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ATA Nº 3943 

 

Aos vinte e cinco 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 sétima 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 solicitou ao Vereador Kelvin Luis Schuh para proceder a leitura de uma passagem do 

Livro Sagrado. De imediato, o Presidente colocou em discussão a ATA Nº 3940 da Sessão 

Ordinária realizada aos dezoito dias do mês de outubro 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, solicitando para a primeira-secretária Vereadora Sandra Mary Almeida 

Mattjie, para que procedesse à leitura das correspondências recebidas e expedidas por essa 

Casa. Entre as matérias, foi lido o seguinte Pedido de Informação, o qual será enviados ao Poder 

Executivo, atendendo solicitação do Nobre Edil: PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 014/2022 de 

autoria do Vereador Maico Hermes-PDT, que requer que seja remetido o presente Pedido de 

Informação, ao Poder Executivo para que esse forneça a seguinte informação: Requer o envio 

de cópia da Ata de Posse e Transmissão de Cargo quando assumiram o mandato em janeiro de 

2021, que foi transmitido pelo ex prefeito Carlos Catto e Vice Renatinho, ao Prefeito Gelson e 

Vice Moacir. 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 para a Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie 

seguido pelos Vereadores, Gilmar Castanho, Alcino Ruy Kohlrausch, Salete Maria Damer, Marlei 

Inês Ritterbusch, Kelvin Luis Schuh, Maico Roberto Hermes, Dariano Agostino Guth e Leonardo 

André Krindges. Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SANDRA 

MARY ALMEIDA MATTJIE, que proferiu o seguinte pronunciamento: Iniciou seu pronunciamento 

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

Vereadores e Vereadoras. Cumprimentou os Servidores desta Casa Legislativa, público presente, 

Suplente de Vereador Adriano Kunrath e as pessoas que estão acompanhando pelo facebook. A 

Vereadora falou que com a vinda da resposta dos pedidos de informação, graças a Deus hoje 
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vão poder votar os projetos tão aguardados pelo pessoal. A Vereadora reforçou o pedido que 

já solicitou, para a quadra da Escola Estadual Júlia Billiart, no sentido de que sejam colocados 

os canos, pois que ela tem as calhas, mas não tem os canos. Ressaltou que ela e a Vereadora 

Salete receberam esse mesmo pedido e que sabe que tem a dificuldade para colocar em cima. 

No entanto, pediu para dar um jeito, porque é complicado o pessoal em dia de chuva passar e 

aquela água cair de tal altura. Disse que sabe que é um pouco complicado, porque depende de 

ter funcionário que faça isso nos finais de semana, mas já havia conversado em outro ano, que 

no final de semana tem bastante movimento na praça. Frisou que esse domingo a Vereadora 

saiu da festa da comunidade e mais uma vez viu a criançada brincando, já havia pedido que 

fosse fechado, o Prefeito inclusive concordou que fosse fechado a Rua Sete de Setembro. Foi 

feito um tempo e depois parou. Agora vem o verão e a criançada quer brincar. É importante ter 

um espaço maior, porque tem criança brincando na praça, tem aqueles andando de bicicleta 

ou com patinete, por esse motivo e é importante ter um espaço aberto e maior, até a rua é 

mais fácil para deslizar ali. Na opinião da Vereadora fechando essa rua só nos finais de semana 

não vai prejudicar tanto de ser feito. A Vereadora pediu que sejam pintados os quebra-molas 

que vai em direção para o Distrito de Tesouras, pois ela observa que os quebra-molas precisam 

ser pintados, porque as vezes passam e não percebem e pode ainda acontecer algum acidente, 

por causa dos quebra-molas. Em seguida, falou que estamos na última semana antes das 

eleições, aproxima-se então um momento histórico para todos, muito importante para nossa 

Pátria e de extrema relevância para nossas vidas e o futuro do nosso Brasil, das nossas famílias, 

enfim, o futuro de todos nós. Isso não é uma brincadeira, é uma escolha de quem vai dirigir e 

comandar o nosso país por quatro anos. A Vereadora considera que é um grande evento de 

patriotismo e que todos que podem devem participar, todos que podem, todos que estão aptos 

a votar que vão as urnas. As vezes a pessoa não concorda com esse ou aquele candidato, mas 

é um direito e ela deve ir opinar, não deixar que os outros decidam. Muitas vezes é mais fácil, 

dizer: “deixe que votem, que daí eu não sou responsável pelo que vai acontecer”. Porém, disse 

que é muito importante agente parar, analisar e se posicionar. Disse que vivemos esse ano uma 

campanha muito intensa, tivemos algumas propostas, mas tivemos muita Fake News, muita 

acusação, muitas mentiras e muitas tentativas de manipulação. E diante de tantas informações 

controversas, quem tem dúvida fica mais confuso ainda para escolher em quem votar. Mas a 

Vereadora gostaria de pedir que todos observassem o que foi feito, observassem o trabalho, 

porque as vezes tem tantas outras coisas negativas colocadas sobre um candidato, que 

esquecem de ver as coisas boas que o candidato fez para o país. Pediu para observarem que 

acabamos de passar por uma pandemia, mas o país sobreviveu. Tivemos perdas infelizmente, 

assim todos os países tiveram perdas, mas apesar de fechamentos de empresas, apesar do 

trabalho parado, apesar do comércio fechado, conseguiram sobreviver e o país ainda conseguiu 

sobreviver bem a toda essa situação. Muitos programas que auxiliam famílias mais pobres 

continuam e tem mais alguns ainda hoje. Queremos emprego e portanto precisamos dos 
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grandes e dos médios, precisamos de todos os empresários, para que possamos trabalhar. 

Somos eleitores adultos e não podemos acreditar em Papai Noel. Acreditar em candidato que 

promete algum benefício em troca de voto. Está na hora da gente acordar, tem muito mais 

coisa por traz de falsas promessas. Promessas baratas. O país não pode parar de crescer, temos 

muito a melhorar e corrigir, mas uma administração também precisa de tempo para fazer o seu 

plano de governo, para executar, muito mais do que quatro anos. O nosso país é um país rico, 

rico em natureza e rico também em pessoas. Nosso povo é hospitaleiro e o nosso povo também 

é democrático de um modo geral. A Vereadora considera que censura não é democracia. Temos 

que também avaliar as coisas que estão acontecendo. A Vereadora também concorda que 

devemos incentivar o pequeno investidor, mas não precisamos para isso desfazer do grande. 

Temos que preservar os nossos valores, a família e a sociedade. A comida da nossa mesa 

depende dos nossos agricultores e dos nossos produtores.  Se eles produzirem só para eles, nós 

também não vamos ter como comer. Então dependemos deles. Temos que valorizar o agro, 

que movimenta também o nosso país. A mídia deve mostrar os dois lados, agora quando a mídia 

mostra um só, quando ela pende para um lado só, para a Vereadora isso é politicagem. E a 

mídia tem muita força, então nós que estamos ali em frente a um TV, ou frente a um rádio, 

temos que analisar o que ouvimos, da mesma forma que temos que analisar as Fake News. Tem 

muita gente que recebe uma mensagem e já repassa, nem tudo que se repassa é verdade, alias 

a maioria das coisas tem que ser analisada. Disse que estamos próximos ao dia 30, e a 

Vereadora espera que o povo analise bem, principalmente aqueles que ainda não se definiram, 

que não olhem só o que está na capa, olhem mais fundo, e que votem para que a gente continue 

tendo um país livre, democrático e maravilhoso, como é o nosso Brasil. Prosseguindo seu 

pronunciamento a Vereadora Sandra disse que estamos encerrando o mês de outubro, o 

“outubro rosa”, continuemos nós mulheres nos cuidando, nos prevenindo, câncer de mama. 

Cada dia mais ficamos sabendo de um caso ou outro de câncer, por isso vamos nos cuidar, e o 

que temos que passar a gente passa, mas se conseguimos se prevenir melhor. Após a Vereadora 

mandou um abraço a todos os dentistas pelo seu dia hoje. Aos queridos funcionários públicos, 

parabenizou a todos, e destaca a importância de cada um para o desenvolvimento do nosso 

município, do nosso estado e do nosso país. Agradece pelo trabalho de cada um de vocês. 

Gratidão e que Deus abençoe cada um e todos os funcionários públicos. Parabenizou a colega 

Vereadora Salete pelo seu aniversário hoje, desejou muita saúde, muitos anos de vida, muita 

paz, amor, alegria e tudo de bom. Também inclui sua sobrinha Camila Gehrke que hoje está de 

aniversário. Parabenizou também a comunidade católica pela bela festa realizada no domingo.  

Para encerrar desejou a todos uma boa semana, uma semana de paz, de respeito, de 

tranquilidade, de analise, de campanha também e uma boa eleição a todos. De imediato, o 

Presidente solicitou ao 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:  
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Iniciou seu pronunciamento saudando o Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho e em seu 

nome saudou os demais Vereadores e Vereadoras. Cumprimentou os Servidores desta Casa Legislativa, 

público presente, e as pessoas que estão acompanhando pelo facebook. Saudou as monitoras, aos 

agentes administrativos auxiliares, a auxiliar de saúde Cláudia que também tem interesse no 

projeto.  Cumprimentou o suplente de Vereador Adriano Kunrath e parabenizou o mesmo por ter 

ajudado na conquista de uma viatura para Brigada Militar do nosso município, a qual em março 

o Vereador Castanho esteve junto com o Vereador Adriano em Porto Alegre e ele entregou um 

oficio pedindo essa viatura. Parabéns aos envolvidos nessa conquista, que isso é importante 

para nossa comunidade. Sobre os projetos, disse que pelo que viu os Vereadores já deram os 

pareceres nas comissões, então vai ser votado nesta noite os projetos que estão baixados, vai 

ao encontro das necessidades de uma parte dos funcionários públicos do nosso município. Em 

seguida, falou que estamos a uma semana da eleição e pediu para as pessoas irem votar no 

domingo, não se abstém, como a própria Vereadora Sandra falou, não deixem os outros 

decidirem por vocês. O voto é a arma que o eleitor tem, mas é uma arma que é de suma 

importância para sua defesa, desde que você saiba usar, desde que faça todas as análises 

possíveis, que pense, que veja o que realmente é importante para o país e para o estado. Uma 

eleição não é simplesmente votar no partido A ou partido B. É você decidir o desenvolvimento 

do país e do estado. Uma decisão errada pode levar a nação a sérios problemas. Por isso, pediu 

que os eleitores pensem muito bem, do jeito que está o nosso país hoje, se pegar e olhar o 

passado vamos ver que a nossa nação passou por vários problemas e tanto o gestor quanto o 

administrador ele é avaliado, você conhece um bom administrador quando ele passa por 

dificuldades. E todos sabem que o nosso país passou primeiro com o problema da Pasadina, 

depois teve um problema com a pandemia, na qual o comércio foi atingido, por decisões de 

governos que simplesmente ficaram sentados nos seus gabinetes dando ordem para as pessoas 

ficarem em casa, que o comércio ficasse fechado, e nem um pouco preocupado com a situação 

econômica do povo. Então pediu para que as pessoas pensem nisso. E o nosso país conseguiu 

pelas decisões certas passar muito bem pela pandemia. A economia do nosso país hoje está 

melhor do que várias nações de primeiro mundo. Disse que estava vendo uma reportagem de 

um canal, se não está enganado de Portugal, e eles estavam fazendo uma reportagem na 

Inglaterra, e um senhor de 65 anos de idade falando que ele pedia a morte porque ele não 

imaginava que com 65 anos de idade ele teria que pedir alimento na Inglaterra, um britânico. 

Para ver que a situação é muito grave e o nosso país hoje está conseguindo passar muito bem 

pela crise, porque as decisões foram decisões corretas, de pensar sim na saúde pública, mas 

também pensar na economia. Ai você pode pensar: mas como só não pensar na saúde? O 

Vereador disse que acompanha a política desde os seus 13 anos, e acompanhou várias 

administrações de Chapada, e tem funcionários aqui que são mais antigos que ele, e são 

testemunhas que nos outros governos chegava no final do ano e os Prefeitos não tinham mais 

recursos para pagar nem o décimo terceiro salário, e nesses últimos quatro anos todos os 

Prefeitos conseguiram passar livremente, não tiveram dificuldade financeira, passaram com 

dinheiro em caixa, e pergunta aos funcionários agora, vocês acham que se não tivessem vindo 

repasse como a tempos atrás não vinha, o Prefeito ia conseguir dar mudança de padrão para 
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vocês? Não ia conseguir. Porque final de ano as administrações chamavam, o Vereador foi CC e 

chamaram ele junto com uma colega no final do ano, o Prefeito da época chamou e disse: 

infelizmente vou ter que largar vocês, porque não temos recurso mais para pagar a folha de 

pagamento. Isso acontecia, porque os repasses não vinham. É isso que temos que ver. Não 

podemos ficar pensando fulano é assim, fulano é asado, temos que ver o andamento do país 

como está indo, isso que temos que pensar, como está a agricultura hoje, quando que um 

produtor vendeu soja a duzentos e onze reais? Quando? Quando que o leite chegou perto de 

quatro reais? Até mais de quatro reais alguns produtores ganharam. É porque existe uma 

liberdade, e não existe uma pressão em cima de quem produz, então é isso que temos que 

avaliar. Disse que não está olhando lado partidário, e respeita a decisão de cada um e não 

ofende ninguém, até porque tem amigos dos dois lados, só que a verdade tem que dizer, que 

devemos pensar, tanto para federal como no estadual, quem realmente estava interessado em 

fazer o bem as pessoas e quem não estava. O Vereador Castanho pediu a reflexão das pessoas, 

até porque o Vereador faz parte da administração atual e quer fazer o bem as pessoas. Agora 

se os recursos não vir, não tem como fazer, não tem como melhorar o nosso município, 

melhorar a nossa vivencia aqui em Chapada se a União ir mal, não vir recursos acabam ficando 

de mãos atadas, não vão conseguir suprir todas as necessidades dos munícipes. Pediu 

encarecidamente que as pessoas pensem com carinho, porque está em jogo muita coisa no 

nosso país. 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 Castanho, demais 

vereadores assessor jurídico Dr. Marlon, Servidora Júlia, pessoas que acompanha pelas redes 

sociais e quando esta sua fala for veiculada pela Rádio Simpatia ainda que de forma resumida 

que todos se sintam cumprimentados disse o Vereador. De imediato cumprimentou o pessoal 

da Prefeitura e demais funcionários que estão aqui o qual agradeceu a presença de todos, que 

os mesmos podem contar sempre com o Vereador, disse ainda que com relação aos projetos já 

deram parecer favorável nas comissões e irão entrar em votação nesta noite, e ser aprovados 

seu voto é favorável, dizendo ainda que esta Casa é de vocês e caso tiverem algumas angustias, 

algum problema disse que estão aí pois esta Casa representa a comunidade.  Também registrou 

a presença da sua filha Dianara. Prosseguindo parabenizou a colega Vereadora Salete, que que 

está de aniversário hoje,  parabenizando desejando tudo de bom, que Deus abençoes a família 

dela que tenha muitos anos de vida e a agradeceu por ajudar a contribuir nesta Casa, 

viabilizando os Projetos que beneficiam a nossa Comunidade. Parabenizou ainda todos os 

Cirurgiões Dentistas pela passagem do seu dia hoje, Nossos Grandes Profissionais da Saúde, 

deixando o seu abraço, respeito pelo trabalho que fazem. Após o Vereador Alcino, registrou o 

falecimento do amigo Senhor Avelino Stürmer, deixando a família os sentimentos e que Deus 

conforte os corações, neste sentido pediu que a Casa envie um ofício de pesar, externando 

condolências na pessoa do Professor Adroaldo e demais familiares. Também registrou o 

falecimento do Senhor Arno Backes no dia de hoje, solicitando também que seja encaminhado 

ofício de pesar aos familiares, externando profundos sentimentos e que Deus igualmente 

conforte os corações neste momento tão difícil. Dando prosseguimento o Vereador Alcino 
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agradeceu a Secretaria de Obras pelo trabalho que estão fazendo, também parabenizou e 

agradeceu o Secretário Schnaidinha que esteve de aniversário, deixando seu abraço. Também 

agradeceu o Vice Prefeito Moacir bem como a toda a equipe desta Secretaria de obras pelos 

trabalhos que estão sendo realizados pois são muitas as demandas, mas está sendo trabalhado 

de uma forma com muita volúpia para que se atenda dentro das possibilidades as demandas 

do nosso Município. No entanto o Vereador Alcino fez um agradecimento especial pelos 

serviços realizados no morro próximo as propriedades do Zilmar e Darlei Kohlrausch, tinha sido 

um pedido do Alexandre de Azevedo, sendo que no dia de hoje o Vereador Alcino passou lá e 

visitou a família e está tudo bem, pois foi muito bem feito o serviço, sarjeta aberta para o 

escoamento da água, por isso agradeceu mais uma vez a Secretaria de Obras por esta obra 

realizada com excelência. Após reportou-se sobre a Escola EFOC, Escola da Floresta de Chapada, 

disse que saiu uma reportagem na Revista Crescer, onde mostra cinco Instituições do Mundo, 

que coloca em prática o método Florest School, e uma delas é a EFOC de Chapada que adota 

esta metodologia e que não é dar aula somente embaixo de uma árvore, pois tem um monte 

de requisitos  a serem preenchidos para que se possa se enquadrar neste tipo de escola. 

Ressaltou que eles estão de parabéns assim como nosso Município e as pessoas que ainda de 

forma embrionária há onze anos atrás uma parceria que o Vereador Alcino tem com a Família 

do Professor Adroaldo e demais Professores, que começaram este projeto e hoje é uma 

realidade que muito orgulha o Vereador Alcino bem como a todo o nosso Povo nossa Chapada. 

Parabenizando mais uma vez toda equipe de professores desta Instituição de Ensino. O 

Vereador Alcino disse que falando da EFOC, disse que está encaminhando uma solicitação de 

Emenda Federal, para que consigam, não está prometendo mas está tentando para fazer um 

calçamento até o acesso da Escola. Com relação aos Projetos disse que todos serão votados 

hoje e vão limpar a pauta. Sobre a eleição disse que não falará pois cada pessoa deve saber em 

quem votar, porque as vezes se vota em um candidato para o outro nãos e eleger,  mas vale 

tudo, mas pediu que as pessoas compareçam as urnas e cuidem nesta semana, porque os 

ânimos estão muito exaltados no facebook, no watsap  porque a maioria das coisas que postam 

nessa semana é referentes a política e elas possam ser Fack News e algumas vezes uma pessoa 

cópia algo de outra achando como certo e assim ataca um vizinho, no entanto o Vereador Alcino 

pediu para que não façam isso, porque as vezes a informação não é verdade e cada um vota 

onde quer, pois estamos numa Democracia e ninguém vai no cabresto   e depois não se 

consegue ninguém votando no cabresto nem convencer as pessoas a votarem, disse que 

argumentam mas é a pessoa que tira as suas conclusões em quem irá votar, este é o processo 

o Vereador Alcino pediu ainda, muito respeito porque segunda feira, ainda neste mês dia trinta 

e um, já iremos saber quem é o nosso Governador e quem será nosso Presidente da República, 

para os próximos quatro anos e nosso amigo, nosso vizinho é o parente mais próximo. Concluiu 

sua fala o Vereador Alcino, deixando um grande abraço e que Deus abençoe essa Pátria, nosso 

querido Brasil e que todos se sintam bem e uma feliz eleição que Deus abençoe a todos. Na 

sequencia, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER que 

falou o seguinte: Inicialmente saudou o Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho, colegas 

Vereadores, Assessor Jurídico Dr. Marlon, Servidora Júlia, Suplente de Vereador Adriano 
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Kunrath,  a todas as pessoas presentes e a todos que acompanham pelo facebook. Prosseguindo 

disse que domingo é um dia muito importante, neste sentido pediu que todas as pessoas, 

pensem com muito carinho em quem votar, porque o futuro do nosso Brasil depende de nós. 

Após disse que hoje também é o dia do Dentista, e em nome dos compadres e amigos da Família 

Campana, a Vereadora Salete parabenizou a todos os Dentistas da nossa cidade. A Vereadora 

Salete também fez referência ao dia do Funcionário Público que transcorre na sexta feira 28 de 

outubro, onde a Vereadora pede que Deus derrame suas bênçãos a todos, pois são pessoas 

muito importantes para nós desejando saúde e felicidades. Em seguida pediu para participar 

do ofício de pesar que será enviado para os familiares do Senhor Avelino Stürmer,  pela amizade 

que tem com essa família. Neste sentido a Vereadora Salete disse que hoje ficou muito 

surpresa, com uma menina, porque o Seu Avelino era o Vô das crianças da Escola da Floresta,  

disse que essa menina veio muito feliz para contar que a Escola ficou em quinto lugar no mundo,  

e por isso a Vereadora Salete parabenizou a eles e a todos os chapadenses, disse que esta 

menina ainda disse para a Vereadora se ela sabia que eles iriam ter calçamento, a Vereadora 

Salete se surpreendeu da felicidade desta criança com essa notícia e por ela estar estudando 

nesta Escola. A Vereadora Salete prosseguiu seu pronunciamento solicitando que seja 

encaminhado um ofício para a Comunidade Católica, pela bela festa a qual estava tudo muito 

bem organizado e um almoço muito gostoso, o qual precisou de muitas pessoas para trabalhar 

as quais serviram muito bem a todos. Com  relação a viatura que veio para a Brigada Militar,  

disse que como muitas pessoas colocaram no facebook,  disse que tem muitos padrinhos, neste 

sentido a Vereadora Salete também gostaria de dizer que ela também é Madrinha desta viatura, 

disse ser engraçado, ela é Madrinha, o Castanho é Padrinho, e o Alcino também é Padrinho, 

uma vez que quem ajudou e fez um trabalho muito importante para que esta viatura viesse 

para Chapada,  claro que não foi só ela e sim um conjunto de pessoas, mas ressaltou que a 

Deputada Silvana Covatti estava com o dedinho dela lá também e como os três vereadores 

trabalharam para a família Covatti, a Vereadora Salete disse que fica aqui seu agradecimento, 

que Chapada faça um bom uso e não importa, porque quando se consegue uma coisa, e até o 

colega Leonardo colocou que tinha mais um lugar para quem quisesse ira junto para Porto 

Alegre, a Vereadora disse não porque estava já o colega e o Vice Prefeito lá estava bem 

representada porque ir mais pessoas, porque para a Vereadora Salete disse que o importante 

é que o carro está aí, para o uso da nossa Brigada. No entanto disse que é bom quando mais 

pessoas pedem e colocam seu projetos assim os deputados veem que Chapada precisa e agora 

se conseguiu. Ressaltou então que são um monte de Padrinhos o que é bom para a nossa 

comunidade. A Vereadora Salete disse ainda que na noite de sexta feira participou no Distrito 

de Vila Rica, da inauguração da Quadra de Esportes, onde foi servido um excelente jantar o qual 

a Vereadora agradeceu   as mulheres que trabalharam na cozinha uma janta muito gostosa, 

com um galeto muito bem assado, parabenizando aos homens que assaram. Disse que é mais 

uma obra concluída do Prefeito Gelson Miguel Scherer e dos Vereadores, parabenizou mais 

uma vez o pessoal de Vila Rica os quais estavam muito felizes com essa quadra, pois esperavam 

por muitos anos. Concluiu agradecendo a oportunidade e dizendo que as pessoas não esquecer 

que domingo é um dia que devemos votar e prestar muita atenção no que a gente faz. Em 
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seguida, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INÊS RITTERBUSCH que 

falou o seguinte: Saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho em seu nome saudou os demais 

colegas Vereadores. Cumprimentou a público presente na Sessão, sejam todos bem vindos, 

bem como o suplente de Vereador Adriano, a sua amiga Claudia e a todos os que acompanham 

pelo facebook. Em seguida, parabenizou a colega Salete pelo seu aniversário, desejando a ela 

que ela seja muito feliz, e continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa. Muita gratidão por 

fazer parte da equipe aqui. Sobre os projetos de Lei baixados na Casa, a Vereadora disse que 

todos os colegas receberam a resposta dos pedidos de informações, que foram pedidos na 

sessão passada. Disse que esteve com o Assessor Jurídico da Prefeitura durante a semana e 

hoje à tarde olhando os pedidos que foram feitos, acha que está aqui bem explicado todos os 

setores que foi pedido. Por isso, entende que é bem importante votar nesta noite, diz um 

parágrafo assim: como exemplo nota-se que no ano de 2020 apenas foram escolhidos os 

servidores e pago as licenças prêmios a estes a partir do mês de outubro do ano deferido, ou 

seja, dentro do período pré-eleições e pós eleições. Então a nossa administração está tentando 

fazer um bom trabalho, está tentando pagar o funcionalismo público, dia 28 é o dia do 

funcionário público, então acha que essa remuneração para vocês é bem-vinda, pelo excelente 

trabalho que a administração juntamente com vocês vem fazendo.  Se não tivéssemos bons 

servidores públicos a administração também não estaria com boa qualidade. Estamos de 

parabéns, porque temos um excelente quadro de funcionários públicos na nossa cidade, e que 

todos abracem a sua causa, o seu trabalho, cada um no seu setor, mas são responsáveis pelo 

que fazem, com muito amor e carinho a profissão que escolheram. Na noite de hoje serão 

votados todos os projetos da Casa, por isso parabenizou a todos os Vereadores que decidiram 

em conjunto fazer essa votação. Na sequencia, a Vereadora disse que próximo domingo temos 

as eleições para Presidente e Governador. Falaram bastante em Fake News, mas a Vereadora 

só quer colocar uma coisa para que as pessoas pensem. Escutando pessoas falar sobre 

educação, que crianças de São Paulo e de Rio de Janeiro estão comendo bolachinha salgada, 

porque não tem merenda. A Vereadora perguntou a vocês: como está a merenda pública de 

Chapada? Se a merenda de Chapada está boa, os recursos estão vindo, não foi cortado recursos. 

Ela acha que se essas pessoas estão comendo bolachinha salgada alguém está fazendo algum 

desvio, mas não é o Presidente, porque nossa cidade está recebendo. A mesma coisa a saúde, 

a saúde de Chapada está bem.  Disse que vimos coisas pela televisão que podemos até duvidar 

de algumas coisas, porque se os recursos estão vindo lá de cima, alguém está passando a mão 

em algum lugar. A vereadora pediu para pensarem bem domingo, se querem continuar como 

está ou voltar em algumas coisas para traz. E a Vereadora acha que o povo brasileiro é bem 

inteligente, ele não vai olhar a mídia, claro que tem mídias que estão do lado A, do lado B, mas 

é no lado que fornece o financeiro deles, livre de impostos. Por isso, o povo deve olhar isso. 

Após parabenizou a todos os dentistas pelo dia dos dentistas hoje e a todos os funcionários 

públicos, onde na sexta-feira teremos ponto facultativo. Parabéns a todos pelo excelente 

trabalho que estão fazendo junto a nossa administração. Concluiu agradecendo. Ato continuo, 

o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH que falou o seguinte: 

Inicialmente o Vereador Kelvin, saudou o Presidente Gilmar Castanho, os demais colegas 
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Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, também a Servidora Júlia, um boa noite especial as 

pessoas que acompanham nesta noite aqui na sessão, disse que vê aqui colegas da época da 

prefeitura a qual o Vereador teve um bom convívio, disse que é muito bom ter a presença aqui 

de todos, as pessoas que acompanham através do facebook e um boa noite especial ao suplente 

de Vereador Adriano Kunrath, uma pessoa que também acompanhou o Vereador kelvin 

durante a campanha. O Vereador destacou essa presença do Adriano, ele que assumiu o cargo 

de Vereador pelo mês de março, período de trinta dias, e ele sabe muito bem que conversaram 

antes de ter assumido esse cargo de Vereador, o que o Vereador Kelvin falou para o Adriano 

falou e fez, e se sente muito feliz por fazer parte da história do Adriano, mesmo que por um 

período de trinta dias, mas dessa maneira ele pode também entender ainda mais o 

funcionamento, o andamento da nossa política, e continuou buscando informações, buscando 

apoio junto aos seus contatos, não foi diferente na questão da viatura, na semana passada o 

Adriano  esteve em Porto Alegre, se mostrou interessado, e uniu forças com as pessoas que ele 

tinha contato para trazer esse benefício aqui para o município, neste sentido o Vereador Kelvin, 

parabenizou o suplente de Vereador Adriano e os demais envolvidos, as pessoas que ele fez o 

contato lá no mês de março, entregou oficio e fez essa pressão para que o munícipio também 

pudesse ser contemplado e não deixar escapar essa oportunidade, parabenizou ele e agradeceu 

pela força de sempre e disse para contar com o Vereador em tudo que precisar, é parceiro, e 

gosta muito que as pessoas tenham envolvimento dentro da política, não só quando assume o 

cargo de Vereador. Prosseguindo o Vereador Kelvin também destacou o dia do servidor público 

que é o dia 28, parabenizou a todos, disse que a Prefeitura não funciona sozinha, ela depende 

da mão de obra de pessoas que tenham interesse em ajudar, principalmente os outros, até 

porque diz setor público, que trabalha com o público de uma maneira muito mais forte que 

alguns outros cargos, então parabenizou a cada um, parabéns pelo seu dia, e continuem assim, 

com esse empenho e dedicação de sempre. O dia do dentista é comemorado hoje dia 25, uma 

portaria do Conselho Federal de Odontologia definindo essa data, dia 25 de outubro aqui no 

nosso país, a nível nacional temos outra data, mas aqui no nosso país dia 25 de outubro, então 

parabenizou esses profissionais, disse que se encontra  aqui a Cláudia que trabalhou e trabalha 

com as dentistas aqui do município, o Vereador pode também acompanhar o serviço da Cláudia 

durante alguns anos, pois trabalharam juntos, então parabéns a toda essa equipe que cuida do 

nosso sorriso.  Após parabenizou a Vereadora Salete, uma pessoa que consegue ver muito bem 

o lado bom, porque é uma pessoa boa, parabéns e obrigado pelo companheirismo de sempre, 

disse que tem os seus lados políticos, mas acima de tudo tem o respeito, e parabeniza e deseja 

tudo de bom do fundo do coração. O Vereador deixou um abraço a todos e até uma próxima 

sessão, tenham todos uma boa noite. Logo após, o Presidente concedeu a palavra para o 

VEREADOR MAICO ROBERTO HERMES, que proferiu o seguinte pronunciamento: Inicialmente 

o Vereador Maico, saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, saudou o Assessor Jurídico, 

os colegas Vereadores, a servidora Júlia, saudou os funcionários públicos que se fazem 

presentes, a Dianara, fez uma saudação especial ao Adriano Kunrath, disse que o Adriano é 

suplente do PTB, parabenizando  o mesmo pelo empenho junto a conquista da nova viatura, 

que o município conquistou na última semana, ressaltou que a última viatura nova que o 
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município tinha conquistado foi em 2014, no mandato do Carlos e da Loiva, sabe da dificuldade 

que os municípios tem de adquirir e ganhar uma viatura nova, por isso parabeniza o Adriano 

pelo empenho que teve quando assumiu o cargo de Vereador, sabe que junto com Ranolfo 

Vieira Júnior que é do partido do PTB também que era Vice Governador na época, hoje é 

Governador, era Secretário da Segurança do Estado, então a ligação partidária que eles tem, 

tem certeza que o Adriano e o Governador se prontificaram e se comprometeram e está aí o 

resultado, quem ganha com isso é a população de Chapada, é a nossa segurança do município 

e é assim que tem que ser. O município conseguiu então uma viatura nova, e o Vereador Maico 

parabeniza aos envolvidos sobre esse assunto. Em seguida reportou-se sobre os pedidos de 

informações, disse que fez um pedido de informação nº 011/2022, onde solicitou a cópia da ata 

de posse de transmissão de cargo do atual Prefeito e Vice Prefeito, não é ao Vice Prefeito, disse 

que veio uma ata aqui do mês de agosto, mas acha que o atual Prefeito tomou posse em janeiro, 

então estão brincando ou disse para começarem a ler lá em cima os pedidos de informações 

para não responder essas vergonhas que estão vindo aqui em baixo. Sobre pedidos de 

informação, disse que semana passada questionou sobre a resposta do pedido de informação, 

e fez um pedido de informação sobre quantos pátios de vaca tinham sido feitos desde a sessão 

especial que tiveram com os produtores de leite, esse pedido se não se engana foi feito a quatro 

semanas atrás, se o município tem quinze dias para responder o pedido de informação, porque 

até hoje não chegou esse pedido até ele? O Vereador disse que está na hora do Poder Público 

começar a valorizar mais o Vereador porque cobram o Vereador, cobram para conseguir 

recurso e quando conseguem e fazem a sua parte, o Poder Público não está fazendo a parte 

dele. Após disse que  recebeu pedido sobre a estrada da Linha Borges, principalmente na 

entrada da Linha Borges até a propriedade do Agenor Finck, onde essa semana colocaram uma 

carga de brita em cima das lajes, e não resolveu, tem um trecho com bastante dificuldade, os 

proprietários de lavoura, o pessoal que trabalha com transporte escolar, pediram ao Vereador 

para que fosse feito esse pedido aqui na Tribuna, então que seja patrolado e ensaibrado e não 

colocado brita em cima de saibro, pois sabem que não funciona, e está ali para quem quiser 

ver. O Vereador também pediu que de uma atenção especial ali na propriedade do seu Davi 

Herbert em Santana, ele foi o único morador ali, que ficou sem ser feito a entrada da sua 

propriedade, ele tem os tubos para colocar, já pediu e o pessoal foi lá ver, só que não foi 

resolvido o problema. Para encerrar o Vereador Maico, disse que traz aqui o agradecimento do 

Vilmar Gobbi, ele ligou para o Vereador na quarta-feira, onde tiveram uma boa conversa, e o 

seu Vilmar  agradeceu os serviços feitos na propriedade dele, disse que agora ele conseguia 

chegar na propriedade dele da forma que tem que ser. Concluiu agradecendo. Em seguida, 

Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH, que proferiu o 

seguinte pronunciamento: Iniciou seu pronunciamento saudando o Presidente desta Casa 

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

Cumprimentou os Servidores desta Casa Legislativa, público presente, Suplente de Vereador 

Adriano Kunrath e as pessoas que estão acompanhando pelo facebook. Em seguida 

parabenizou a colega Salete pela passagem do seu aniversário, desejando a ela muita saúde, 

paz e realizações. E que sua bondade carinho e dedicação que são pra nós um presente, estejam 
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sempre presentes em sua vida. Também parabenizar o colega suplente de Vereador Adriano 

Kunrath pelo empenho dedicação e comprometimento para ajudar o município na conquista 

da nova viatura para nossa brigada militar, que inclusive mesmo sem diária foi a Porto Alegre 

para acompanhar sua reivindicação, solicitado no mês de março do ano em curso. Ressaltou 

que o pedido através de ofício os Vereadores fazem, mas se não ficarem pedindo eles 

esquecem, pois é apenas um papel na mesa, que as vezes até vai pro lixo. Agora se ficam 

cobrando diariamente e semanalmente eles não esquecem e atendem até para parar de encher 

o saco. Também ao colega Leonardo pelo empenho e dedicação que somaram força pra essa 

conquista, junto com os Deputados federais e estaduais do PSDB. O Vereador Dariano, nesta 

oportunidade pediu para unir forças, independente do partido, agora que tem o veículo novo, 

para pedir para os deputados estaduais que nos encaminhem ao menos mais um brigadianos, 

visando que o plantão da Brigada Militar seja de fato integral nos três turnos. O Vereador pediu 

que esta Casa encaminhe um ofício aos Deputados Estaduais do MDB que foram eleitos, 

pedindo para que na medida do possível façam essa reivindicação e que na formação dos novos 

brigadianos que está ocorrendo em breve o município de Chapada seja contemplado no mínimo 

com mais um brigadianos. Como temos várias lideranças políticas e cada um pedindo quem 

sabe conseguem um efetivo, tanto quanto foi conquistado esse veículo que vai ajudar na 

segurança dos nossos brigadianos e munícipes. Tomara que o novo presidente da república e 

governador, fortaleçam ainda mais nossa brigada militar, para terem ainda mais suporte, apoio 

e proteção para ajudarem na nossa proteção e não na liberação de bandidos, pois livre temos 

nós é que estar, não escondidos atrás de grades, cercas elétricas nas nossas próprias casas e 

trabalhos. O voto é livre mas lugar de bandido é na cadeia, esse não poderia estar livre. Sobre 

os projetos baixados nesta casa, o Vereador Dariano disse que receberam as respostas e em 

comum acordo com os demais líderes e colegas serão todos votados com as dúvidas que 

solicitamos esclarecidas na medida do possível. Aos servidores que estão aqui agradeceu por 

virem também. Muitos dos presentes no plenário é a primeira vez que participa da Sessão, 

pedindo para participarem mais vezes, e para se colocarem a disposição, pois ninguém é 

perfeito e precisam de renovação e pessoas envolvidas na política para ajudar nosso município. 

Disse que espera que na medida do possível os prêmios e melhorias de padrão aos cargos que 

ainda não foram contemplados. Hoje na apresentação da LDO obtivemos dados bons sobre a 

previsão futura da administração quanto a gestão, só nos preocupa o RPPS para o futuro 

principalmente pelas projeções a partir de 2028, principalmente para os aposentados, mas 

vamos aguardar mais informações para mais debates a respeito. O Vereador Dariano também 

parabenizou todos os funcionários públicos que fazem na medida do possível o melhor em prol 

dos nossos munícipes, alguns com poucos anos de jornada, outros com vários anos e outros 

aposentados, agradecendo por terem feito sua missão laboral em prol do nosso município. 

Prosseguindo, o Vereador falou sobre o que está acontecendo com nossa Democracia. Pediu se 

as pessoas estão acompanhando o quanto está sendo censurado diversos meios de 

comunicação? Aqui em Chapada inclusive diversos temas as rádios não podem tratar por correr 

riscos de serem processados, e ficarem fora do ar, ou seja, censuradas. As rádios como jovem 

pan, e outros canais digitais também. Falar a verdade vem sendo caracterizado como fakenews, 
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em alguns casos. Vamos ter que mentir agora que Lula é inocente por exemplo? Desculpa mas 

não é possível, ele foi sim julgado em 3 instâncias e condenado por 9 juízes. Bilhões foram 

devolvidos por desvio, corrupção e roubalheira. Não podemos deixar que apaguem da história 

tamanha roubalheira que vivemos. Quanto dinheiro poderia ter vindo para prevenir nossa 

saúde? pois 80% praticamente das mortes por covid foi por pessoas que tinham comorbidades, 

e estas poderiam ter sido tratadas com ações preventivas se os governos anteriores não 

tivessem nos roubado como nos roubaram fatos comprovados com milhares de provas na 

lavajato. E agora que tivemos que enfrentar o covid, talvez muitas mortes seriam evitadas. 

Quanto recurso poderia ter sido investido em refinarias, para termos melhores valores no 

combustível que hoje devido a inflação global, não só do nosso país, estamos tendo que passar. 

Entre outras diversas ações que o governo federal poderia ter tido êxito no passado, e agora 

não tivesse colhendo tantas dificuldades. Mas graças a Deus, como o Vereador Castanho 

destacou precisam avaliar o quanto foi enfrentado de dificuldades e quanto poderão crescer 

ainda mais. Em seguida, o Vereador Dariano disse que da mesma forma como vários 

Chapadenses tem colocado pra fora de suas casas o símbolo da nossa nação e se orgulhado de 

forma única nunca visto antes a não ser na copa do mundo, que é a nossa bandeira, o brasil 

tem demonstrado que vem aumentando a resistência a ideologia do governo do partido do PT, 

que governa países como Argentina, cuba, Nicarágua, Venezuela, onde a inflação desemprego 

e a fome só aumentam. Basta darmos um google, milhares de pessoas estão saindo desses 

países para buscar abrigo no Brasil, aqui em Chapada inclusive já falou sobre isso em outra 

Sessão. Por isso seu pedido é, que a bandeira do Brasil, ocupe o seu coração, contagie seus 

familiares, vizinhos e amigos, que ela represente a nossa liberdade, que a vida seja protegida 

desde o ventre materno, que as drogas não acorrentem nossos filhos, irmãos e amigos, em 

nome de uma ideologia. Que nossos filhos cresçam aprendendo sobre respeito, tolerância, 

honra, onde a justiça não permita que criminosos volte a governar na cena do crime. E assim 

como as bandeiras e as pessoas conscientes que querem o bem do brasil, que Deus ocupe o 

lugar mais alto do nosso país, nos abençoando a cumprir nosso propósito como nação e que 

Jair Bolsonaro possa ser nosso presidente para dar continuidade a diminuição de impostos, a 

deflação, a diminuição da criminalidade homicídios, ao crescimento econômico e sustentável, 

a mais investimentos em educação, saúde preventiva e infraestrutura, e mais investimentos no 

agro negócio, na indústria na geração de emprego, não em outros países como alguns faziam 

no passado, mas sim aqui na nossa pátria, no nosso querido Brasil. Está fácil escolher, vote no 

candidato que tem o caráter mais parecido com o seu, simples assim, talvez não seja igual, mas 

o mais parecido. O Vereador Dariano encerrou dizendo que eram essas as suas considerações 

e agradeceu a atenção de todos. Por fim, Presidente concedeu a palavra para ao VEREADOR 

LEONARDO ANDRE KRINDGES, que proferiu o seguinte pronunciamento: Iniciou saudando o 

Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho em nome dele saudou os demais colegas 

Vereadores. Cumprimentou sua vizinha Madeleine Aresi, a Lisandra Carniel e o suplente de 

Vereador Adriano Kunrath e em nome delas saudou as demais pessoas aqui presentes. 

Parabenizou a colega Salete pelo seu aniversário hoje, desejando a ela muitas felicidades e 

muitos anos de vida e tudo de bom. Sobre a viatura para a Brigada Militar, o Vereador Leonardo 
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disse que na sexta-feira ele, suplente de Vereador Adriano, motorista Juliano Feltes e o Prefeito 

Moacir participaram com muita alegria da solenidade de entrega de 120 viaturas para a Brigada 

Militar, Policia Civil e Corpo de Bombeiros. Foi um momento emocionante, coisas que não se 

imaginava e não se via. Quanto estavam voltando de Porto Alegre eram quatro, cinco viaturas 

passando por eles, vindo para nossa região. Essas viaturas são importantes para a nossa 

segurança, segurança de todas as cidades, de todos os municípios. É uma viatura zero 

quilometro e semi-blindada. O Vereador disse que continua se orgulhando, por mais que 

pessoas até criticam a frontier que veio, por ter sido uma viatura que veio com 100 mil 

quilômetros, até um ex-secretário da administração passada falou que essa viatura não rodou, 

e o Vereador acha que ele deve estar bem por fora da situação. Infelizmente o Vereador não 

conseguiu ver certo a quilometragem que ela fez aqui, por coisas que acontecem, infelizmente 

deu problema, e foi lutado de novo por uma viatura. Disse que daqui a pouco a parte ruim ficou 

para o Vereador Leonardo, mas não tem problema, se vem a parte ruim, vem a parte boa, e os 

frutos vão ser para todas as pessoas, e o importante é que ela esteja aqui no nosso município. 

Infelizmente como foi dito, são quase 8 anos sem receber uma viatura, porque será que os 

outros políticos não pediram uma viatura antes? Será que estavam com medo de usar elas? 

Pelo jeito teve pessoas que quase usaram. Então fica essa dúvida, fica essa interrogação. E disse 

que tem uma luta para aumentar o efetivo, tem pessoas conhecidas do nosso município, já 

estão conversando, esperando passar a eleição para que essas pessoas possam voltar ao nosso 

município e ajudar a nossa Brigada Militar. Disse que o Governador Ranolfo é PSDB, acha que 

estão mal informados, então podem fazer mais uma análise. O Vereador Leonardo disse que 

fez pedido de uma diária e meia, e usou só meia diária, foi feito a apresentação de meia diária 

então que foi usado nesta viagem. Ressaltou que a administração oportunizou o suplente de 

Vereador Adriano e todos os Vereadores de irem a Porto Alegre, colocou o carro do gabinete a 

disposição de todos, e foi entrado em contato na quinta-feira à noite, mostra também que essa 

administração está de portas abertas para todos. Após falou dos projetos, que são importantes, 

onde o Vereador já deu o parecer favorável, podem ficar contentes, o projeto 66, o projeto 67 

e projeto de 68, com parecer serão aprovados, uma valorização. Repetiu novamente será que 

a administração passada não poderia ter dado antes ou vocês relataram após anos sem receber 

aumento? Então que bom que a administração está fazendo, disse que é pouco, sabem que não 

é o que elas merecem, mas está vindo bem, e com certeza terá mais valorização para 

professores, para serventes, para todas as classes da Prefeitura, para todos os funcionários 

públicos, para que consigam melhorar as suas gratificações e seus ganhos. Podem analisar como 

foi comentado, até se assustam com o valor que veem que uma boa parte dos funcionários 

ganham, se for trabalhar num setor particular estariam ganhando muito mais. Isso deve ser dito 

também. Disse que esses funcionários terão um presente para o dia do funcionário, com 

aumento, esse presente poderia ter vindo antes, mas terão esse presente. Parabenizou a todos 

os funcionários públicos pelo dia do funcionário público municipal, e que possam como 

Vereadores na medida do possível ajudar sempre os funcionários e as pessoas que precisam 

dos Vereadores. Sobre as eleições, o Vereador Leonardo disse que chama a atenção dele quatro 

bandeiras aqui, com muito orgulho bandeira do Legislativo, a qual representa, e nesse um ano 
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e meio tem muito orgulho do que já conseguiu fazer pelo município, por mais que receba coisas 

que as vezes se desanima, mas tem orgulho e vai continuar lutando esses dois anos. A bandeira 

do município de Chapada, muito bem representada pelo Prefeito Gelson, pelo Vice-Prefeito 

Moacir, comentando que o Vice Prefeito incansável, onde o mesmo voltou de Porto Alegre as 

5 horas e depois foi olhar obras, na viagem ele organizou funcionários para ir olhar obra. Que 

Vice Prefeito faria isso? Podemos pensar. Outra bandeira é do nosso Estado do Rio Grande do 

Sul, muito bem representado, esperam que ela continue sendo bem representada. A bandeira 

do Brasil muito bem representada, não é só em copa do mundo, precisamos ter os nossos 

símbolos, o símbolo do Brasil, o símbolo do gaúcho, o símbolo de Chapada, temos até a festa 

típica ChapadaFest, então são símbolos, e espera que nessa campanha, nessa eleição, na 

segunda-feira depois do primeiro turno até ficam tristes em ver os resultados, pessoas que 

consideramos capazes e infelizmente as vezes o retorno não é como a gente quer. Espera que 

essas quatro bandeiras ele como legislativo possa representar bem, a administração continue 

representando bem a do município, que a bandeira do estado continue a partir do ano que vem 

sendo bem representada como está, e a bandeira do Brasil também, para que o nosso país, o 

nosso estado e o nosso município cresçam, se desenvolva, e a economia continue indo dessa 

maneira como está, muito bem. E se alguém tiver alguma dúvida, disse que vê as vezes uns 

boatos que entristecem, então essa pessoa que tem dúvidas ou que fala as coisas que venha 

falar com o Vereador, está aqui na sexta-feira, podem conversar, ou faz uma visita, se alguém 

quer que ele visite o telefone é 54 9 9953 0154, liguem que ele faz uma visita ou encontre ele 

na empresa, mas não fiquem falando em roda, não fiquem falando por traz, quem quiser saber 

uma posição está aqui, está à disposição, e se alguém tiver alguma dúvida procure-o. Concluiu 

agradecendo. Após o Grande Expediente o Vereador Alcino Rui Kohlarausch solicitou ESPAÇO 

DE LÍDER DE GOVERNO, sendo concedido pelo Presidente, que registrou o dia do funcionário 

púbico, comemorado na próxima sexta-feira, dia vinte e oito de outubro. São essas pessoas que 

ajudam no desenvolvimento do nosso município. Como Líder do Governo falou que a vontade 

do prefeito e do vice-prefeito é dar um aumento maior do que foi concedido, mas precisa ficar 

em sintonia com as condições financeiras. Agradeceu aos servidores públicos pelos trabalhos 

prestados e na medida do possível querem retribuir concedendo aumento, se não é aquilo que 

merecem de fato, mas ao menos aquilo o que é possível fazer. O Vereador Alcino disse também 

que na sexta-feira tiveram a inauguração do piso do pavilhão da comunidade de Vila Rica. Neste 

sentido agradeceu o empenho do Poder Executivo, através do Prefeito Municipal Gelson 

Scherer, do Vice-Prefeito Moacir Grethe, toda equipe, e de todos os Vereadores que 

viabilizaram este projeto. Falou que as pessoas estão felizes. Frisou que precisam revitalizar os 

Distritos e as localidades, pois é nesses lugares que de fato a vida acontece.  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. 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 065/2022 que “Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentarias para o exercício financeiro de 2023 Lei de Diretrizes Orçamentarias-LDO”. Parecer 
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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 065/2022; 

REVISORA: Vereadora Salete Damer que votou de acordo com o voto do Relator; PRESIDENTE: 

Vereador Dariano Guth votou de acordo com o voto do Relator. Após, o Presidente declarou 

aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 065/2022 tendo inscrito o Vereador Dariano 

Agostino Guth disse que o projeto em discussão dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para 

o ano de dois mil e vinte e três e que hoje à tarde conversou com o Eder, que é da empresa 

responsável que auxilia o Poder Executivo nessas demandas e viram através das explicações 

foram a projeção das ações que o Poder Executivo pretende fazer no próximo ano. O Assessor 

Jurídico desta Casa Dr. Marlon fez alguns apontamentos de correções a serem feitas no projeto 

em tela, que a tempo essas correções já foram feitas e o projeto pode ser votado na noite de 

hoje. Após a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentarias será encaminhada pelo executivo a 

Lei Orçamentaria Anual que é a revisão de todo orçamento. O Vereador Dariano destacou que 

é interessante ver que a nossa Câmara de Vereadores gasta pouco, ou seja, o quando nossa 

Câmara tem feito economia nos gastos. Tem Câmaras de Vereadores da região que gastam até 

7% (sete) por cento do orçamento e a Câmara de Vereadores de Chapada gasta 1,9% (um virgula 

nove) por cento do orçamento e ainda sobram recursos no final do exercício, que são destinados 

com indicação para construção de calçamento, asfalto, britador etc. Enfim, a Mesa Diretora 

pode destinar a sobra para onde ela entender mais conveniente com articulação com o Poder 

Executivo. Disse que fizeram uma recomendação, sugerindo que a sobra futura de recursos se 

possível seja avaliada o projeto da a construção de asfalto na saída de Chapada em direção à 

Palmeira das Missões. Na audiência pública demostrou o quanto as contas públicas estão bem 

e também a capacidade de endividamento, isso é reflexo de gestões anteriores. A questão da 

folha de pagamento que o município também tem a capacidade de honrar com seus 

compromissos com os servidores e também com os empréstimos adquiridos, inclusive tem a 

capacidade de quitar, mas não faz por não é necessário e seguir os contratos firmados com os 

bancos. Disse que conversou com o Presidente sobre o aumento salarial dos servidores públicos, 

no sentido de que estivessem previstos e como a Assessoria também destaca que Lei 

Orçamentaria Anual destaca mais sobre essa questão. Disse que na LDO destacou-se diversas 

projeções e uma das suas preocupações e que foram solicitar sobre o novo CAIS, que gostariam 

de ver funcionando, embora saibam que precisam dos equipamentos e investimentos 

necessários. Da mesma forma o Centro de Atenção do Idoso que gostariam que fosse concluído 

e ali tem algumas reservas, mas sabem que pode ser modificado depois. Também sabem que 

precisam cobrar os Deputados Federais ainda mais os eleitos, que inclusive no dia dez vence as 

emendas que chamam de “guarda-chuva e indicação” também podem aproveitar a solicitação 

aos Deputados Federais para conseguir mais recursos para nosso município.  Em seguida, o 

Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho disse que a Câmara de Vereadores de Chapada 

gasta muito pouco e temos somente um Cargo em Comissão CC1, que recebe um salário 

mínimo. Disse que a nossa Câmara e uma das mais econômicas do Rio Grande do Sul. Disse que 

tem Câmara de Vereadores de municípios vizinhos que tem 25 (vinte e cinco) Cargos em 

Comissão contratado, onde cada Vereador tem 3 (três) ou 4 (quatro) Assessor, e eles dão um 
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cargo para uma família grande e depois tem essas pessoas para fazer campanha política para 

eles.  A nossa Câmara não usa e faz a política séria. Com relação a sobra dos recursos, o 

Presidente desta Casa disse que indicou a construção de calçamento na ERS 330 e estão 

esperando só assinatura do Governo do Estado, para autorizar o início da obra. Esse calçamento 

vai ser construído até o Frigorifico Cover e o objetivo é seguir com a construção desse 

calçamento. Claro que a Câmara de Vereadores não vai ter condições, a não ser que seja 

repassado 7% (sete) por cento do duodécimo, que dá em torno de R$ 3.000.000,00 (três milhões 

de reais) e usar deste valor R$ 1.000.000,00 (um milhão) para manutenção da Câmara e o resto 

investir no calçamento, mas por outro lado vai prejudicar o Poder Executivo. Não havendo mais 

nenhum Vereador inscrito, de imediato o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 

065/2022, tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. Prosseguindo, 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 066/2022 que “Altera 

dispositivo da Lei Municipal nº 2.181/2010 que “Dispõe sobre o Plano de Carreira dos 

Funcionários Públicos do Quadro Geral do Poder Executivo 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 

066/2022; 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 066/2022; REVISORA: Vereadora Salete Damer que votou de acordo com o voto do 

Relator; PRESIDENTE: Vereador Dariano Guth votou de acordo com o voto do Relator. Após, o 

Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 066/2022 tendo inscrito o 

Vereador Dariano Agostino Guth que disse que já se manifestou na Tribuna sobre a importância 

na votação deste projeto, inclusive o Vereador Leonardo destacou que poderia ter sido votado 

na última Sessão, mas o Vereador Dariano disse que não poderia, porque o Dr. Marlon não 

estava presente na Sessão. Frisou que o Dr. Marlon está presente hoje ele viu um erro na LDO 

que ninguém tinha visto. Destacou que o Assessor Jurídico desta Casa não estava presente nas 

duas últimas Sessões. Que segurança jurídica irão passar para vocês receberem os recursos de 

forma correta, se daqui a pouco não vê um erro, pois não é obrigação dos Vereadores saberem 

tudo juridicamente. Mas, hoje, graças a presença do Dr. Marlon foi visto uma falha, simples, mas 

foi visto, no Projeto de Lei que acabaram de votar e todos aprovaram, mas se o Dr. Marlon não 

estivesse presente seria votado sem nenhum ver o erro. Disse que fizeram pedido de 

informação nos projetos de lei nº 066 e 067, porque tinham dúvidas, uma vez que eram projetos 

muito complexos, inclusive falou na Tribuna. Agora é fácil vir aqui e dizer amém para tudo e 

depois o Poder Executivo que se vire. Portanto, estão ajudando o Poder Executivo e votando da 

melhor maneira possível, salvo melhor juízo que ainda podem errar, para que sejam 

beneficiados de forma correta. Falou que se preocuparam com algumas dúvidas e por isso 

fizeram os pedidos de informação e agradeceu o Poder Executivo por ter respondido eles. E 

graças a isso estão votando hoje esses projetos, e o Assessor Jurídico manifestou seu parecer. 
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Disse que falou isso, para as pessoas entenderem o processo legislativo, quando o Vereador tem 

dúvida, tentam não fazer errado, porque não vai prejudicar os Vereadores, mas vai prejudicar 

vocês, para quem a lei vai ter que ser cumprida. No passado já aconteceu que a lei precisou ser 

revogada e o servidor acabou perdendo recursos por que não estava correto. Agora com todas 

as dúvidas esclarecidas o projeto vai a votação e disse que é favorável ao mesmo. Após, o 

Presidente desta Casa deixou esclarecido que o Parecer Jurídico do Assessor desta Casa e do Dr. 

Moacir estavam prontos na Sessão passada. Por isso, não podem colocar culpa no nosso 

Assessor Jurídico. Falou também que esses projetos de mudança de padrão quem faz é o Dr. 

Moacir que é nosso Assessor Jurídico e também presta serviço para a prefeitura municipal, por 

isso não tinha dúvida sobre o parecer dos projetos. Lamentou pelos servidores que não poderão 

receber o aumento nesse mês. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito, de imediato o 

Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 066/2022, 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 067/2022 que “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.232/2011 que 

“Dispõe sobre a Organização Administrativa Direta do Poder Executivo do Município de 

Chapada, estabelece o Plano de Cargos em Comissão e as Funções Gratificadas 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 067/2022; 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 067/2022; REVISORA: Vereadora Salete Damer que votou de acordo com o 

voto do Relator; PRESIDENTE: Vereador Dariano Guth votou de acordo com o voto do Relator. 

Após, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 067/2022, não 

havendo mais nenhum Vereador inscrito, de imediato o Presidente colocou em votação o 

Projeto de Lei nº 067/2022, tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. Dando 

prosseguimento aos trabalhos, 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 068/2022 que “Autoriza o Município de Chapada a contratar servidores em 

caráter temporário, por excepcional interesse público, 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 068/2022; 

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 

068/2022; REVISORA: Vereadora Salete Damer que votou de acordo com o voto do Relator; 

PRESIDENTE: Vereador Dariano Guth votou de acordo com o voto do Relator. Após, o Presidente 

declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 068/2022, não havendo mais nenhum 
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Vereador inscrito, de imediato o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 068/2022, 

tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. Não havendo 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. O Presidente Vereador Gilmar Castanho parabenizou a 

Vereadora Salete Damer pela passagem de seu aniversário, desejando que Deus lhe conceda 

muitos anos de vida e muita saúde. Desejou que seja muito feliz com sua família e amigos. O 

Presidente também parabenizou todos os funcionários públicos, que fazem com que nosso 

município funcione muito bem, atendendo sempre a nossa população.  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 25 de outubro de 2022. 

 

 

                 Gilmar Castanho                                                   Sandra Mary Almeida Mattjie   

        Presidente do Poder Legislativo                         Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 
 

 

 

 

 


