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ATA Nº 3945 

 

Ao oito dias do mês de novembro 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 nona Sessão Ordinária da Sessão Legislativa do ano 

de dois mil e vinte e dois. Essa Sessão foi Presidida pelo Vice-Presidente Vereador Alcino Rui 

Kohlrausch, devido à ausência justificada do Presidente Vereador Gilmar Castanho, que 

apresentou atestado médico. 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, Dariano 

Agostino Guth-MDB. Em seguida, o Presidente em Exercício Vereador Alcino Rui Kohlrausch 

solicitou ao Vereador Dariano Agostino Guth para proceder a leitura de uma passagem do Livro 

Sagrado. Na sequencia, o Presidente em exercício colocou em discussão a ATA Nº 3944 da 

Sessão Ordinária realizada ao primeiro dia do mês de novembro 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 em Exercício 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. Dando prosseguimento aos trabalhos o Presidente em Exercício 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 o Vereador Alcino Ruy Kohlrausch 

seguido pelos Vereadores, Salete Maria Damer e Kelvin Luis Schuh sendo que os Vereadores 

Marlei Inês Ritterbusch, Maico Roberto Hermes, Dariano Agostino Guth, Leonardo André 

Krindges e Sandra Mary Almeida Mattjie. O Presidente em exercício solicitou a Primeira-

Secretária da Casa, Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie, para lhe substituir na direção dos 

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

palavra o Vereador ALCINO RUI KOHLRAUSCH que disse o seguinte: Inicialmente o Vereador 

Alcino saudou a Primeira-Secretária da Mesa Diretora Vereadora Sandra Mattjie e em nome 

dela cumprimentou os demais colegas Vereadores e Vereadoras. Saudou a servidora Júlia e o 

Assessor Jurídico Marlon, e em nome dessas pessoas saudou a todas as pessoas que 

acompanham pelas redes sociais e também quando esta sua fala ainda que de forma resumida 

for vinculada pela Rádio Simpatia, para que todos também se sintam saudados. Em seguida, o 

Vereador registrou algumas datas importantes. No dia 5 de novembro é o dia do Técnico 
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Agrícola, e o Vereador se orgulha muito. Disse que se formou em Técnico em Agrícola há 50 

anos atrás, em dezembro de 1972 e essa turma irão fazer o encontro dia 3 de dezembro. Depois 

o Vereador fez o curso de agronomia e outros cursos a mais. Mas o Vereador se orgulha muito, 

trabalhou 5 anos como Técnico Agrícola.  Neste sentido, cumprimentou essa classe que tanto 

ajuda, que tanto colabora no agro, no desenvolvimento da nossa nação. No dia 6 de novembro 

é o dia do sorriso. Disse que as vezes o pessoal está nervoso, não está rindo. Então esse é o dia 

do riso. No dia 8 de novembro é o dia do Radiologista, parabenizando a todos. Prosseguindo, o 

Vereador Alcino agradeceu a toda a equipe da Secretaria de Obras pela restauração de uma 

ponte, beneficiando entre outras famílias, as famílias Preisler e Cheron, na Linha Diogo e em 

São Miguel. Disse que a Salete também pediu esse serviço, mas isso vem sendo pedido desde a 

Legislatura passada e agora foi feito um belo serviço de restauração, onde foram trocadas as 

pranchas, inclusive a estrutura também foi mexida. As pessoas estão contentes e pediram para 

agradecer o serviço. O Vereador Alcino também fez um pedido verbal, pedindo para o Poder 

Executivo Municipal solicite ao Daer, para que seja implantado um guard rail, na VRS 801 nas 

curvas que dão acesso a entrada de Chapada, pois essas são perigosas e também pelo fato de 

que terá muito movimento devido os eventos da ChapadaFest. É um trilho de segurança, uma 

mureta de proteção, porque lá tem muita curva. Se alguém já fez este feito, pediu para se 

associar. O atendimento desta reivindicação dará mais segurança para quem transita pelas 

estradas. Ressaltou que é uma via de acesso para o nosso município e também temos grandes 

festas se aproximando, como ChapadaFest entre outros eventos, e devemos ter bastante 

movimento, é o que tudo indica. Após, o Vereador Alcino disse que todos devem estar 

acompanhando o encontro climático que está havendo. Falou que ouviu o Presidente da ONU 

que frisou que estamos caminhando para o inferno climático, com o acelerador lá no fundo. 

Disse que realmente estão vendo algumas coisas acontecendo e que tem uma esperança, que 

não fique só na conversa, tem algumas coisas que realmente o “bicho” está pegando, esses 

efeitos climáticos no mundo que tanto destroem, seca, vento e enxurradas. Não dá para pensar 

só no desenvolvimento ou o meio ambiente, devemos pensar no desenvolvimento e no meio 

ambiente. E os novos mercados no mundo realmente, o meio ambiente, as questões sociais do 

trabalho, entre outros, são definidoras de mercado. Então temos que ter uma agricultura e uma 

indústria, não só agricultura, porque a indústria, os países mais industrializados também 

poluem muito, e lhe parece que estão levando a sério isso. O Vereador tem fé que vai dar certo.  

O Vereador Alcino encerrou deixando um abraço a todos. Reassumindo a Presidência, de 

imediato 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 Marlon, Servidora Julia, e a todos que nos acompanham pelo 

facebook. De imediato a Vereadora fez um pedido verbal, para que sejam destinadas duas 

cargas de pedra brita, para a propriedade de Amandio Forster, na Linha Modelo. Também fez 

um agradecimento, ao Parque de Máquinas que atendeu um pedido da Vereadora Salete e 

também da colega Sandra, sobre os tubos que faltavam na calha da Quadra de Esportes, da 
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Escola Júlia Billiart. Após a Vereadora parabenizou e disse que foi um sucesso, a 1ª Feira do 

Empreendedorismo Jovens Empreendedores Primeiros Passos JEPP, que foi realizada no Centro 

de Eventos Milton Kissmann Kamphorst, na sexta feira dia 4 de novembro, dizer que foi 

extraordinário o trabalho que as Escolas e os alunos realizaram. Sendo que os mesmos, 

confeccionaram alguns produtos para comercialização como: bolachas, sal temperado, balas, 

chaveiros, bonecas, palhaços, e muitos outros teve a criatividade como teatro, túnel de tempo. 

Neste sentido disse que foi muito lindo as crianças fazendo suas apresentações e explicando 

como foi realizada a confecção de seus produtos, a Vereadora ressaltou que os olhos das 

crianças brilhavam quando as pessoas perguntavam como eles tinham feito e com muito amor 

e carinho eles iam explicando e quando ganhavam o dinheirinho era maravilhoso ver eles. 

Espera que no ano que vem seja realizada novamente esta feira, que motiva todas as crianças 

a produzir, e vender e com certeza o dinheiro será bem utilizado por eles. Neste sentido 

solicitou que a Casa envie um ofício para a Secretaria da Educação, parabenizando por essa 

iniciativa. Também que seja encaminhado um ofício parabenizando a Secretaria da Educação 

pela realização do 4 Encontro de Bandas Marciais e Fanfarras realizado sábado no Ginásio 

Milton Kissmann Kamphorst. Também dizer que foram lindas as apresentações e contou com a 

participação de oito bandas e mais de 360 participantes. Além da Banda Municipal de Chapada, 

participarão bandas dos municípios de Não Me Toque, Palmitinho, Derrubadas, Soledade, Entre 

Rios do Sul, Taquaruçu do Sul e Ronda Alta. A Vereadora Salete disse ser uma pena que tão 

poucas pessoas foram assistir esse evento aqui da cidade, pois quando a Banda daqui vai se 

apresentar em outras cidades,  o público sempre é grande, por isso a Vereadora pediu que as 

pessoas compareçam no próximo ano, pois a banda ensaia o ano inteiro e quando chega o dia 

da apresentação são poucas as pessoas que participam além dos integrantes de outras bandas. 

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 

em Exercício Vereador Alcino que está presidindo a Câmara de Vereadores nesta Sessão e em 

seu nome saudou os demais Vereadores. Cumprimentou em especial as pessoas que mais uma 

vez acompanham nesta Sessão. O Vereador Kelvin trouxe uma reivindicação, atendendo pedido 

das pessoas, como já mencionou várias vezes, que procuram os Vereadores, pois esta é uma 

forma também de aproximar as mesmas do Executivo, através do papel do Vereador. Neste 

sentido, disse que esteve fazendo algumas visitas na região de São Francisco e recebeu um 

pedido do Nego da Borracharia, o Danimar, ele está aguardando serviço de máquina em na sua 

propriedade. O Vereador Kelvin disse ao Danimar que iria trazer na Sessão de hoje essa 

reivindicação e também para ficar registrado esse pedido ao Executivo Municipal. Disse que 

eram essas as suas considerações e a gradeceu a atenção de todos. Não havendo mais nenhum 

Vereador inscrito, o Presidente em Exercício declarou encerrado o Grande Expediente, e 

declarou aberta a Terceira Fase da Sessão que é a ORDEM DO DIA, solicitando para que fosse 

feita a verificação do quórum, sendo constatado o mesmo. Não havendo 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. 
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente em Exercício 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 e Exercício. 

 

Chapada/RS, Plenário Annildo Becker, em 08 de novembro de 2022. 

 

 

                      Alcino Rui Kohlrausch                                           Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente em Exercício do Poder Legislativo             Primeira-Secretária do Poder Legislativo         

 

 

 


