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ATA Nº 3938 

 

Aos quatro dias do mês de outubro 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 quarta 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 Ritterbuch e Salete Maria Damer do 

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

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

Vereador Alcino Rui Kohlrausch para que o mesmo procedesse a leitura de uma passagem do 

Livro Sagrado. Dando sequência, a Presidente colocou em discussão a ATA Nº 3937 da Sessão 

Ordinária, realizada aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois. Não havendo 

quem quisesse se manifestar, a referida Ata foi colocada em votação, tendo sido Aprovada 

por unanimidade de votos dos Vereadores presentes. 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, a qual será encaminhada às Comissões competentes para estudo e posterior 

votação: PROJETO DE LEI Nº 065/2022 que “ Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias  para 

o exercício Financeiro de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO. Também foi lido o Of. Nº 

095/2022 encaminhado pelo Poder Executivo o qual solicita a retirada 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.” Dando prosseguimento aos trabalhos o Presidente declarou encerrado o 

Pequeno Expediente e anunciou aos colegas o início da Segunda Fase da Sessão que é o 

GRANDE EXPEDIENTE, de acordo com o que prevê o Art. 113, do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Vereadores, falando em primeiro lugar o Vereador Maico Roberto Hermes 

seguido pelos Vereadores Dariano Agostino Guth, Leonardo André Krindges, Sandra Mary 

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

Ritterbuch e Kelvin Luís Schuh. Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra para o 

VEREADOR MAICO ROBERTO HERMES, que proferiu o seguinte pronunciamento: 

Inicialmente saudou o Presidente Gilmar Castanho, os demais colegas Vereadores, a servidora 

Júlia, o Assessor Jurídico Marlon, a Dianara que se faz presente e as pessoas que acompanham 

através do facebook. O Vereador falou do projeto de lei complementar 002/2022 que foi 
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retirado pelo Executivo desta Casa, e pede que o Dr. Marlon de uma explicação a respeito do 

porquê da retirada do projeto de lei 002/2022? O Dr. Marlon disse que foi para uma análise 

melhor da questão administrativa, mas parece que foi suprido administrativamente essa 

questão que havia mais imediata no Executivo, mas fizeram e analisaram o projeto e até o 

parecer de Porto Alegre que já veio, só não veio o parecer do DPM porque eles fizeram essa 

sugestão para o Executivo e o mesmo acabou acatando essa sugestão do DPM e fez 

internamente, a forma de resolver aquela situação que o Executivo queria. Mas analisaram o 

projeto e entenderam de ele ser constitucional, tem inclusive o parecer, das leis estaduais 

também que medeiam esse tema, da questão de que não é um servidor que vai ocupar dois 

cargos, é o servidor que vai ocupar o cargo daquela pessoa que está saindo. Então ele vai 

receber essa gratificação para fazer a função daquele servidor que está saindo, a função que 

ele tinha anteriormente vai ficar vaga, o outro servidor vai cumprir, mas ele vai fazer a função 

daquele servidor que saiu, por isso que ele ganha essa gratificação, então dessa possibilidade 

jurídica entenderam que é constitucional. Mas o Executivo achou uma forma e acatando a 

sugestão da DPM de fazer internamente essa posição mais urgente. O Vereador Maico disse 

que fez essa pergunta porque sexta foi procurado para assinar um oficio na sessão 

extraordinária que iria ser na segunda de manhã as 7:40, tinha levantado a questão aqui na 

tribuna que esse projeto é inconstitucional, porque fere o artigo 38 do inciso 5º da 

Constituição Federal, a forma que esse projeto foi entregue para os Vereadores está incorreta, 

o Vereador também tem um parecer de um advogado falando disso, se modificar o projeto, 

talvez vão analisar, mas da forma que ele entrou nessa Casa está incorreto e por isso que o 

Executivo retirou ele.  Em seguida o Vereador disse que dia 1 de outubro foi o dia do idoso, 

parabenizou todos os idosos de Chapada, que é um número bastante elevado, pela passagem 

do seu dia, no dia 1 de outubro. Após falou para talvez os nove vereadores trocarem uma ideia 

juntos, disse que esses dias tiveram a mobilização dos enfermeiros em prol do piso nacional, 

pelo que andou se informando, o município não está pagando o piso nacional para os 

professores, então não adianta lutarem por uma classe e o município não fazer a parte dele, 

que é pagar o piso para os professores aqui no município. Então acha que eles como 

Vereadores podem montar um ofício e mandar para o Poder Público pedindo para o mesmo 

pagar o piso dos professores aqui no município, e talvez fazer uma sessão especial convidando 

todos os professores municipais para se fazer presente nesta Casa, para discutirem junto com 

eles a questão do piso nacional que eles não estão recebendo. Disse que não adianta se 

mobilizarem por uma classe, a classe vim aqui e os nove Vereadores apoiar essa classe, que é 

dos enfermeiros, muito importante, e pecar e deixar a outra classe que é de suma importância, 

porque é essa classe que forma os enfermeiros que vão tocar a saúde do município, e o 

município não pagar o piso dos professores. Então acha que os nove Vereadores num bom 

senso comum poderiam assinar o ofício e mandar para o Executivo, e os nove Vereadores 

convidar os professores e marcar uma sessão especial aqui e fazer essa sessão em prol dos 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

professores aqui do município. O Vereador pediu para o Executivo patrolar e ajeitar a estrada 

geral de Vila Rica, que está em péssimas condições. Também tem o pedido do Paulo Ebert e 

da Sibila Gauer de São João, que faz dois anos que as maquinas não entram lá, e está com 

dificuldade para chegar até a propriedade do seu Paulo, a Sibila não mora mais lá mas eles 

vem passar férias daqui uns dias e não tem condições de chegar na propriedade deles, então 

que seja dada uma atenção especial. O seu Abílio Fiebig de São Roque precisa urgentemente 

de uma carga de brita no pátio da sua propriedade. O seu Sergio Mossmann de São Roque 

precisa de uma ou duas horas de carregador para arrumar uma estrada de lavoura, ele não 

está usando essa estrada e está passando pela lavoura do vizinho, e ele não quer causar danos 

a lavoura do vizinho, então pediu para o Poder Público o quanto antes agilizar esse serviço.  

Falando sobre o último pleito que teve no final de semana, agradeceu os votos ao seu 

Deputado Pompeo, agradeceu a Noely de Castro de Boi Preto que deu uma mão lá em Boi 

Preto, agradeceu o Gustavo Stürmer que foi secretário da administração na legislatura 

passada, e que apoiou nessa campanha, agradeceu também os padeiros Strauss que deram 

uma mão também. Disse que o Pompeo na eleição passada fez 424 votos e nessa eleição fez 

423, manteve a sua votação. O pessoal está pedindo ao Vereador aonde que ele fez os votos, 

e ele fez votos em todas as urnas do município, fez 104 votos na Católico, fez 3 votos em Santo 

Antônio, fez 7 na Westphalen, 10 em São Roque, 15 em Santana, 2 na Linha São Paulo, 17 em 

São João, 2 em Três Mártires, 60 em Vila rica, 10 no Ginásio, 85 na escola Julia Billiart, 13 na 

Linha Bonita, 1 em Bom Pastor, 25 em Boi Preto, 12 em Tesouras, 21 na Érico Verissimo, 6 em 

São Miguel, 8 em São Francisco, totalizando os 423 votos. Então só tem a agradece, a parceria 

que tem com o Deputado vem dando certo, e com esses votos, com esse trabalho que fizeram 

em prol do Deputado espera e tem certeza de que os recursos para o município se depender 

do Deputado Pompeo estarão ai para somar para a população. Disse que seu candidato a 

Deputado Estadual Scorsatto não se elegeu, mas fez uma boa votação aqui em Chapada, fez 

147 votos, quase 20 mil votos no total, ficando na suplência, Sossella se elegeu e fez 73 votos 

aqui no município, o Trindade que é do PDT que nunca ouviu falar fez 17 votos, polarizando a 

votação, não sabe para onde vai os votos, o Afonso Motta Deputado Federal fez 29 votos e a 

Juliana Brizola fez 24 votos. Esse foram os mais votados do PDT aqui no município, e mais uma 

vez agradeceu as pessoas que confiaram no seus trabalhos, agradeceu mais uma vez a Noely 

de Castro, o Gustavo Stürmer e os padeiros que apoiaram bastante, para que chegasse nesse 

resultado em prol da população.  Concluiu agradecendo. Em seguida, o Presidente concedeu 

a palavra para o VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH, que proferiu o seguinte 

pronunciamento: Inicialmente saudou o Presidente, colegas Vereadores, Assessor Jurídico 

Marlon, servidoras Júlia, Carina, Sani e Taís, a Dianara que nos prestigia e o pessoal que nos 

acompanha pelo facebook. Referente ao Projeto de Lei Complementar nº 002,  bem colocado 

pelo colega Maico, que bom que o mesmo foi retirado, disse que tiveram diversas dúvidas que 

inclusive o Vereador Dariano conversou com o Colega Alcino de Comissão, foi tentado 
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convocar uma extraordinária, tão logo ficou sabendo não assinou e justifica porque não 

assinou a Convocação, porque o projeto não tinha parecer jurídico, disse que pediram 

informação sobre parecer da DPM, e o Vereador Dariano pediu para que o Dr. Marlon o 

corrigisse que ele e a Servidora Júlia estavam lá e disseram na frente do Vereador Dariano que 

o contrato com a DPM tinha sido rescindido, porém ligou para a DPM e o mesmo encontra-se 

normal, inclusive no Licitacon. Neste sentido o Vereador Dariano questionou quem mentiu? 

Porque ele foi enganado? Disse que estavam na boa fé, porque tinham que votar até o 

conteúdo era interessante  opinião do Vereador foi essa, mas esse projeto que daria diversos 

problemas no tribunal de contas para o prefeito pelo que pesquisou e não estão aqui para 

prejudicar qualquer Prefeito que seja, para fazer correndo atropelado votações, sem parecer 

jurídico, ressaltou ainda que eles tinham um pedido de informação que foi negado o 

encaminhamento, disse que chegaram aqui nesta Casa no dia que receberam a Convocação 

para Extraordinária fizeram o Pedido de Informação e foi negado. Na sequencia o Vereador 

Dariano concedeu um aparte ao colega Vereador Maico o qual disse que está no seu terceiro 

mandato e nunca viu acontecer o que aconteceu neste projeto terem nos negado um Pedido 

de Informação, porque o Vereador Maico já tinha assinado a Convocação para Sessão 

Extraordinária, disse que isso não existe, pois como vão votar um projeto aqui e ainda bem 

que foi retirado e ainda bem que viram que estava errado este projeto, e como vão dar a 

assinatura num projeto que eles não tiraram as dúvidas ressaltou que estão em dois mil e 

vinte e dois e acontecendo isso aqui em Chapada , concluiu seu aparte agradecendo. O 

Vereador Dariano pediu que fique registrado porque ficou muito triste em saber que o Pedido 

não iria ser encaminhado ao Executivo porque a Sessão Extraordinária tinha sido marcada, 

disse que não tem bola de cristal e não tem como saber que vai ter uma Sessão do nada,    e 

quando ficaram sabendo logo avisaram que teria pedido de informação na sequência e logo 

fizeram e não foram sacanas de chegar em dia de Sessão pois muitas vezes marcava-se 

Extraordinária os colegas da oposição chegava no dia pediam informação, se tu tem dúvida 

deve ser pedido logo disse o Vereador Dariano, antes da Sessão para o Executivo ter tempo 

de responder, disse que fizeram isso para não  fazer essa protelação, porque sabem da 

importância de certos projetos, mas tiveram o Pedido de Informação negado, ainda bem que 

foi retirado porque provavelmente se viu que não estava correto e se tem o parecer, pediu 

que favor nos encaminhe, não que fale se que será encaminhado e até agora não recebeu 

nenhuma resposta do Parecer Jurídico interno. Ressaltou mais uma vez que fica triste com 

isso pois está aqui para  ajudar, já votaram projetos no mesmo dia, falou isso com o Vereador 

Alcino são colegas e precisam de informações seguras para não pra prejudicar a administração 

disse que estão aqui para colaborar com o Município esse é o desabafo do Vereador Dariano 

que pediu que isso não se repita. Em seguida o Vereador Dariano falou sobre uma data 

interessante, disse que no dia 27 de setembro agora, fez 4 anos que Chapada teve a iniciativa 

de ser a cidade amiga da ONU. Disse que lembra como se fosse hoje quando o Ex Prefeito 
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Carlos Catto em uma conversa no gabinete falou, Dariano fosse possível abrigaria essas 

crianças, não é possível conseguir ver elas comendo lixo, comendo restos de comida. No 

momento falou que iria  ver como fazer, e no momento o Vereador Dariano ligou  para Brasília 

e alinhou, falou com o Deputado Osmar Terra o qual passou assessoria do Ministro Beltrame,  

que lhe passou contato do gabinete da Presidência da República para falar com a Sra. Viviane 

Esse, enquanto isso o Prefeito foi falando com as lideranças religiosas para saber a opinião 

deles, com o OK, Prefeito autorizou que nos colocássemos a disposição para receber 10 

famílias, onde foi destacado que poderiam filtrar pessoas que pudessem trabalhar na 

agricultura, indústria e o Governo Federal ficou impressionado com uma administração única 

no Brasil pedindo pra abrigar imigrantes, nisso articulamos diversos detalhes e os imigrantes 

vieram. Hoje estão instalados no município, trabalhando, alugam suas casas, criando suas 

famílias, e tentando melhorar a cada dia. Além de comemorar esse feito histórico para 

Chapada, que não só tem um hino que diz hospitaleira cidade do sul, que inclusive pratica isso 

até hoje pois as pessoas vem migrando para cá, de Não Me Toque, Caxias do Sul, e outras, 

disse que Chapada, recebeu selo internacional da ONU como cidade amiga da ONU, se cada 

município abriga-se 10% de imigrantes que estão lá em Pacaraima em Roraima  os imigrantes 

que não param de chegar seria praticamente zerada as pessoas que estão lá passando fome, 

mas nem todos os municípios são parceiros como Chapada foi e é exemplo internacional 

inclusive citada pela ONU em Bruxelas . Mas um fato curioso que gostaria de compartilhar 

com vocês envolve essa ação e envolve as eleições, as urnas de RORAIMA deram quase 70% 

de votos ao partido do candidato a presidente do partido 20+2, porque não pode falar os 

nomes dos Candidatos aqui,  enquanto que para o candidato a presidente do partido 10+3, 

23%, o que isso quer dizer? Que eles não querem viver como as pessoas que estão imigrando 

da Venezuela para o Brasil estão vivendo, que eles não querem que nosso pais se acabe como 

o país dos nossos vizinhos devido a práticas populistas e socialistas. Chapada recebeu os 

imigrantes e tem aqui um exemplo de que quem quer trabalhar tem emprego, aliás falta mão 

de obra. Mas porquê? Porque nosso povo é trabalhador é empreendedor e não quer migalhas 

do governo, quer que façam o máximo possível para não atrapalhar, isso deveria ser unânime 

certo? Mas infelizmente não, disse que 1.252 eleitores Chapadenses votaram branco nulo ou 

não foram votar, felizmente teremos o segundo turno para que possamos escolher que nosso 

futuro vire uma Venezuela ou uma Argentina ou outro já citado, mas que nosso futuro seja 

promissor com liberdade, emprego e renda para quem quer uma vida melhor. Que as pessoas 

reflitam sobre isso. Sobre nossos governantes estadual e presidente, ficou claro que os 

institutos de pesquisa, não tem mais moral para querer dar pitaco nas eleições. Claro que 

moral também disse que temos a prova de que não são todos que valorizam. Ficou claro que 

tem gente que gosta de ser roubado e ainda convida o bandido para jantar na sua casa ou 

almoçar, ou cuidar do seu filho, ou emprestar seu carro, ou até contratar para trabalhar na 

sua empresa, opa ai não? acredito que se o ex presidiário for eleito, ele bem que podia lançar 
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um programa, quem votou em mim, adote um bandido, porque dar seu voto para que um 

ladrão governar seu país por 4 anos, é a mesma coisa que adotar um bandido por 4 anos e 

aceitar isso normalmente. Porém da tempo ainda de corrigir isso, pois você pai, você mãe que 

apertar 10+3 novamente, e se tivermos a fatalidade de eleger um bandido, você estará 

atestando que o CRIME compensa, e você não terá moral nenhuma para dizer para seu filho 

que roubar é errado. Conclui agradecendo. A seguir, o Presidente concedeu a palavra para o 

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

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

o Assessor Jurídico Marlon, as servidoras da Casa, a Dianara e quem acompanha pelo 

facebook. Após o Vereador Leonardo disse que na quinta-feira esteve participando da entrega 

do diploma do curso Jovem Empreendedor, que aconteceu aqui na Câmara de Vereadores, 

foram 27, 28 alunos que receberam, o curso contou com mais alunos mas a entrega do 

diploma na quinta-feira foi para 27 alunos. Belos projetos, uma visão muito boa de futuro, os 

alunos de várias idade fazendo uma análise do que vão ser as tendências daqui para frente, 

daqui a 5 ou 10 anos, e disse que teve um rapaz com 15 anos que falou muito bem, chamou a 

atenção, são jovens que hoje se saíssem daqui a maioria deles já poderiam sair até 

trabalhando, de tão bem que foram nos trabalhos e como conseguiram se expressar também. 

Neste sentido  parabenizou a administração, a SMEC pela oportunidade e também a 

professora Rejane Gehlen que conduziu esse curso. Agradeceu também pelo convite que 

recebeu, pois esteve palestrando, contando um pouco da sua história e da história da Leo 

Distribuidora. Em seguida falou sobre a votação dos seus Deputados os quais representou aqui 

no município, do PSDB, ele como Vereador trabalhou para o Deputado Lucas Redecker que na 

última eleição fez 127 votos e nessa eleição alcançou 230 votos, foi reeleito, também o 

Deputado Federal Daniel da Tv, que na última eleição não fez nenhum voto e nesta fez 99 

votos e para o Deputado Estadual Mateus Wesp na última eleição fez 64 votos e nessa eleição 

fez 430 votos, uma boa votação, todos eles aumentando a sua votação em nosso município, 

é um reconhecimento do que eles ajudaram o município, os recursos que enviaram, tanto o 

Deputado Lucas como o Deputado Daniel, pelo empenho, e o Deputado Mateus dispensa 

comentários, até pela grande representatividade de votos que fez, sendo o segundo Deputado 

Estadual mais votado no município, mostrando que as pessoas reconheceram o trabalho. 

Infelizmente o Deputado Mateus não conseguiu a reeleição, mas nesses quatro anos tem 

certeza que ele deixou um bom legado, boas obras, e ajuda para todo o município, um 

Deputado que há dois anos atrás recebeu a visita e além de uma parceria política mas uma 

amizade, uma pessoa de um caráter extraordinário, e são coisas que a política proporciona, 

uma amizade. Disse que as vezes a população não reconhece o trabalho bem feito que está 

sendo feito, se refere a todos os âmbitos, Federal, Governo, Estadual, Presidente, as vezes 

nem tudo o que é bem feito é reconhecido, as vezes desanima um pouco mas tem que 

continuar lutando e trabalhando para que o belo trabalho que vem sendo feito continue, e 
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com certeza agora tem um tempinho para trabalhar isso, e com certeza deve vir esse 

reconhecimento também.  Após o Vereador Leonardo falou sobre o piso da enfermagem, foi 

colocado piso do magistério, sabe que tem uma reinvindicação das monitoras, e pelo que se 

sabe ano que vem tem aumento de classe, mas ele acha que todos os funcionários públicos 

ou todo o funcionário deve ser bem valorizado, sempre diz isso e trabalhou anos como 

funcionário e sempre bem valorizado e devem sempre ter isso, e os funcionários do município 

merecem, ele acredita que ano que vem venha um aumento também justo para todos, está 

aqui para ajudar independentemente da classe que vier, eles como Vereadores estão aqui 

para ajudar e para representar esses funcionários. Prosseguindo o Vereador Leonardo falou 

sobre as pontes, disse que já comentou semana passada e aqui hoje foi lido o pedido de 

informação, veio até desatualizado a pergunta na terça à noite, porque na semana passada na 

terça de manhã a ponte de São Roque já estava sendo reconstruída, disse que daqui a pouco 

vai colocar fotos no grupo, mas hoje foi concluída a ponte em São Roque. Parabenizou a 

Secretaria de Obras, tinha prazo até janeiro, e hoje em uma semana essa ponte está pronta, 

concluída, é um belo trabalho, uma ponte mais larga do que a outra, eles tem mais pontes 

para fazer ainda, que veio ainda da enxurrada, então os outros problemas vão ser resolvidos 

também. Já foram feitos além dessa, foram feitos quatro pontes já, uma ponte que era 

problema de anos na Linha Modelo. Um belo trabalho que a Secretaria de Obras e a 

administração vem fazendo, dando essas melhorias para as pessoas poderem ter uma 

qualidade melhor no seu trânsito, e hoje com as máquinas maiores também, antes das 

enxurradas o pessoal tinha mandado foto ao Vereador sobre a ponte, que ela estava com 

problemas nas laterais e hoje está uma ponte mais larga, toda reformada. Ressaltou ainda  

que esteve olhando a estrada que entra em Santana e sai em São Francisco, que passa por 

várias famílias, até a família Schnur, onde foi feito um pedido de melhorias,  o Vereador 

Leonardo disse que esteve com o Vice conferindo lá, já estava feito em questão de 15, 20 dias 

atrás a sarjeta, e essa estrada está concluído o serviço, toda ela cascalhada, até o Vice Prefeito 

e o pessoal da Secretaria de Obras se colocou à disposição se mais algum Vereador queira ir 

olhar essa estrada ele está disponível para levar os Vereadores para mostrar o belo trabalho 

que foi feito. 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, os colegas Vereadores, o Assessor 

Jurídico Marlon, as funcionárias da Casa, a Dianara e as pessoas que acompanham pelas redes 

sociais. Disse que iniciamos o mês de outubro, um mês cheio de comemorações e um mês que 

faz alusão a outubro rosa, alusão ao câncer de mama e a prevenção, a importância de 

diagnosticar, de fazer os testes, o autoexame, descobrindo o quanto antes, tem condições de 

se resolver ou tratar logo e evitar a gravidade da doença, sabe o quanto isso é sério, e quantas 

pessoas que se surpreendem, porque o câncer é muito silencioso, quando a pessoa percebe 

já está ai, é bem complicado, porque é uma luta de anos, não consegue entender como é que 
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para alguns casos como por exemplo o Covid sai uma vacina da noite para o dia, e câncer, 

quantos anos, desde que nasceu, e já está com 58 anos, e não ouve falar num remédio, numa 

coisa eficiente que combata isso. É uma luta e diz para as mulheres se cuidar, se prevenir, 

fazer o autoexame, é um mês que chama a atenção para isso, mas não é só em outubro que 

devemos pensar nisso, é o ano inteiro, porque é a nossa vida. Também no mês de outubro 

temos várias datas, temos o dia da criança, dia do professor, tem outras comemorações 

juntas, mas ressalta a importância também dessas duas, e concorda que os professores 

merecem respeito e valorização e um salário digno, e se existe um piso que se cumpra.  Sobre 

as eleições a Vereadora Sandra agradece os votos que o seu candidato a Deputado Federal 

Pedro Westphalen recebeu aqui, 331 votos, também o Deputado Estadual Ernani Polo 124 

votos, ambos se elegeram, e ela agradece a todos aqueles que deram esse apoio votando, 

porque para eles é um apoio, quando precisar de ajuda vão apelar a eles, a quem aqui 

representam o município.  Então esse voto para eles é a porta de entrada para poder fazer os 

pedidos. Então agradece pelo apoio, muito obrigado pela ajuda e como falou várias vezes aqui 

que independente de ser o Deputado dela ou Deputado dos colegas, apoiem as pessoas que 

os Vereadores estão indicando, porque são essas pessoas que estão ajudando lá em cima, a 

verba vem para o Deputado e é ele quem dá em forma de emendas, a ajuda que precisam. E 

esse voto é o que dá força para os Vereadores pedir para eles alguma coisa, então muito 

obrigada a todos aqueles que atenderam ao chamado deles e votaram nas pessoas que eles 

pediram. Em seguida a Vereadora solicitou que a Casa enviasse um ofício de sentimentos a 

família de Nelson Steffen, sua colega querida Inês, deixa seus sentimentos a toda família. 

Também pediu que seja enviado um oficio a Loja Renner de Chapada que no dia 1 de outubro 

completou 56 anos, uma loja tradicional do município, sempre desempenhando seu trabalho 

com muita eficiência, atendendo ao público, conhecida por todos os munícipes, então 

parabéns ao Gelson, a Noeli e a todos os colaboradores e funcionários dessa loja. Destacou 

ainda que sábado foi dia do idoso, parabéns a todos os idosos, e colocou isso no facebook, 

obrigada por toda colaboração e todo ensinamento, todo o legado que já nos deixaram, e que 

enquanto estão ai continuam nos ensinando. Também parabéns aos Vereadores, pois sábado 

foi o dia do Vereador, parabéns, pois é o trabalho deles, e sabe que cada um procura 

desempenhar da melhor maneira possível. Após disse que no sábado participou da 

inauguração da filial do La Vitta Residencial Geriátrico, um espaço muito bonito, lá onde era a 

residência da Nanda May, a Vereadora então parabeniza o Jonei, a Nanda e também a Luísa, 

pelo sucesso, porque eles já estão abrindo uma filial devido a procura grande, inclusive 

procura de muita gente de fora, tem bastante procura de outros municípios aqui. No sábado 

a Vereadora se sentiu muito emocionada de ver aqueles jovens vencedores, isso é motivo de 

orgulho, passaram por ela nas classes escolares, e vê que valeu a pena, investir e acreditar 

numa causa, num sonho, não é uma tarefa muito fácil, muitas vezes temos medo, não 

sabemos o resultado da coisa, mas as pessoas que encaram e vão enfrente num desafio 
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grande como esse, elas merecem muitos elogios e o reconhecimento, então parabéns e pede 

que a Casa mande um oficio. Disse que recebeu um pedido lá da Linha Formosa, disse que já 

foi encaminhado e agora só aguardar.  Após a Vereadora Sandra falou  de um assunto muito 

chato, disse que no final de semana a noite, na sexta-feira, tinha uma música até altas horas 

da madrugada, mas era uma música muito alta no centro, ela acha que essas pessoas que 

fazem esse tipo de baderna tem que se dar conta que se elas não trabalham no dia seguinte, 

tem pessoas que trabalham, a Vereadora até comentou no sábado pela manhã com o Prefeito 

sobre isso, é necessário que as pessoas comecem a indicar quem, porque é impossível uma 

pessoa não se dar conta que aquele som não interessa aos outros, tão alto daquele jeito, nem 

é mais um som que agrada, porque faz um barulho terrível, respeito. Outra situação é que o 

sábado à noite tinha uma pessoa na cidade que fazia cavalinhos de pau, uma pessoa que 

poderia ter entrado em qualquer casa, na esquina da sua casa, na outra esquina, nem 

conseguiam dormir observando, com medo que essa pessoa fosse se matar ou pior que fosse 

entrar numa casa, porque há um tempo atrás bateram num poste de luz na esquina da sua 

casa, e em um frio tiveram que sair para ver o que estava acontecendo, porque bebem um 

pouquinho demais ou ficam chateados com alguma coisa e fazem isso. A nossa liberdade vai 

até onde começa a do outro, existe lei maior, então tem que ser respeitado, não foi porque 

ela não dormiu, foi porque ficou preocupada com a cidade, com as pessoas que precisavam 

trabalhar no dia seguinte, com os pais ou familiares dessas pessoas que estavam fazendo essa 

baderna, e ela achou que deveria colocar sobre isso, que limite é bom e é bom que as pessoas 

comecem a pensar um pouco nisso. 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 desta Casa Vereador Alcino que assumiu os trabalhos, em 

nome dele saudou os demais Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, a Dianara que está 

visitando, a funcionaria Júlia e as pessoas que estão assistindo e ouvindo através do facebook. 

Dando prosseguimento o Vereador Castanho, falou um pouco sobre as eleições, onde aqui em 

Chapada foram vitoriosos, onde conseguiram eleger os dois Deputados, Deputado dele, 

Deputado da Salete, do Alcino e também do Prefeito, que juntos conseguiram essa expressiva 

votação no município, de 922 votos para o Covatti Filho e 1131 votos para a Silvana Covatti. 

Disse que falou com as pessoas e as mesmas atenderam ao pedido, explicaram que é um dos 

Deputados que mais manda recursos para o nosso município, e também que vão continuar 

valorizando o município com emendas parlamentares, com acesso aos Ministérios, pois 

sabem que o Covattinho tem uma habilidade muito grande para conseguir chegar no Governo, 

fazer com que seja uma ponte entre nós e Brasília. É muito importante o nosso município ter 

representantes como o Covattinho e a Silvana, e os demais Deputados também que fizeram 

votos no nosso município, estão todos de parabéns. O Vereador Castanho também falou sobre 
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as pesquisas, que mais uma vez mentiram, aqui no Estado por exemplo, prejudicou os dois 

lados, porque se ver aqui no estado apontava o Eduardo Leite em primeiro lugar nas 

pesquisas, e o Vereador não via esse potencial dele de conseguir essa votação, e quando viram 

a apuração viram que o candidato do PT foi prejudicado, por pouco ia para o segundo turno. 

Também viram no Senado, que o Mourão estava atrás da Ana Amélia e acabou chegando na 

frente dos outros dois. E também para Presidente, viram a pesquisa que apontava um com 

uma porcentagem muita alta e o outro muito baixa e no final acabou praticamente empatado. 

Então existe uma discrepância muito grande, que tem uma má fé, tanto de quem contrata 

essas pesquisas como das próprias pesquisas, porque é impossível errar dessa forma, errar de 

uma diferença tão grande o resultado das eleições, no ver do Vereador acha que deveria ser 

proibido o uso da pesquisa, uma vez que acaba influenciando algumas pessoas, que as vezes 

vão pela pesquisa, acabam se influenciando, e prejudica alguns candidatos, mas a eleição está 

aí, tem o segundo turno, o Vereador acha que os dois lados tem muito o que fazer campanha 

durante os 30 dias. Em seguida disse que ouvindo o Vereador Dariano e o Vereador Maico a 

respeito do Projeto Complementar nº 02, o Executivo pode mandar o projeto e pode recolher, 

até porque já foi Vereador a outra vez aqui e já acontecia isso antes, do Executivo mandar 

projeto e ser recolhido depois, isso é a prorrogativa dele. Sobre a Extraordinária, como 

Presidente desta Casa que é , convoca quando quiser uma Sessão Extraordinária, é uma 

prorrogativa dele, então não são eles que vão dizer quando que ele vai convocar uma 

extraordinária, o Vereador Castanho não precisa pedir para eles, até porque eles são minoria 

aqui dentro, são só em três. Sobre o parecer jurídico, temos o Assessor Jurídico aqui que o 

Vereador contratou para dar o parecer, e também tem uma empresa de Porto Alegre  a CEP 

que é do Moacir, que é competente e também dá o parecer, então são muito bem 

assessorados juridicamente, não precisam de Prefeitura, e o nosso Assessor Jurídico não 

precisa estar inteirado sobre o que está acontecendo dentro da prefeitura, porque ele 

responde sobre a Câmara de Vereadores. Então quando os Vereadores quiserem um parecer, 

disse que devem pedir para um dos nossos assessores jurídicos, caso contrário cada um 

contrata com seu dinheiro um parecer, algum advogado de porta de cadeia que possa dar um 

parecer favorável conforme querem, mas enquanto ele estiver na presidência vão respeitar o 

parecer jurídico aqui desta Casa, tanto do Moacir como do Marlon, que estão contratados 

para isso. Disse que não vai incluir o Kelvin porque ele não era Vereador na outra legislatura, 

mas fala tanto do Vereador Dariano como do Vereador Maico, pois eles eram Vereadores e 

eles não tem moral nenhuma para falar de inconstitucionalidade, porque está aqui nas mãos 

do Vereador Castanho uma ação direta de inconstitucionalidade do desembargador do estado 

do Rio Grande do Sul, na qual tiveram que recorrer de um projeto que eles votaram aqui 

dentro inconstitucional, então eles não tem moral nenhuma, tanto o Vereador Dariano como 

o Vereador Maico de falar em inconstitucionalidade aqui nesta Casa. Porque estão 

respondendo sobre um projeto, recorreram de um projeto que eles votaram aqui 
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inconstitucional. Então antes de vir aqui falar alto, querer exigir dos outros, tem que olhar o 

que já fez, porque eles fizeram uma coisa errada em votar um projeto inconstitucional e hoje 

esse Assessor Jurídico que eles não respeitaram, achando que o parecer dele não era 

suficiente, está respondendo uma inconstitucionalidade deles, que tiveram que recorrer, 

porque respeitam a vida e essa pessoa na qual eles fizeram esse projeto inconstitucional. Disse 

que tem que deixar bem claro isso aqui, porque se não as coisas não fecham da maneira 

verdadeira que deve ser. Sobre a sessão extraordinária disse que quando ele achar ou quando 

o Executivo pedir a ele, ele vai convocar e não vai pedir para ninguém, e quando forem 

presidentes, se é que vão ser um dia, aí façam da forma que quiserem. 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, colegas Vereadores e Vereadoras, Assessor 

Jurídico Dr. Marlon, Servidora da Casa Júlia, registrou ainda a presença da sua filha Dianara, 

em nome destas pessoas saudou a todos que acompanham pelas redes sociais, e quando de 

uma forma reduzida sua fala for veiculada pela Rádio Simpatia que todos se sintam saudados. 

De imediato, o Vereador Alcino, disse que concorda com o Pagamento dos Professores, do 

nossos respeito e de um salário justo e estão juntos defendendo estes profissionais que são 

as gênese de todas as profissões. Prosseguindo disse que tem um pedido verbal solicitado 

pelo Alexandre Azevedo, o qual o Vereador já passou para o Vice Prefeito que talvez até tenha 

sido já feito, para que seja recuperada a estrada no morro do Zilmar Kohlrausch, que está 

bastante ruim e ali tem o saibro no próprio lugar e pode ser que já tenha sido feito, mas se 

não foi será feito. Em seguida o Vereador Alcino destacou o aniversário da Farmácia Aresi são 

25 anos e em nome do Gerente Nicolau Aresi, cumprimentar a todos os funcionários assim 

como a família e sua clientela, neste sentido pediu que a Casa encaminhe um ofício a está 

empresa que desempenha um papel muito importante dentro da nossa Chapada servindo a 

população pelos relevantes serviços prestados. Também as Lojas Renner que esteve de 

aniversário, disse que quer se associar no ofício que será enviado parabenizando esta 

empresa. Registrou também seu parabéns e seu abraço a todos os idosos do município, pela 

passagem do Dia do Idoso transcorrido no dia primeiro de outubro. Após o Vereador Alcino 

com muita tristeza registrou o falecimento do amigo Nelson Silvestre Steffen, seu colega de 

Escola Agrícola e ainda a pouco tempo visitou o Vereador pois ele ia para o São João lá por 

cima e fazia sempre uma visita quando podia, era uma pessoa raiz, uma pessoa do bem e por 

isso o Vereador Alcino disse que ficou muito triste por o seu passamento tão precoce disse 

que tem muitas recordações como já falou da Escola Agrícola um cara que preservava visitar 

as pessoas. Pediu para se associar ao ofício de pesar a esposa Inês e a todos os familiares.  

Sobre as eleições o Vereador Alcino disse que tiveram uma eleição bastante tranquila, sem 

eventos desastrosos e atípicos pelo que se viu, tanto é que a bolsa de valores reagiu 

positivamente e o dólar está voltando a seus patamares e está caindo por isso disse que foi 
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uma eleição muito bem conduzida. Neste sentido o Vereador Alcino parabenizou a todos os 

brasileiros e brasileiras que manifestaram e souberam se manter com uma boa postura. O 

Vereador Alcino disse que fez aqui uma campanha propositiva, onde trabalhou bastante 

juntamente com a Vereadora Salete e o Vereador Castanho para os candidatos Covatti Filho 

e Silvana Covatti, e o povo reconheceu, disse que lembra um dia quando estavam aí os 

assessores do Covatti e ele pediu para trabalhar para 1000(mil) votos aqui, claro que ele 

chutou, e no dia o Vereador Alcino disse pra eles que 900 (novecentos) votos  dar apara 

garantir e foi bem assim sendo 922 (novecentos e vinte e dois) então o povo reconheceu e a 

Silvana Covatti 1131 votos, sendo mais de 200 (duzentos ) votos de diferença da outra eleição 

para o Covatti Filho, e o povo reconheceu aquela pessoa que está presente e assim como os 

outros disse que fala do Covatti pois trabalhou pra eles, mas muitos deputados tem ajudado 

muito Chapada. Disse ainda que o Wilson Covatti esteve na inauguração do calçamento da 

Linha Westphalen sendo que era uma emenda do Covatti Filho, só para ver como a família 

Covatti está presente em Chapada. Assim como na semana passada esteve presente nas 

reuniões na Linha Diogo, no Campo do Santista reunindo as comunidades da Linha Diogo, 

Formosa e Distrito de São Miguel, onde estão trabalhando para uma emenda de calçamento 

até ali na Bodega do Pina e quem sabe mais tarde do Santista rumo ao Distrito de São Miguel 

e na mesma noite ainda foram numa reunião no Distrito de Santana junto ao Grupo de Jovens 

Só o Amor Constrói que ali também tem suas reivindicações e parabéns a essa comunidade a 

esses jovens que realmente se posicionam pedindo que a Casa envie um ofício a esse Grupo 

de Jovens, parabenizando-os pela união e persistência na conquista de seus projetos. Também 

na mesma noite, participou de uma reunião na comunidade de Bom Pastor, onde será 

beneficiando uma agroindústria de lá que beneficia a todos os produtores e a comunidade 

porque quem quiser pode vender seu produto ali, e também sobre a energia elétrica daquela 

comunidade onde o Vereador também ´pediu que seja enviado um ofício para a comunidade 

de Bom Pastor. Então disse que o povo reconheceu o grande feito da família Covatti que 

sempre ajuda na saúde com suas casas para as pessoas pernoitarem quando precisam, assim 

com grandes projetos e verbas que eles nos dão a alegria onde o Vereador Alcino disse ter 

uma satisfação muito grande de trabalhar para esses deputados. Disse ainda que se elegeu o 

grande Deputado Pedro Westphalen e também o Afonso Hamm, disse que perderam uma 

vaga com o Jerônimo Gorgen o qual o mesmo queria uma vaga no Senado e o Vereador Alcino 

disse que seu partido pisou na bola feio na sua opinião e o Presidente do Partido precisa 

avaliar isso da perda dessa vaga a nível federal e tem a certeza que o Deputado Jerônimo não 

iria entregar na última  hora a vaga para concorrer ao Senado, como aconteceu e tem coisas 

que devem aprender agora em diante além do grade sucesso que tiveram com deputados tem 

esses detalhes disse o Vereador Alcino. Para finalizar o Vereador Alcino disse que foi um 

privilégio falar para todos, deixando um grande abraço e que Deus abençoe a todos e 

novamente vamos as urnas no dia 30 de outubro, para fazer nossas escolhas com 
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tranquilidade, para o nosso País querido e que cada um faça a melhor escolha para a nível 

federal e estadual disse que temos vários projetos aqui no Município por isso precisamos 

saber escolher. Concluiu agradecendo. Logo após, 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 e Vereadoras, 

Assessor Jurídico Marlon, Servidora Júlia, a Dianara que está presente, bem como as pessoas 

que nos acompanham pelo facebook. Primeiramente a Vereadora Salete fez seus pedidos 

verbais, solicitou ao setor competente para que coloque uma lâmpada fluorescente próximo 

a residência do Luiz Admar Eitelwein, também  reiterou o pedido para que seja colocada outra 

lâmpada fluorescente, próxima a Escola São Luiz Gonzaga, pois a que tem lá está estragada, 

esses dois pedidos são para o Distrito de Tesouras. Após fez agradecimento a Secretaria de 

Obras que atendeu o seu pedido, onde fizeram a recuperação de um bueiro em frente a 

Cerâmica Streit de Tesouras. Prosseguindo registrou algumas datas importantes: Destacando 

a passagem dos 25 anos da Farmácia Drogaresi, transcorridos no dia 27 de setembro, 

parabenizar aos amigos Nicolau, Lenita, Cassandra e Nicolas por esta data, parabenizo pelo 

comprometimento e serviço prestado a comunidade chapadense.  Pediu para se incluir no 

ofício que será enviado. Também 30 de setembro dia da Secretária, neste sentido parabenizou 

as nossas Servidoras da Casa, Julia, Carina e Taís, pelo trabalho que realizam aqui. Falou ainda 

sobre o dia 1º de Outubro onde parabenizou os colegas Vereadores e Vereadoras pelo dia 

Nacional do Vereador desejando sucesso a todos.  A Vereadora Salete também destacou a 

passagem do Dia dos Idosos comemorado no dia 01 de outubro. Deixando uma mensagem a 

eles “Quando a velhice chegar aceita-a, ama-a. Ela é abundante em prazeres, se souber ama-

la. Os anos que vão gradualmente declinando, estão entre os mais doces da vida. Então 

cuidem e respeitem nossos idosos, pois é o nosso próprio futuro.”   Registrou também que 

hoje, 04 de outubro é dia Nacional dos Agentes de Saúde, parabenizou a todos que estão 

lotados neste cargo, que muito contribuiu para a saúde pública municipal.  Em seguida fez um 

convite para todos para o chá do Clube de mães no próximo sábado dia 08 de outubro, onde 

terá uma palestra com o Pastor Roberval da igreja Evangélica e a Vereadora espera que as 

pessoas participem e tomem este gostoso chá, sendo que fazem três anos que o grupo não 

realizava mais o mesmo em virtude do COVID, com o lucro deste evento serão adquiridas 

bengalas, tipoias, cadeiras de rodas e outras coisas que o Clube também necessita, porque 

quando visitam doentes levam fraldas, bolachas e doces para estas pessoas. Também 

registrou o falecimento do Senhor Nelson Steffen a amiga e colega de liturgia a Inês deixa seus 

sentimentos bem como a toda família,  sintam-se abraçados e que ele esteja já nas mãos do 

nosso Senhor. Hoje também para a Vereadora e para a  sua família é uma data muito especial, 

a qual registrou aqui também pois seu Pai Lino José Wagner, completa seus 90 anos de vida. 

Desejou a ele todas as bênçãos desta vida com muita saúde, que o Senhor ilumine sempre a 

sua vida, que a fé e o amor sempre permaneçam na tua vida. Parabéns a seu Pai pois são 90 
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anos repletos de histórias, alegrias e vitórias, um grande abraço.  Estas foram as colocações 

da Vereadora Salete, que desejou a todos uma boa semana. Prosseguindo , o Presidente 

concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INES RITTERBUCH, que proferiu o seguinte 

pronunciamento:  Primeiramente a Vereadora Marlei saudou o Presidente da Casa Gilmar 

Castanho, os colegas Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, as servidoras da Casa, parabéns 

pelo dia da secretária dia 30, que sempre possam estar auxiliando-os no que precisar, saudou 

também a Dianara que está presente e as pessoas que acompanham pelo facebook. Após 

Vereadora disse que não poderia começar diferente hoje, parabenizando desta forma os 

colegas Agentes de Saúde, que dia 4 de outubro é o dia do Agente de Saúde, neste sentido 

solicitou que a Casa mande um oficio a todos os seus colegas e disse para eles que eles são 

muito importantes na saúde pública do município, sempre ajudando no que for necessário, 

nessa pandemia mostraram que são capazes de auxiliar em todos os setores, então disse para 

que se sintam abraçados, eles merecem toda essa gratidão.Em seguida falou  sobre o outubro 

rosa, que é o mês da prevenção da mulher, que todas as mulheres possam se olhar para si, e 

ir em busca dos exames, que estejam todos em dia, pois essa pandemia deixou um pouco de 

lado, as pessoas deixaram de ir atrás dos seus exames de rotina, então pediu que todas as 

mulheres nesse mês de outubro possam olhar para elas um pouco. Prosseguindo a Vereadora 

Marlei parabenizou o residencial La Vitta, onde ela não pode comparecer no sábado na 

inauguração, parabenizou eles por terem inaugurado mais uma filial em Chapada. Dia 1 de 

outubro também foi o dia do idoso, parabenizou  a todos os idosos do município, e disse que 

achou muito lindo olhando as sessões, onde os idosos estavam indo votar, querendo ajudar a 

permanecer ou melhorar a nossa nação, onde a Vereadora esteve em muitas casas, e as 

pessoas diziam que não iriam mais votar, mas Deus deu saúde e vão continuar com o  dever 

de brasileiro e ir nas urnas para votação. Ressaltou que o Dia 1 de outubro também foi o dia 

do Vereador, parabéns para todos os colegas. E dia 30 de setembro foi o dia da secretária, e 

todos os profissionais tanto enfermeiros, professores, monitores, todos os funcionários 

públicos, a Vereadora disse que tem certeza que a administração está olhando para cada 

classe, para cada categoria, para que ele possa pagar os seus salários dignos, e ela tem certeza 

que isso está sendo feito. Também pediu para ser inclusa ao oficio de pesar ao seu Nelson 

Steffen, um grande homem do município, partiu muito jovem, mas Deus também precisa de 

seres de luz para estar com ele. Sobre as eleições estaduais e federais, disse que ela e a 

Vereadora Sandra trabalharam muito para que Pedro Westphalen estivesse aonde está, onde 

chegou, Pedro Westphalen teve 96 votos na eleição passada e neste ano teve 331 votos, 96 

votos ele fez somente na comunidade da Vereadora, ela está muito feliz com a comunidade 

de São Francisco, aos guris do futebol de São Francisco, 96 votos em São Francisco e 103 votos 

para o Deputado Marcos Vinicius, parabéns galera, mostraram mais uma vez que somos 

fortes, e conseguimos chegar lá. Marcos Vinicius fez 199 votos em Chapada, que na eleição 

passada tinha muitas pessoas trabalhando para ele e ele fez 150 (cento e cinquenta) e essa 
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vez estava a Vereadora e sua colega Sandra ajudando. Gratidão a todos que confiaram mais 

uma vez nelas, pois elas vão representar todos, juntamente com os Deputados no parlamento 

em Brasília, no Estado, e podem contar com ela, e ao povo de São Francisco disse que o 

calçamento será feito, foi a única coisa que ela falou e diz nessa Tribuna, é mulher guerreira, 

é mulher de garra e não admite falarem que ela não é essa pessoa. Após agradeceu as estradas 

de São Francisco, onde esteve olhando no Rubimar Schnur, fizeram a estrada do irmão da 

Vereadora, que há muitos anos parou de vender leite, porque não tinha condições de 

trafegabilidade, e foi feito as estradas e está muito boa, tem coisas para fazer ainda, bastante, 

muitas, e hoje à tarde quando a Vereadora estava vindo de tardinha, estavam soltando brita 

na frente da propriedade do Ademar Kirsch e mais para cima também, disse que estão 

tentando fazer as estradas, como o povo merece. A Vereadora ressaltou mais uma vez que é 

muito grata a todos que ajudaram nessa campanha eleitoral, se cada cidadão olhar para os 

seus nove Vereadores que estão aqui, representando eles, saberiam em quem votar para 

Deputado, e acha que todos olharam e fizeram sua parte, então todos os Vereadores estão de 

parabéns, porque fizeram o seu dever de casa. Concluiu agradecendo. Para encerrar essa fase, 

o Presidente concedeu a palavra ao Vereador KELVIN LUIS SCHUH, que proferiu o seguinte 

pronunciamento: Inicialmente saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, os colegas 

Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, as servidoras aqui da Câmara Municipal, a Dianara 

que prestigia nesta noite e as pessoas que mais uma vez acompanham. Prosseguindo o 

Vereador Kelvin disse que abrindo mais um mês desse ano de 2022, o Vereador gostaria de 

trazer uma parabenização referente ao Consórcio Regional a Taça José Paulo Ledur, os jogos 

que aconteceram no final de semana, parabenizando as equipes participantes, belíssimos 

jogos, em especial parabenizou as duas equipes aqui do município que consagraram-se 

campeãs, vencedoras da Taça José Paulo Ledur, ele que também foi uma pessoa muito 

influente na questão do esporte aqui no município, então parabéns a todos os envolvidos. Em 

seguida o Vereador Kelvin, falou sobre o piso salarial dos professores, comentado pelo 

Vereador Maico, não só nessa sessão, a Vereadora Sandra também levantou essa questão, 

neste sentido o Vereador Kelvin deixa também o seu nome à disposição para os debates aqui 

com os colegas Vereadores, com o Executivo se necessário, fazendo com que todas as classes 

aqui do município sejam valorizadas, valorizando o seu potencial e a sua importância na vida 

de cada um, estão abertos a esse assunto, a esse debate importante para cada um. Após falou 

sobre a ponte de São Roque, foi na terça-feira de manhã que os trabalhos foram iniciados, e 

o Vereador havia mencionado em algumas sessões atrás um pedido que tinha feito ao 

Executivo Municipal, não retira esse pedido, até porque as pessoas procuraram o Vereador 

pedindo o que estava acontecendo com a demora da ponte, disse que realmente estava mal 

informado na terça-feira à noite, pois os trabalhos se iniciaram na terça-feira de manhã, o 

Vereador Leonardo também estava mal informado na terça-feira à noite, tanto é que não se 

comunicaram que essa ponte já havia sido iniciada na terça-feira de manhã. No entanto disse 
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que pela demora achou que ia sair uma ponte de concreto, saiu de madeira, mas resolveu o 

problema daquelas pessoas, e as pessoas que fizeram o pedido ao Vereador, e por isso que 

fez o pedido referente, se tinha algum recurso por vir, por este motivo a Prefeitura estava 

esperando, e se pudesse por ventura, colocar recursos próprios do município, adiantar esse 

serviço, fazer com que esse acesso fosse liberado e depois realocar os recursos que pudesse 

vir ao Executivo Municipal. Sem maldade nenhuma as suas perguntas, mas para fazer com que 

houvesse uma rápida solução nesse trecho, referente a ponte no 24 de Junho em São Roque. 

Dando prosseguimento também  falou das eleições federais e estaduais, comentou referente 

aos Deputados ao qual apoiou, o Celso Kramer que concorreu a Deputado Estadual, teve 90 

votos aqui no município e o Deputado Federal Mauricio Dziedrick, ele que partiu de 2 votos 

para 153 votos aqui no município, o Deputado Federal Mauricio é Deputado até o final deste 

ano, o mesmo não conseguiu se reeleger, o Celso também não, ele que concorreu para 

estadual, o Mauricio fez uma votação expressiva, mais de 70 (setenta) mil votos, o que não foi 

suficiente para passar, em virtude do Quociente  dos partidos. Disse que alguns partidos 

elegeram candidatos com 40 (quarenta) mil votos, 50 (cinquenta) mil votos e o Mauricio com 

73 (setenta e três) mil votos aproximadamente acabou não se elegendo, mas o Vereador 

Kelvin disse que fica muito feliz pelo apoio, pelo acolhimento que cada pessoa aqui do 

município concedeu, acreditando nas palavras e acreditando no potencial dos candidatos, e 

também numa potencial parceria que os mesmos estavam buscando aqui com o município. 

Ressaltou que as buscas por parcerias, este contato não termina por aqui, vai manter o 

contato, e com certeza tentar trazer resultados positivos aqui para o município. Agradeceu 

mais uma vez ao povo de Chapada, obrigado por confiar mais uma vez na sua pessoa e nas 

pessoas que ele trouxe como opção e sugestão a cada um. Concluiu agradecendo. Não 

havendo mais nenhum Vereador inscrito, o Presidente concedeu Espaço de Líder ao Líder de 

Bancada do MDB  Vereador Dariano Guth,  que  disse que quanto a respeitar o parecer jurídico 

referente ao Projeto Complementar  002, ele só não sabe qual parecer é, porque até agora 

não tem nenhum parecer, não foi enviado nem no seu e-mail, nem no Whatssap, inclusive no 

grupo da Câmara de Vereadores foi solicitado, todos que estão aqui estão de prova que 

pediram e ainda não tem o parecer do projeto 002, em todos os momentos durante ele estar 

na Casa, ele foi solicitado, sempre respeitaram o Dr. Marlon, mas não foi respondido, porque 

foi mentido que a DPM tinha reincidido o contrato com a Prefeitura e não foi. Se estava 

correto o projeto, porque ele não continuou então aqui nesta Casa? Podia ter dado 

seguimento, estava certo, beleza. Disse que fez alguns questionamentos e travou tudo, não 

quiseram atrapalhar de maneira alguma, queriam mais informações porque não tinha 

parecer. O Dr. Marlon, inclusive ganha um bom salário para acompanhar situações que 

acontecem aqui nesta Casa, e ainda além de ser o Assessor Jurídico tem mais uma assessoria 

para ajudar o Assessor. Mas porque isso? Porque são assuntos muito sérios e importantes. E 

ninguém é perfeito aqui, muito menos o Dr. Marlon, muito menos o Vereador Dariano, muito 
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menos qualquer um, é humilde em dizer, mas para ter uma assessoria que assessora o 

Assessor, isso é importante para ajudar. O projeto que foi destacado aqui como 

inconstitucional, ele tratava de um nome em homenagem a uma pessoa viva, que foi o Centro 

de Atenção à Saúde do Dr. Luís Carlos Vargas, uma homenagem em vida, até porque foi 

unanime essa análise, porque depois que a pessoa morre nunca ela vai ficar sabendo, havia a 

nível federal inclusive naquele momento projeto de lei permitindo dar nome a pessoas vivas, 

e dos nove Vereadores somente a ex Vereadora Loiva votou contra, mas os demais, inclusive 

o colega Alcino, votaram favoráveis, o Alcino também não tem moral pelo exemplo que o 

Castanho falou? Tem sim, muita moral. Disse que o colega Alcino, compreende que 

determinados projetos precisam de parecer jurídico para ter segurança jurídica em votar. 

Ninguém aqui é advogado, o colega Alcino sempre se preocupa em não votar no dia toda vez 

que vem projeto urgente aqui, e por vezes já fizeram isso para ajudar, por isso o Dr. Marlon é 

bem pago para tal função e faz muito bem na medida do possível, neste projeto infelizmente 

não tem até o momento parecer, isso é fato. Pede desculpa em dizer mas é verdade. E o 

projeto em questão que foi retirado traria prejuízos a muitos servidores públicos concursados, 

disse que sim que é o Presidente que escolhe quando quer fazer uma extraordinária, mas 

negar pedido de informação e pôr em votação um projeto de lei sem um parecer jurídico o 

Vereador Dariano disse ser novidade. Após o Presidente concedeu Espaço de Líder ao Líder 

da Bancada do PDT Vereador Maico Hermes, o qual Vereador agradeceu ao Espaço de 

liderança. Disse que esses dias quando falou que tinha recebido um pedido lá do travessão de 

Santana a São Francisco, que tinham dificuldades naquele trajeto, na outra sessão o Vereador 

Leonardo chegou aqui e disse que tinha ido com o Vice Prefeito e passado naqueles moradores 

e ninguém tinha pedido, engraçado que hoje concluíram aquela estrada e concluíram aquelas 

dificuldades que estavam acontecendo. Inclusive o Vereador Maico mandou o print daquele 

pedido para o Vereador Leonardo, então tinha problema naquela estrada sim, e hoje o 

Vereador Leonardo admitiu que está concluído aquele trajeto, disse que quando faz um 

pedido aqui não faz os pedidos aqui para serem jogados no ar aqui, é porque as pessoas 

pedem, e hoje está concluído aquele travessão de Santana a São Francisco, então agradeceu 

pelo serviço que fizeram do pedido que fez aqui nesta Casa. Sobre pedir parecer, o Vereador 

Maico disse que é direito de todos os Vereadores pedir parecer, não importa se é do DPM, 

inclusive colocaram ao Vereador que o Assessor da Câmara era o mesmo da Prefeitura, o 

Moacir, que a DPM tinha reincidido o contrato, quando saíram de lá o Vereador foi olhar, 

pagaram o último mês, como reincidiram o contrato? Isso é mentira. Sobre o projeto que o 

Vereador colocou que era inconstitucional, disse que toda bancada do PP votou a favor na 

administração passada, para dar nome do Cais do Dr. Luís Carlos Vargas, nada mais justo que 

isso, inclusive uma obra que está parada pela administração atual. O Vereador Maico disse 

que errar é humano, mas persistir no erro é burrice né Vereador Castanho. Concluiu 

agradecendo. Dando continuidade, o Presidente concedeu Espaço de Líder ao Líder da 
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Bancada do PSDB, Vereador Leonardo Krindges, que falou sobre o pedido da estrada, disse 

que foi pedido sim, mas o Vereador Maico sabia que as sarjetas estavam prontas, a pedreira 

estava licenciada, e que nos próximos dias seria feita a estrada, então é fácil vim pedir uma 

obra que você sabe que vai ser feita, para depois vim aqui dizer como disse agora que o 

Executivo atendeu o seu pedido, já estava licenciado, e a população sabia, e o Vereador olhou 

obras com o Moacir hoje, na semana passada na sexta, e está acompanhando sempre os 

serviços, então quando fala tem a convicção do que está vendo. O Vereador Leonardo disse 

que vê oportunismo nisso, a mesma coisa sobre a ponte, foi divulgado no site da Prefeitura, 

no jornal, que veio somente cento e quarenta e oito mil, e a Prefeitura encaminhou quinze 

pedidos, quinze metas, foram aprovadas treze, então com esses cento e quarenta e oito mil  

a Prefeitura tem que fazer treze metas, e uma delas foi a ponte, que começou na terça de 

manhã, foi pedido na terça de noite e hoje está pronta. O Vereador Leonardo disse que 

colocou as fotos no grupo, e está lá uma ponte perfeita, excelente, que era de madeira, e 

todos sabem que com cento e quarenta e oito mil, não faz nenhuma ponte, imagina treze 

metas, que tem para serem cumpridas aqui. A ponte que já estava com as duas pontas podres, 

e do mesmo jeito que o próprio colega Maico falou das estradas que estavam há muito tempo 

ruins, diga-se de passagem que não ficaram ruins em um ano e meio, são problemas de muito 

mais tempo. O Vereador só faz essa observação porque daqui a pouco quando souberem que 

tem um serviço, vão fazer o pedido e na outra semana vão dizer que conseguiram. Disse que 

não é bem assim, devem cuidar um pouco quando sabem que a Prefeitura vai fazer então é 

sinal que eles já sabem do problema e estão fazendo. Após o Presidente concedeu ainda 

Espaço de Líder ao Líder do Governo Vereador Alcino Kohlrausch, que disse que na Linha 

Formosa no dia 12 tem o evento na gruta, a procissão, e todos estão convidados a esse evento, 

no dia da criança. Sobre o Projeto, o Dariano lembra bem, pois ele era o relator e o Vereador 

Alcino disse que vai contar toda a verdade do que aconteceu, disse que ele era o Presidente 

da Comissão, e que realmente seguraram esse projeto bastante tempo, no final colocaram em 

votação, até porque dependia do relator, pois quem dá andamento mesmo é o relator, e por 

muito tempo não foi a votação, porque tinham um apontamento lá falando que este projeto 

era inconstitucional, que este projeto tinha uma clausula que não podia se homenagear 

pessoas vivas, por mais que achavam justo homenagear o Dr. Vargas, mas não eram para 

votar. Porque ali o Prefeito colocou esse projeto para chocar, ele esperou que votasse contra, 

era prato cheio para ele, e no finzinho uma noite ali ele foi para votação. E daí todo mundo 

esperou, inclusive o Prefeito esperou, para chocar contra o Dr. Vargas, que eles estavam 

contra de homenagear ele, mas era proibido, não podia homenagear, não pode se 

homenagear, colocar nome em ambientes, em edificações, em ruas, por mais justo que seja, 

mas não pode homenagear pessoas que ainda estão vivas. E a única pessoa que votou certo 

foi a Vereadora Loiva na época, mas sabiam e deram um voto político, para o Prefeito não  

chocar eles contra o Dr. Vargas. Na sequência, o Presidente concedeu um Espaço para que o 
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Assessor Jurídico Dr. Marlon explicasse sobre esse projeto. O Dr. Marlon disse que para 

esclarecer disse que geralmente trabalha aqui e trabalha sempre conversando da melhor 

forma possível, acredita nas pessoas e vê o melhor das pessoas, é isso que ele busca fazer. A 

questão da Assessoria do Executivo, o Assessor disse que havia ouvido falar que o Moacir 

passaria a assessorar o Executivo, fazer um trabalho também com a parte da legislação dos 

professores, a questão dos níveis, das classes, a fazer todo esse trabalho, e já faria o 

assessoramento também da Prefeitura no lugar da DPM, mas oficialmente o Assessor não 

sabe nada, se aconteceu isso ou não, ele só ficou sabendo que seria isso, mas disse que não 

tem essa certeza. No entanto disse que para isso poderia ser feito um pedido de informação 

para o Executivo, para esclarecer se existe dois Assessores do Executivo ou não. Isso o Assessor 

também gostaria de saber. Mas a questão da assessoria da Câmara, disse que sempre existe 

o cargo em comissão, que é o Assessor da Câmara que dá o parecer e o parecer que vai para 

os Vereadores e as comissões competentes para analisar, e sobre esse parecer é visto se está 

certo ou não está, vota a favor ou contra. A existência de um Assessor de Porto Alegre já vem 

a muito tempo, não é de agora que existe, e geralmente o Assessor está agindo assim dessa 

forma aqui na Câmara, onde ele monta o seu parecer antes de ir para votação, não sabe se 

era assim antes, e com esse projeto foi da mesma forma, ele faz o parecer e deixa aqui na 

Câmara de Vereadores, assina, e ele deve estar junto com as comissões de pareceres, só que 

como ele não foi a votação então não foi visto, o Assessor disse que tem ele da data, assinado, 

mas disse que pode disponibilizar, mas agora esse projeto não está mais ai, mas a sua posição 

era aquela ali, geralmente faz assim. Sobre o parecer jurídico, ele pode ser dado pelo Assessor 

também no dia da Sessão, oralmente, todos sabem disso, então a questão da convocação da 

extraordinária sempre é uma coisa muito rápida, o Assessor acabou indo junto para ajudar e 

facilitar, mas disse que não faz mais isso, porque agora acabou sendo usado isso contra, uma 

situação que ficou chata para ele, então que aconteça as coisas da forma que tem que 

acontecer, mas tem que fazer cada um à sua função, e a sua função está fazendo da melhor 

forma possível, disse que o valor que recebe é um valor que os Assessores ganham, isso é 

criado por lei, assim como é criado por lei os valores que os Vereadores recebem, isso é assim 

mesmo, e os Vereadores aprovaram os valores tanto dos Assessores como dos Vereadores, 

então é assim que funciona. Disse que quem quiser mais informações pode fazer um 

requerimento para essa assessoria, que vai ser respondido com maior sinceridade e 

capacidade possível. Prosseguindo, o Presidente Vereador Gilmar Castanho, solicitou ao Vice 

Presidente Vereador Alcino que o mesmo assumisse a Direção dos Trabalhos para que ele 

pudesse usar seu Espaço. De imediato o Presidente Vereador Alcino Kohlrausch passou a 

palavra ao Vereador Gilmar castanho que  falou mais uma vez sobre assessoria jurídica, disse 

que o Dr. Marlon tinha até segunda-feira as 7:30 para dar parecer, e o Vereador Castanho não 

deu urgência ao Dr. Marlon, com todo o respeito a todos os Vereadores, disse que ele deve 

resposta em primeiro lugar ao Presidente desta Casa, se o Vereador Castanho não deu pressa 
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para ele, se o Vereador disse para ele que não precisava dar antes, porque ele deveria dar 

esse parecer no dia que pediram? Pediu para se colocarem no lugar de cada um, o Dr. Marlon 

está fazendo um excelente trabalho aqui, pediu para respeitarem esse profissional, como 

sempre respeitaram, disse que já teve outros assessores aqui, e nunca precisou desrespeitar 

e jogar na cara de um profissional que ganha muito bem, aonde que está o respeito? O 

Vereador Castanho, disse que o Assessor não mentiu, no pensamento dele ele achava que a 

DPM não dava parecer para a Prefeitura, ele não tem obrigação de falar sobre a Prefeitura, 

ele tem obrigação de responder sobre a Câmara Municipal de Vereadores de Chapada, agora 

se quiserem saber algo do Executivo formalizem um pedido de informação e enviem ao 

Executivo, que será então respondido. Disse que não foi negado o pedido dos Vereadores, o 

pedido foi, só que não seria respeitado no dia da votação, até porque em critério de atrapalhar 

a extraordinária que ele convocou fizeram o pedido de informação, depois da convocação, 

depois que o Vereador Maico assinou o pedido da convocação ai para querer atrapalhar a 

extraordinária fizeram o pedido de informação. Disse que a coisa tem que ser transparente, e 

o Dr. Marlon tinha o prazo até no dia da sessão para dar o seu parecer, tanto verbal como por 

escrito. Sobre o projeto que estão respondendo da inconstitucionalidade, disse que não vão 

discutir o mérito, claro que o Dr. Luís Carlos Vargas é uma excelente pessoa, ninguém está 

duvidando disso, até porque foi ele quem fez o parto do nascimento da filha mais velha do 

Vereador Castanho que disse, que nunca duvidou da capacidade do Dr. Luís, só que agora 

estão debatendo sobre a inconstitucionalidade dos projetos, que eles não iriam votar o tal 

projeto porque era inconstitucional, mas e porque votaram esse? O Vereador disse que o 

desembargador diz como tal proceder o regramento está a violar os princípios constitucionais 

da moralidade e da impessoalidade. O Vereador disse que já recorreram em respeito ao Dr. 

Luís, recorreram para tentar manter a lei, até porque foram favoráveis, mas agora eles vir aqui 

e falar em inconstitucionalidade, não tem condições, disse para serem coerentes com tudo 

que fazem, porque se não fica difícil. Disse que recorreram essa decisão do desembargador 

na última estancia, para que mante-se esse nome, mas sobre a inconstitucionalidade eles já 

aprovaram o projeto, e disse que a Loiva foi a mais certa, tentaram fazer política, em cima do 

projeto e olha no que deu. Concluiu agradecendo. Dando prosseguimento 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 064/2022 que “Altera Redação do artigo 3º e acrescenta dispositivo na Lei Municipal  nº 

831/1991 que “Cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, estabelece as 

atribuições, formas de composição e dá outras providências.” 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 064/2022; REVISOR: 
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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 064/2022; 

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 

064/2022 não havendo nenhum Vereador inscrito. Em votação o Projeto de Lei nº 064/2022, 

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 04 de outubro de 2022. 

 

 

                     Gilmar Castanho                                        Sandra Mary Almeida Mattjie   

    Presidente do Poder Legislativo                     Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 

 

 

 

 

 


