

mais se for um caminhão ou veículo de maior porte. Disse que faz estes pedidos para que fique 

registrado essas perguntas ao Executivo Municipal. Concluiu agradecendo. De imediato, o 

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

seguinte pronunciamento: Inicialmente o Vereador Maico saudou o Presidente desta Casa 

Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores e Vereadoras. 

Cumprimentou os Servidores desta Casa e a todas as pessoas que mais uma vez acompanham 

os trabalhos desta Casa pelo facebook. O Vereador Maico disse que antes da Sessão estava 

conversando com o colega Kelvin a respeito dessa ponte de São Roque, pois hoje o Vereador 

recebeu uma ligação do seu Cassiano Dupont que mora na cidade de Vale Real e o seu pai mora 

em São Roque, ele colocou a situação dessa ponte e da dificuldade que estão tendo, pelo fato 

de ainda não ter sido solucionado o problema. Diante disso, pediu que na medida do possível 

que agilizem os trabalhos, pensando no bem dos moradores que precisam dessa ponte para ter 

uma boa trafegabilidade na estrada. Ele colocou que estão passando pela lavoura, estão com 

dificuldades, não só o pai dele, mas como toda a população que passa nesse trecho, bem como 

os produtores que utilizam aquela ponte. Esse problema não é de hoje que isso aconteceu, faz 

uns três ou quatro meses que tivemos essa chuvarada, tempo hábil tinha para fazer. Pediu que 

seja dada uma atenção especial e que isso aconteça o quanto antes. Após o Vereador Maico 

falou do Projeto de Lei Complementar nº 002/2022, que altera a redação do artigo 124 da Lei 

Complementar nº 005/2010, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 

do Município de Chapada. Frisou que pelo que analisou do projeto o mesmo é inconstitucional, 

pois ele fere o artigo 37 do inciso 5º da Constituição Federal. Disse que esse projeto ficará 

baixado e a sua bancada vai conversar e vai fazer alguns pedidos de informação, tanto para o 
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Assessor Jurídico desta Casa, como para o Assessor Jurídico de Porto Alegre, Moacir. Não sabe 

dizer que órgão presta assessoramento jurídico para a Prefeitura Municipal, acha que é o DPM, 

mas vai fazer os pedidos de informação sobre esse projeto de lei. Disse que estão aqui para 

fiscalizar os trabalhos, fiscalizar os projetos, para aprovar e desaprovar os projetos que entram 

nessa Casa. Por isso, acha que vão ter um belo trabalho em cima desse projeto. O Vereador 

também fez um pedido de informação, disse que tiveram uma Sessão aqui onde contou com a 

presença dos produtores de leite, logo após aquela Sessão tiveram uma reunião, onde 

conversaram com os produtores de leite, o pessoal da Emater e o Vereador Leonardo estavam 

presentes. Neste sentido, pediu quais os pátios de vaca que foram feitos daquela data até hoje? 

Faz este pedido, pois muitos produtores vêm até eles e pedem, inclusive a Sandra Rockemback 

pediu ao Vereador hoje de tarde novamente sobre o pátio de vaca na propriedade dela em São 

João, que não tomam providencias e estão com dificuldades. A sorte que não está chovendo 

muito, mas quando chove muito todos sabem o que acontece. O Vereador disse que na Creche 

Dona Ziza na parte dos fundos, onde o pessoal entra com os ônibus para pegar os alunos, teve 

alguns moradores daquela rua que relataram ao Vereador do perigo que está sendo quando o 

ônibus entra e sai da creche, pela falta de sinalização, podendo causar um acidente. A hora de 

maior movimento é a hora que o pessoal da fábrica para de trabalhar. Diante disso, pediu para 

que seja dada uma atenção especial, e que seja colocada algumas placas de sinalização, para 

que amanhã ou depois não aconteça algum acidente que possa vir causar danos a alguma 

criança. O Vereador também pediu uma ou duas cargas de brita na propriedade do seu Lídio 

Tavella na Vila Rica. Concluiu agradecendo. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra para 

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

Inicialmente o Vereador Kelvin saudou o Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho e em 

seu nome saudou os demais Vereadores e Vereadoras. Cumprimentou os Servidores desta 

Casa, a Dianara e a todas as pessoas que mais uma vez acompanham os trabalhos desta Casa 

pelo facebook. Disse que fica feliz que de casa, hoje tão difundido a internet e redes sociais tem 

a liberdade de poder expor nossas opiniões, debater ideias e que consigam continuar com isso 

pra sempre, porque a internet e um local que tem acesso a muitas informações, pesquisas, 

opiniões e também tem acesso em tempo real e ao vivo à informações locais, do nosso 

município, como debate aqui. O Vereador Dariano aproveitou a oportunidade para comentar 

para vocês sobre um experimento socialista: Um professor de economia na universidade Texas 

Tech disse que ele nunca reprovou um só aluno antes, mas tinha, uma vez, reprovado uma 

classe inteira. Esta classe em particular tinha insistido que o socialismo realmente funcionava: 

ninguém seria pobre e ninguém seria rico, tudo seria igualitário e 'justo'. O professor então 

disse, "Ok, vamos fazer um experimento socialista nesta classe. Ao invés de dinheiro, usaremos 

suas notas nas provas." Todas as notas seriam concedidas com base na média da classe, e 

portanto seriam 'justas'.  Isso quis dizer que todos receberiam as mesmas notas, o que significou 

que ninguém seria reprovado. Isso também quis dizer, claro, que ninguém receberia um "A". 
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Disse que a média das primeiras provas foram tiradas, todos receberam nota "B". Quem 

estudou com dedicação ficou indignado, mas os alunos que não se esforçaram ficaram muito 

felizes com o resultado. Quando a segunda prova foi aplicada, os preguiçosos estudaram ainda 

menos, eles esperavam tirar notas boas de qualquer forma. Aqueles que tinham estudado 

bastante no início resolveram que eles também se aproveitariam do trem da alegria das notas. 

Portanto, agindo contra suas tendências, eles copiaram os hábitos dos preguiçosos. Como um 

resultado, a segunda média das provas foi "D".  Ninguém gostou. Depois da terceira prova, a 

média geral foi um "F". As notas não voltaram aos patamares mais altos mas as desavenças 

entre os alunos, para buscar culpados, palavrões e xingamento e a atmosfera das daquela classe 

virou um caos. A busca por 'justiça' dos alunos tinha sido a principal causa das reclamações, 

inimizades e senso de injustiça que passaram a fazer parte daquela turma. No final das contas, 

ninguém queria mais estudar para beneficiar o resto da sala. Portanto, todos os alunos 

repetiram o ano para sua total surpresa. O professor explicou que o experimento socialista 

tinha falhado, porque ele foi baseado no menor esforço possível da parte de seus participantes. 

Preguiça e mágoas foi seu resultado. Também haveria fracasso na situação a partir da qual o 

experimento tinha começado. "Quando a recompensa é grande", ele disse, "o esforço pelo 

sucesso é grande, pelo menos para alguns de nós. Mas quando o governo elimina todas as 

recompensas ao tirar coisas dos outros sem seu consentimento para dar a outros que não 

batalharam por elas, então o fracasso é inevitável."É impossível levar o pobre à prosperidade 

através de legislações que punem os ricos pela prosperidade. Cada pessoa que recebe sem 

trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber. O governo não pode dar para alguém 

aquilo que não tira de outro alguém. Quando metade da população entende a ideia de que não 

precisa trabalhar, pois a outra metade da população irá sustentá-la, e quando esta outra 

metade entende que não vale mais a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então 

chegamos ao começo do fim de uma nação. Quem escreveu esse texto foi Adrian Rogers, (1931-

2005). Espera que tenham lhe entendido quanto a tal experimento, não bastando quer também 

compartilhar uma outras reflexão e um pedido, ou melhor, pediu duas coisas: Logo mais, em 

02 de outubro, você se dirigirá até um local de votação e vai apertar umas teclas. Na véspera, 

(dia 01 de outubro) à noite, faça duas coisas: 1) Vá até o quarto onde dormem seus filhos (ou 

netos) observe-os, cubra-os, beije-os e acaricie-os. Se por acaso nem filhos nem netos 

estiverem em sua casa, neste dia, olhe fotos deles, mesmo que seja no celular. Ria, mate a 

saudade, veja como cresceram, desfrute relembrando bons momentos. 2) Em seguida olhe a 

Internet, procure notícias sobre Venezuela, Argentina, Chile, Cuba, Nicarágua e Colômbia. 

Depois desta busca na internet, REFLITA. Qual futuro VOCÊ vai escolher para seus filhos e netos? 

O da liberdade, do trabalho, crescimento, da família, da dignidade? Ou o do SOCIALISMO que 

colocou todos esses países na pobreza, violência, fome e desespero? Dia 02 será a eleição mais 

importante de nossas vidas. E todo pai, toda mãe sabe que nossa VIDA são nossos filhos e 

nossos netos. Esta é a eleição mais importante não para nós, mas para eles. Qual o destino que 
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você dará para eles: O destino do bem? Ou do Socialismo? Lembrando que na Colômbia, 18 

milhões de pessoas se abstiveram de votar, ou votaram em branco ou nulo e 11 milhões de 

esquerdopatas elegeram um terrorista narcotraficante do Grupo Armado M-19 para Presidente 

do país. Portanto, fique ciente que sua omissão e seu voto errado poderá representar sua ruína 

e de sua família no futuro. Para finalizar o voto é secreto, mas já pararam pra pensar em quem 

certas pessoas ou grupos vão votar? Você acha que os pedófilos votarão em quem? Você acha 

que estupradores votarão em quem? E os traficantes votarão em quem? Você acha que os 

ladrões votarão em quem? Você acha que o Grupo MST que invade terras e destroem 

plantações, votará em quem será? E aquele ladrão que rouba teu celular e bate na sua cabeça 

votará em quem será? Aqueles que querem a liberação da maconha votarão em quem será? 

Aqueles que são favoráveis ao aborto em quem votarão? Você acha que os integrantes das 

facções criminosas espalhadas pelo brasil vão votar em quem? Você vai votar no mesmo 

candidato destes bandidos todos? Precisamos nos preocupar com o futuro do nosso país, dos 

nossos filhos não na ilusão de encher nossa barriga com picanha e cervejinha, o imediatismo 

não vai resolver nossos problemas, nunca resolveu, só iludiu, postergou nossos problemas. 

Precisamos de melhores condições para que seja gerado mais empregos, pois o melhor 

programa social é sim o emprego, que em Chapada inclusive está pujante e não há pessoas para 

trabalhar devidas as oportunidades de emprego que tem sobrando. Precisamos de governantes 

que estimulem mais investimentos em infraestrutura no País não em países caloteiros como 

Venezuela, Cuba, são bilhões que nunca mais vamos receber, mais investimentos em saúde, 

educação, enfim. Quando estivermos, cada um de nós lá na urna, com nossa consciência, e 

nosso dedo, saibamos que o voto que for confirmado ali, será nosso passaporte para um país 

melhor, um estado melhor, uma cidade melhor, ou um país que a exemplo de outros países a 

nossa volta estão afundando devido a medidas populistas que estão fazendo, exemplo mais 

próximo aqui é na Argentina, acabando com seu país e seu povo. Muita atenção com seu voto, 

com nosso futuro, com nossas lideranças a serem escolhidas. Concluiu agradecendo a atenção 

de todos. 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 desta Casa Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais 

Vereadores e Vereadoras. Cumprimentou os Servidores desta Casa e a todas as pessoas que 

mais uma vez acompanham os trabalhos desta Casa pelo facebook. Logo após, o Vereador 

Leonardo fez um esclarecimento sobre o pedido da ponte de São Roque feito pelos Vereadores 

Kelvin e Maico. Falou o Vereador que está sabendo que veio R$ 150.000,00 mil reais da Defesa 

Civil, em virtude das enchentes. Esse processo é um processo lento, precisa ser orçado, foram 

incluídas cinco pontes, além de São Roque são mais quatro pontes a serem reconstruídas ou 

construídas. É um processo que está em fase de finalização para iniciar a obra. Estão 

trabalhando muito nesses projetos, inclusive dessa ponte de São Roque, o processo está no 

Sistema do Ministério do Desenvolvimento, também os prazos para execução e prestação de 
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conta. O prazo para conclusão desta obra é até dia 23 de janeiro, mas com certeza logo vai ser 

começado a execução desses serviços. Esse recurso só pode ser utilizado nessas obras, ou seja, 

o recurso não utilizado volta ao governo. O Vereador parabenizou quem participou, quem 

enviou essa situação de emergência pela enchente, pois Chapada foi um exemplo nos 

municípios da região, pois o município de Novo Barreiro não recebeu nada, não conseguiu, 

assim como Palmeira das Missões. Disse que não vai citar nomes, para não deixar ninguém de 

fora, mas foi um trabalho árduo, até abaixo de chuva, mas o resultado está ai, e logo deve ser 

realizado essa obra.  Comentou que conversando com o Vice-Prefeito Moacir, o mesmo colocou 

que vai ser uma ponte bem maior do que essa comunidade tinha. Após o Vereador disse que 

esteve com o Vice-Prefeito Moacir na tarde de ontem olhando uma estrada para arrumar e 

colocar cascalho, que é a estrada entre a Linha Borges e a Linha Westphalen, iniciando pela 

família Wick, passando pela família Karling, Dezingrini, Mombeli, Maggioni até o Vilson Rossoni. 

Então nos próximos dias será feito os pontos mais críticos, feito essa reinvindicação das pessoas 

acima citadas. O Vereador Leonardo disse também que estão trabalhando para licenciar uma 

pedreira ali perto, para facilitar o serviço das máquinas. Após, falou que não podem pedir o 

voto e falar o nome das pessoas, mas pediu que o eleitor faça uma análise dos políticos que 

ajudaram o município, o trabalho que os políticos fizeram. Não pode deixar de dizer que nos 

dois anos de mandato como Vereador conseguiu em torno de R$ 400.000,00 recursos este 

através de emendas parlamentares. Sempre diz para quem fizer campanha, para que faça 

campanha do seu candidato, faça campanha de quem você está defendendo, não fale mal dos 

outros, dizendo que foi menos emenda, que a prova está ai, além de emendas, ônibus escolar, 

não pode deixar de citar um sonho que era da ERS 330, recebeu fotos ontem de como está indo 

essa obra, também obras do pavimento que estão beneficiando nosso município. Então pede 

para que as pessoas analisem os candidatos, as pessoas que estão ajudando o nosso município. 

E também para o Vereador é importante, para quem gosta do trabalho que o Vereador vem 

fazendo e quem quer ajudar para que consigam fazer um trabalho melhor ainda. Sabem que 

cada vez está mais difícil a administração investir um valor maior, então cabe aos Vereadores 

pedir as emendas para calçamentos, carros para a saúde, ambulâncias e recursos para a 

educação. Por isso, pediu para que as pessoas também ajudem os Vereadores e assim estarão 

ajudando o município. As pessoas também que estão entrando em contato com o Vereador, 

que podem ligar para o Vereador, o número de telefone é 54 9 9953 0154, que estará fazendo 

uma visita, colocando o que cada Deputado fez e o que vem fazendo, assim pode visitar as 

pessoas que ainda estão em dúvida, estará à disposição para sanar as dúvidas de algum eleitor, 

nas redes sociais também sempre está publicando. Sempre diz que o trabalho não deve ser feito 

de um dia para o outro, mas na página Leonardo Krindges Vereador a população também pode 

acompanhar o trabalho que os Deputados vêm fazendo pelo município, está tudo registrado no 

facebook com as datas. Pediu novamente para as pessoas que pensem bem e que possamos 

ter uma eleição em que tudo ocorra corretamente, que possamos eleger os melhores políticos, 
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as melhores pessoas, para que o nosso país e o nosso estado continue sempre crescendo. 

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 Gilmar Castanho e em seu nome 

saudou os demais Vereadores e Vereadoras. Cumprimentou os Servidores desta Casa e a todas 

as pessoas que mais uma vez acompanham os trabalhos desta Casa pelo facebook. Disse que já 

estamos finalizando esse mês de setembro, o ano está passando muito ligeiro e muitas coisas 

acontecendo, também tivemos um mês bem cheio de atividades, desfile Cívico de 7 de 

Setembro, Semana da Pátria e Semana Farroupilha. A Vereadora Sandra parabenizou a escola 

São Luiz Gonzaga de Tesouras pela bela festa, também a comunidade da Linha Westphalen pela 

festa realizada no último domingo, onde na ocasião foi inaugurado o calçamento. Disse que 

sempre é uma alegria quando o progresso e as benfeitorias chegam até as nossas comunidades. 

Parabéns, é uma conquista da comunidade e da administração, enfim, é uma conquista de 

Chapada. Disse que esteve conversando na festa com o Vice-Prefeito e ela falou da ponte para 

ele que tinha solicitado, tendo o mesmo dito que tinha sido licitado, são cinco pontes para fazer, 

e foi falado de São Roque, Três Mártires e Linha Diogo. E o Prefeito colocou também que iniciou 

hoje em São Roque, mas daí verificou-se que tem que trocar alguma coisa, mais do que foi 

previsto. É só aguardar que as coisas estão acontecendo. As vezes a previsão precisa ser 

alterada do normal. Mas estão saindo. A Vereadora falou sobre as eleições, porque estamos 

vivendo esse ano uma eleição bastante diferente, percebem que muito se fala de presidentes 

e também temos Deputados e Senadores, que para nós importam muito. Quando a 

comunidade elege um Vereador, elege um Prefeito, ela também quer obras e para obras 

precisamos de verbas. Então é muito importante para eles Vereadores, e fala de todos os 

Vereadores, o apoio também da comunidade na escolha dos Deputados que vão votar, porque 

são esses Deputados que depois vão nos ajudar com as emendas ou demandas que irão 

solicitar, porque o município precisa disso e os Vereadores juntamente com a administração 

fazem esse trabalho. A Vereadora pediu para ficarem atentos e disse que as vezes focamos 

muito em uma situação, mas é o destino da nossa nação. É o destino do nosso país que está na 

mão de todos aqueles que votarão no próximo final de semana. A Vereadora espera que as 

pessoas saibam respeitar umas às outras. Graças a Deus que cada um pensa de um jeito, não 

pensamos todos iguais, e que bom, porque se não as coisas seriam sempre monótonas e de um 

único jeito e só teríamos que aceitar. Ainda bem que há pensamentos diferentes, ideias 

diferentes, visões diferentes. As pessoas que ainda não tiveram tempo para parar e analisar os 

candidatos que estão ai, que pare, que analise, que pense, se precisarem conversar com 

alguém, trocar ideias fiquem bem à vontade, e escolham aqueles que acham que também para 

Chapada vão ser bons. A Vereadora deseja um bom voto a todos, uma boa eleição, sempre 

quando tudo é bem pensado quem vence somos todos nós. Desejou boa sorte a todos. Para 

finalizar solicita que a Casa envie um oficio para a Linha Westphalen e para a direção da Escola 
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São Luiz Gonzaga de Tesouras parabenizando pela bela festa. 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: 

Inicialmente o Vereador Castanho, saudou o Vice Presidente da Casa Vereador Alcino, em nome 

dele saudou os demais Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, funcionária da Casa Júlia, a 

Dianara que está visitando e as pessoas que estão assistindo através do facebook. Após o 

Vereador reportou-se a respeito do final de semana, onde esteve presente na festa da Linha 

Westphalen, disse que foram muito bem recebidos e muito bem servidos, bem como esteve lá 

inaugurando o calçamento, na qual o Vereador Castanho se orgulha, pois ajudou a conquistar 

através dos candidatos. O Vereador Castanho disse ser gratificante quando consegue mostra 

algo para as pessoas e a política se torna muita boa, porque através delas conseguem resolver 

os problemas, então domingo pode ver a alegria daquelas pessoas, o sorriso no rosto, pois era 

um sonho deles, e a tempos atrás quando eles pediram ao Vereador, disse que pode visualizar 

aquela obra, mas como falou lá na comunidade, visualizou até o final esse calçamento, mas 

deram início e graças a Deus disse que o Prefeito já se comprometeu em executar essa obra, 

assim como o   Parlamentar do seu partido que estava presente que também se comprometeu 

de mandar mais essa emenda, para terminar esse calçamento. Disse que muitos duvidavam, 

como sempre tem, e também tem aqueles que não fizeram nada e também quiseram tirar uma 

casquinha, como sempre, os aventureiros que entram na política e acham que tem que tirar 

uma casquinha, daqueles que trabalham, que lutam, que tem uma história na política, mas isso 

faz parte.  O Vereador Castanho também recebeu a garantia do representante do Deputado, 

do calçamento que vai de Santana em direção ao Boi Preto, e com certeza as pessoas estão 

muito contentes com essa conquista, também logo teremos a execução da obra ali em Bom 

Pastor, na melhoria esportiva, enfim, isso chama-se política de resultado. Disse que com certeza 

os outros Vereadores vão falar das conquistas deles e é importante que trabalhem unidos, isso 

é fundamental para eles que estão com um único interesse de fazer o melhor para as pessoas. 

Neste sentido o Vereador Castanho deixou os parabéns a comunidade de Westphalen, também 

a comunidade de Santana, Boi Preto e Bom Pastor, e a vários lugares que a política vai dar um 

resultado bom para frente. Após o Vereador Castanho disse que domingo vai acontecer as 

eleições e pediu que as pessoas pensem bem em quem realmente olha por Chapada, não para 

quem em época de eleição aparece com alguma migalha e acha que tem que competir ou ter a 

mesma proporção de apoio com aqueles que já a tempos atrás vem investindo em nosso 

município. Até porque quando acontece os problemas quem realmente resolve são aqueles que 

já a tempos vem se dedicando, não aqueles que simplesmente na época da campanha 

aparecem aí e acham que tem direito de competir de igual para igual. Neste sentido pede a 

população para que apostem num candidato bom, pois em uma carreira não se aposta em 

cavalo manco, pois aquela pessoa que aposta em cavalo manco com certeza, não ganha 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

carreira. Concluiu agradecendo. Reassumindo a Presidência, de imediato o Presidente 

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

pronunciamento: Inicialmente o Vereador Alcino saudou o Presidente da Casa Vereador Gilmar 

Castanho, em seu nome cumprimentou os colegas Vereadores e Vereadoras, Assessor Jurídico 

Marlon as Servidoras representada pela Servido Júlia sempre muito dedicada todas elas, para 

o bom desempenho desta Casa, assim como saudou sua filha Dianara que acompanha os 

trabalhos, saudou ainda toda a população que está acompanhando pelas redes sociais. De 

imediato o Vereador Alcino parabenizou a comunidade de Linha Westphalen por mais uma 

demanda um trecho de calçamento de acesso a cede da comunidade de Linha Westphalen. 

Neste sentido pediu que seja encaminhado um ofício para aquela comunidade progressista pela 

conquista desta obra tão importante e parabéns também ao Poder Executivo e Legislativo por 

sempre estarem ao lado da população em busca das soluções do atendimento das demandas 

da população uma conquista de todos é uma conquista importante daquela comunidade 

parabéns pela festa. Também parabenizou a Escola São Luiz Gonzaga do Distrito de Tesouras, 

pelo jantar realizado no dia 24 de setembro, pelas belas apresentações, também pediu que seja 

enviado um ofício parabenizando a Escola. Parabenizou ainda o Clube Esportivo Santista de 

Linha Diogo pelo dia esportivo realizado no domingo passado que teve este evento bem 

organizado, parabenizando também esta comunidade. Após o Vereador Alcino falou um pouco 

sobre as eleições, disse que é complicado falar uma vez que podemos estar votando errado ou 

certo, mas como sempre diz as pessoas devem respeitar o contraditório, parece que há pessoas 

que não tem paciência para nem escutar o outro ser contrário, então pediu que as pessoas 

tenham paciência, porque pior que pensar que o seu caminho é o melhor pior é pensar que ele 

é o único, vamos respeitar quem pensa diferente porque pode ser que estamos errados 

também, o Vereador Alcino disse que nas suas andanças pelo interior, disse que as pessoas 

perguntam e isso deve acontecer com os colegas também, fazem a pergunta de qual é o 

melhor? O Vereador Alcino disse que as pessoas devem escolher, pois a responsabilidade é de 

todos,  pois devemos escolher o representante da nossa Nação, nosso comandante maior, disse 

que ama seu País e sua Pátria, mas pediu que as pessoas votem com responsabilidade, pois o 

voto é uma arma poderosa, que agora está nas nossas mãos, devemos usá-las com muita 

firmeza e acompanhar bem os últimos dias, acompanhar bem os debates hoje ás 22:30 dos 

candidatos ao Governo do Estado e   na quinta feira o debate federal entre os Presidenciáveis, 

pediu que as pessoas acompanhem bem, pois alguns são pessoas treinadas e alguns podiam 

até fazer novela, porque se olhar para a pessoa se enxerga se ela é treinada ou não pois não 

adianta mentir neste sentido o Vereador Alcino disse que não são treinados para isso pois 

quando se fala uma coisa o olho diz outra, mas eles tem treinamento para isso, por isso pede 

que olhem bem para ver quem fala a verdade e quem pode ser o  melhor representante, assim 

como pediu para escolher os melhores Deputados Estadual e Federal, aqueles como já foi dito 

aqui e reforça os que ajudam nosso Município, pois não dá para votar naqueles tipo jogador de 
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Copa do Mundo, que vem de quatro em quatro anos, então pede aos eleitores que não votem 

em candidatos que nem conhecem Chapada, isso dispersa os votos, muitos votos são de 

qualidade por isso pede mais uma vez para que votem na pessoas que tem um vínculo com 

nossa cidade que aparecem e nos ajudam. Concluiu, desejando uma feliz eleição com muita 

calma, com muito respeito e esperamos escolher os melhores dirigentes para a nossa Nação e 

o nosso Estado, o Vereador Alcino deixou um grande abraço sendo um privilégio poder falar 

para todos. Logo após, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA 

DAMER que proferiu o seguinte pronunciamento: Inicialmente a Vereadora Salete saudou o 

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

Assessor Jurídico Dr. Marlon Servidoras desta Casa e a todos que acompanham pelo facebook.  

Após fez um pedido verbal, para que seja feita a limpeza nas laterais da Rua Cônego João Batista 

Sorg, pois tem muito buraco e terra e seria necessário uma retro um caminhão para poder 

retirar a terra e até homens, pois não tem como as garis juntar tudo que tem ali do lado do 

calçamento. Na oportunidade a Vereadora parabenizou e agradeceu toda a equipe da Escola 

São Luiz Gonzaga de Tesouras, CPM, pais e alunos que colaboraram pra a realização do 

tradicional jantar galeto com massa da escola que foi realizado no último sábado, onde mais 

uma vez foi um sucesso. Um excelente jantar servido à comunidade, assim como as belíssimas 

apresentações realizadas pelas crianças. Também disse que no domingo participou da 

inauguração do calçamento da Linha Westphalen, calçamento este muito esperado por aquela 

comunidade e após teve missa e almoço servido. Disse que não pode participar do almoço, pois 

estava cuidando dos seus pais. Em seguida, comentou sobre as eleições gerais que acontecem 

domingo dia 02 de outubro e conversando com várias pessoas muitos ainda estão indecisos, 

sem saber em quem votar. Nesse sentido, a Vereadora sugeriu para as pessoas que não sabem 

em quem votar, para que procurem as pessoas que entendem ou vão até o comitê, para que 

não fique nenhuma dúvida e votar certo. Votar naqueles que ajudam Chapada, pois não adianta 

os Vereadores aqui fazer os pedidos e projetos se não vem dinheiro. Por isso, pede que as 

pessoas votem cientes e em quem ajuda Chapada. Concluiu dizendo que eram estas suas 

colocações para esta noite e desejou a todos uma boa semana. Por fim, o Presidente concedeu 

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

saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, em nome dele saudou os demais colegas, ao 

Assessor Jurídico Marlon, as servidoras da Casa, a Dianara que se encontra aqui e as pessoas 

que acompanham através do facebook. Após a Vereadora fez um pedido, que a rua Júlio de 

Castilhos, perto do Clube está muito escura, então pede que o pessoal do Parque de Máquinas 

possam ir lá ver das lâmpadas que estão queimadas. Em seguida disse que não pôde 

comparecer no sábado à noite na festa da escola São Luiz Gonzaga, pois tinham casamento em 

São Francisco, onde ela era responsável pela cozinha, mas ela gostaria muito de ter participado, 

então parabenizou a escola pela excelente festa. Disse que na Linha Westphalen no domingo 

também não pôde comparecer, pois tinha compromisso no domingo. Parabenizou a 
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comunidade pelo calçamento que foi inaugurado. Prosseguindo a Vereadora Marlei falou sobre 

as eleições no próximo domingo. Disse  que se os munícipes chapadenses olharem para os nove 

Vereadores que estão aqui, e olhar para as pessoas que trouxeram recursos para o município, 

o povo chapadense tem em quem votar, pois são em nove Vereadores aqui dentro, ela acha 

que são uma liderança no município, e pede que as pessoas olhem com carinho para quem os 

nossos Vereadores estão apoiando em nosso município e cuidar muito quem mandou recursos 

para Chapada, porque não importa quem estiver governando o município, mas que continuem 

sempre mandando as emendas parlamentares. A Vereadora disse para quem está falando por 

aí da emenda parlamentar da Marlei em São Francisco, disse que está a caminho, hoje à tarde 

foram lá olhar a obra para começar, então essas pessoas com má intenção, em difamar a 

Vereadora Marlei e o seu candidato a Deputado, pensem bem no que estão falando, porque 

ela não brinca em serviço, ela trabalha com garra, raça e dedicação a sua comunidade e ao povo 

chapadense que colocou ela lá. Disse que podem ter certeza, que ela já trouxe muitos recursos 

para Chapada, dinheiro que estão nos cofres públicos, não estão somente no papel, então pede 

para cuidarem no que estão difamando ela e o seu candidato a Deputado, para tomar muito 

cuidado, e que o povo olhe para a nossa Nação se quer continuar como está, ou quer voltar a 

anos atrás. O nosso povo, o nosso Brasil merece ir para frente. Disse que não ia falar muito hoje 

à noite, mas se revoltou com o que escutou ontem se revoltou, porque política não se faz nos 

45 minutos do segundo tempo, política se faz na vida, política se faz quando vem trabalhar pelo 

município e vem trazer recursos e depois podem vir cobrar do nosso povo os votos pelo que 

trouxe para nós e é isso que o povo deve olhar, para essas pessoas que fazem o bem. Porque 

se uma pessoa traz uma emenda parlamentar para o nosso município ela está fazendo o bem 

para a população, porque ela está trazendo para a saúde, para a educação, para o esporte, para 

o laser, para obras, então as pessoas tem que olhar sim. Pediu para que as pessoa s entrem no 

site, para ver qual foram os Deputados que mandaram recursos para Chapada e não quem vem 

aqui com um papelzinho, dizendo que trouxe emenda parlamentar, porque a emenda tem que 

estar nos cofres públicos para poder dizer que tem uma emenda parlamentar, e ela pode dizer 

que ela e a colega Sandra trouxeram meio milhão para Chapada, e isso se orgulham, porque 

não tem medo de trabalhar e vão conseguir fazer um bom trabalho até o final, e que o povo 

chapadense coloque a mão na consciência e olhe para quem querem votar. Concluiu 

agradecendo. 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 solicitou para a Primeira-Secretária Vereadora Sandra Mary Mattjie para 

que procedesse a leitura dos pareceres das Comissões sobre o 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”. Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mary 
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de Almeida Mattjie, manifestou-se favorável ao Projeto de Lei nº 062/2022; REVISOR: Vereador 

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

Leonardo André Krindges, manifestou-se favorável ao voto da Relatora. Parecer da Comissão de 

Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural: RELATOR: Vereador Alcino Rui Kohlrausch, 

votou de acordo com o parecer jurídico do Projeto de Lei nº 062/2022; REVISORA: Vereadora 

Salete Maria Damer votou de acordo com o voto do Relator; PRESIDENTE: Vereador Dariano 

Guth votou de acordo com o voto do Relator e de acordo com o parecer jurídico. Após, o 

Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 062/2022 não havendo 

nenhum Vereador inscrito. Em votação o Projeto de Lei nº 062/2022, tendo sido APROVADO 

por unanimidade de votos. Logo após, o Presidente solicitou para a Primeira-Secretária 

Vereadora Sandra Mary Mattjie para que procedesse a leitura dos pareceres das Comissões 

sobre o PROJETO DE LEI Nº 063/2022 que “Recepciona a Lei Federal nº 13.913, de 25 de 

novembro de 2019 no âmbito do Município de Chapada”. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mary de Almeida 

Mattjie, manifestou-se favorável ao Projeto de Lei nº 063/2022; REVISOR: Vereador Maico 

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

André Krindges, manifestou-se favorável ao voto da Relatora. Parecer da Comissão de 

Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural: RELATOR: Vereador Alcino Rui Kohlrausch, 

votou de acordo com o parecer jurídico do Projeto de Lei nº 063/2022; REVISORA: Vereadora 

Salete Maria Damer votou de acordo com o voto do Relator; PRESIDENTE: Vereador Dariano 

Guth votou de acordo com o voto do Relator e de acordo com o parecer jurídico. Após, o 

Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 063/2022 não havendo 

nenhum Vereador inscrito. Em votação o Projeto de Lei nº 063/2022, tendo sido APROVADO 

por unanimidade de votos. Não havendo mais matérias a serem apreciadas o Presidente 

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

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

2º do Art. 58 do Regimento Interno, 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 Primeira-Secretária e pelo Senhor Presidente. 

 

Chapada/RS, Plenário Annildo Becker, em 27 de setembro de 2022. 

 

 

                      Gilmar Castanho                                        Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente Poder Legislativo                     Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 


