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Desenvolvimento e desafios
futuros na visão do Legislativo

REPRESENTANTES DO POVO

Presidente da Câmara de Teutônia, Cleudori Paniz, avalia o desenvolvimento
do município e pondera sobre os desafios futuros a partir da crise

PALOMA GRIESANG

N a construção e no de-
senvolvimento do mu-
nicípio, cada poder tem
sua contribuição. O Po-

der Legislativo tem, como premis-
sa, a missão de criar e aprovar as
leis, e fiscalizar o Executivo. No
município, este poder é exercido
pela Câmara de Vereadores. Em
2020, a presidência da Câmara
está a cargo do vereador Cleudori
Paniz (PSD).

Para avaliar o desenvolvimento
de Teutônia, Paniz retorna no tem-
po, à época da emancipação, lem-
brando do primeiro prefeito, Elton
Klepker. “Foi o grande idealizador
do Centro Administrativo que hoje
é um ponto turístico da nossa cida-
de”, destaca como uma lembrança
do já falecido ex-prefeito. Ele cita
ainda o nome dos outros ex-prefei-
tos - Silvério Luersen, Ricardo
Brönstrup e Renato Altmann - que
também deixaram suas contribui-
ções para o município.

Voltando ao presente, destaca
o desafio inédito que a atual admi-
nistração, liderada pelo prefeito
Jonatan Brönstrup, está enfrentan-
do com a pandemia do novo coro-
navírus. “Com a ajuda de toda
comunidade vamos sair desta crise
e Teutônia logo vai voltar à sua
normalidade nos próximos meses.
Com certeza, vamos fazer um óti-
mo trabalho”, considera.

Para ele, uma das forças para
enfrentar a crise, e responsável
também pelo desenvolvimento de
Teutônia, é o cooperativismo. “Nos
deu um salto de qualidade em re-
lação aos outros municípios para
crescer”, considera. Segundo ele,
neste momento é muito importan-
te ter cooperativas como Languiru,
Certel, Sicredi, Cooperagri, Coma-
tra, além de novas cooperativas de
crédito como Sicoob e Cresol. “Com
elas, vamos passar este momento
de crise, para avançar a nossa cida-
de logo”, projeta.

Paniz cita também a contribui-
ção das indústrias calçadistas, se-
tor “que também está passando
por uma crise difícil. Mas, com o
apoio da administração, com os
sindicatos, dos empresários e tra-
balhadores, vai superar esta crise”,
reforça.

Nesse momento difícil, o presi-
dente do Legislativo destaca tam-
bém que acredita que o povo
teutoniense é “corajoso, determina-

do, para vencer junto essa crise”.
Ele lembra que já houve outros
momentos de crise econômica e que
essa também vai passar e será ven-
cida. “Com um ajudando o outro,
para a gente superar este momento
que é difícil”, aponta. Ele acredita
que, com essa união de esforços e
entidades, até o final do ano os
empregos devem ser recuperados.

Depois que o período mais críti-
co da crise do coronavírus passar,
os efeitos econômicos ainda serão
sentidos. Uma série de desafios
deve ser imposta para o futuro.
Para Paniz, o principal desafio será
a recuperação dos quase 1 mil
empregos perdidos no município.
“Nosso povo precisa trabalhar, mas
acredito muito que temos um se-
tor, que emprega muita mão de
obra, e que futuramente vai estar
com sua atividade normal, que é o
setor calçadista. Acredito muito
que eles vão superar esta fase”,
opina. Ele destaca os ateliês e as
empresas maiores do setor que
têm se esforçado para manter os
empregos. “É o que está mais di-
fícil. O nosso povo gosta de traba-
lhar, mas às vezes não tem
oportunidade. Para o empresário
está difícil as vendas. A maior ven-
da que acontece, no calçado, são
nas grandes feiras, e agora não
acontece nada, não acontecem
evento. Então fica mais difícil de
acontecer as vendas”, considera.

Ele acredita que este será o mai-
or problema. Pois quando um setor
é afetado, afeta também as arreca-
dações do município e outros seto-
res. “Mas, acho que é uma crise que
é curto tempo e logo vamos supe-
rar. Acredito que a partir de setem-
bro as coisas já vão melhorar muito
e vai começar a voltar a ter o em-
prego de novo”, pontua.

Para Paniz, o papel fundamen-
tal do Legislativo nos 39 anos de
Teutônia foi estar ao lado do Exe-
cutivo em todos os momentos, in-
clusive os de dificuldade. “Nessa
legislatura também, o trabalho do
Legislativo foi muito importante. O
Legislativo está aí para contribuir
nestes momentos. Quando o pre-
feito manda projetos de incentivo
para a indústria, nossos vereado-
res avaliam com muita atenção,
com muita dedicação para ver o
que pode melhorar”, considera.

Ele destaca ainda as indicações
que são feitas pelos vereadores,
principalmente neste momento,
tentando ajudar os pequenos em-
presários. Salienta ainda o traba-
lho conjunto com entidades como
a CIC Teutônia. “O Legislativo tem
esta sintonia. Volta e meia estamos
juntos, que é para debater estas
causas importante do município”,
afirma.

Conforme o vereador, é impor-
tante estar do lado da comunidade.
“O Legislativo representa o povo,
então é a casa dos debates, onde
temos que ouvir, sempre, os dois
lados, para achar um meio termo
que dê para atender as demandas
do município”, pondera.

Na opinião de Paniz, o Legisla-
tivo tem cumprido seu papel, e
neste momento de crise também
tem ajudado a buscar uma solução.
“Às vezes uma solução pequena,
mas é o que podíamos fazer no
momento, que foi a redução dos
nossos salários. Tem momentos
difíceis, mas temos que mostrar
que estamos do lado da comunida-
de, do povo”, conclui.

Com a pandemia, a Festa de
Maio foi cancelada este ano. E a
celebração do aniversário do mu-
nicípio terá que ser com distancia-
mento social. “Mas temos que
saber que foi por uma boa causa,
que é manter este distanciamento
social, para passarmos mais rápido
esta crise”, afirma. Por fim, ele
avalia que, em 39 anos, Teutônia
avançou muito, e que vai continuar
avançando pelos próximos anos.

DESAFIOS PARA O FUTURO

O PAPEL DO
LEGISLATIVO
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Grupo contribui para a melhoria
do ambiente de negócios

COMITÊ DE GOVERNANÇA COM FOCO NO EMPREENDEDORISMO

LUCAS LEANDRO BRUNE

E m meados de outubro de
2019, Teutônia passou a
contar com um grupo de
pessoas (CPFs) voluntá-

rias, apartidárias e com o olhar
voltado para o desenvolvimento do
Município. Sob a coordenação do
Sebrae, a tríplice hélice do em-
preendedorismo – poder público
(Prefeitura), academia (Colégio
Teutônia) e meio empresarial (CIC)
– se uniu para capacitar um grupo
de 30 lideranças locais que inte-
gram, desde então, o Comitê Muni-
cipal de Governança com foco no
Empreendedorismo. A meta é con-
tribuir para a melhoria do ambiente
de negócios.

Conversamos com o presidente
do Comitê, Airton Roque Kist, esco-
lhido para o cargo antes de ser
eleito presidente da CIC. “Tem co-
mo objetivo central contribuir para
o desenvolvimento de nosso muni-
cípio com base no conhecimento
técnico e voluntariado de seus par-
ticipantes”, salienta.

Após 8 meses de atividades, ele
avalia que “conseguimos contribuir
com muitos projetos que estão em
andamento baseado em três grupos
de estudo”. Kist se refere aos três
eixos de trabalho: desenvolvimento
e infraestrutura; educação em-
preendedora; e simplificação e des-
burocratização. Os membros do
comitê se subdividem nestas áreas,
conforme suas afinidades.

FOLHA POPULAR – Qual o pa-
pel do Comitê de Governança no
processo de incentivo ao empreen-
dedorismo?

Airton Roque Kist – É impor-
tante destacar que o Comitê de Go-
vernança é formado por voluntários
pessoas físicas e com finalidade
apartidária e tem como objetivo
central contribuir para o desenvol-
vimento de nosso município com

base no conhecimento técnico e
voluntariado de seus participantes.
Conseguimos, nesse primeiro ano,
contribuir com muitos projetos que
estão em andamento baseado em
três grupos de estudo. Educação,
Simplificação e desburocratização e
Infraestrutura e desenvolvimento.

FOLHA POPULAR – Quais as
oportunidades para empreender
em Teutônia?

Airton Kist – Esse, em especial,
é um momento de se reinventar, de
buscar novas e inovadoras alterna-
tivas, tanto em novos produtos co-
mo também em novos modelos de
aproximação aos nossos clientes.
Teutônia é um município de muitas
oportunidades e o comitê vem cola-
borando em projetos que visam
fomentar o pensamento empreen-
dedor e a qualidade de vida. Pode-
mos destacar projetos como o da lei
da liberdade econômica, que teve a
contribuição de nosso grupo, estu-
dos do atual perfil educacional de
nosso município, como também
projetos de mobilidade urbana,
projetos de arborização da cidade,
entre outros.

FOLHA POPULAR – Por que é
importante contar com ideias em-
preendedoras dentro das empresas
e em novos negócios?

Airton Kist – Esse é o desafio do
atual modelo de negócios. Conseguir
atuar nesse mercado tão dinâmico e
restritivo, onde mais do que em
outros momentos se faz necessária
uma rápida adaptação na forma co-
mo comercializamos nossos produ-
tos e oferecemos nossos serviços. Os
debates do nosso grupo levam em
conta esses aspectos, dificuldades e
mudanças de cada segmento do mu-
nicípio e possíveis oportunidades de
atuação do comitê para poder con-
tribuir com as demandas desse mo-
mento de pandemia.

Comitê de Governança foi capacitado em setembro e criado em outubro de 2019
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base no conhecimento técnico e
voluntariado de seus participantes.
Conseguimos, nesse primeiro ano,
contribuir com muitos projetos que
estão em andamento baseado em
três grupos de estudo. Educação,
Simplificação e desburocratização e
Infraestrutura e desenvolvimento.

FOLHA POPULAR – Quais as
oportunidades para empreender

Airton Kist – Esse, em especial,
é um momento de se reinventar, de
buscar novas e inovadoras alterna-
tivas, tanto em novos produtos co-
mo também em novos modelos de
aproximação aos nossos clientes.
Teutônia é um município de muitas
oportunidades e o comitê vem cola-
borando em projetos que visam
fomentar o pensamento empreen-
dedor e a qualidade de vida. Pode-
mos destacar projetos como o da lei
da liberdade econômica, que teve a
contribuição de nosso grupo, estu-
dos do atual perfil educacional de
nosso município, como também
projetos de mobilidade urbana,
projetos de arborização da cidade,

FOLHA POPULAR – Por que é
importante contar com ideias em-
preendedoras dentro das empresas
e em novos negócios?

Airton Kist – Esse é o desafio do
atual modelo de negócios. Conseguir
atuar nesse mercado tão dinâmico e
restritivo, onde mais do que em
outros momentos se faz necessária
uma rápida adaptação na forma co-
mo comercializamos nossos produ-
tos e oferecemos nossos serviços. Os
debates do nosso grupo levam em
conta esses aspectos, dificuldades e
mudanças de cada segmento do mu-
nicípio e possíveis oportunidades de
atuação do comitê para poder con-
tribuir com as demandas desse mo-
mento de pandemia.

Comitê de Governança foi capacitado em setembro e criado em outubro de 2019

Investir nas
pessoas contribui
para o desenvolvimento

ENTREVISTA COM O PREFEITO

DANIELA BARONI MARTINS

O  município de Teutônia
comemora neste domingo
(24/05) os seus 39 anos
de emancipação político-

administrativa. Momento em que,
mesmo em meio à pandemia da Co-
vid-19, é importante lembrar ações
positivas. E o prefeito, Jonatan
Brönstrup, destaca que sua gestão
tem focado seus projetos e ações no
bem-estar social.

Ele reforça que em seu mandato
foram feitos importantes investimen-
tos nos diversos setores, contribuin-
do para o desenvolvimento da cida-
de. Todavia, aponta que o investi-
mento nas pessoas oferece o melhor
resultado. “Não há obra mais impor-
tante do que o investimento em pes-
soas”, enfatiza.

Quanto à construção do futuro, o
atual prefeito destaca que isso é re-
sultado da soma dos esforços diários.
“Teutônia está construindo seu futu-
ro todos os dias. Estamos preparando
uma Teutônia cada vez melhor de se
viver e oferecer qualidade de vida à
sua população”, sustenta.

FOLHA POPULAR - O que você
destaca como diferencial dos seus
três anos e meio de mandato?

Jonatan Brönstrup - Nestes três
anos e meio de mandato, outorgamos,
em cada ação que executamos, o nosso
compromisso que assumimos com a
comunidade teutoniense, de investir
nas pessoas. A qualidade de vida da
nossa população foi e está sendo o
nosso Norte. Por isso, tivemos grandes
avanços em todas as áreas, com desta-
que na saúde, educação e infraestrutu-
ra, atendendo a demandas antigas da
nossa comunidade. Buscamos fazer
uma gestão mais próxima das pessoas,
ouvindo os seus anseios e buscando
solucioná-los na medida do possível.
Quando há investimento em pessoas,
se tem qualidade de vida e uma popu-
lação motivada, que valoriza a sua ter-
ra. Não há obra mais importante do que
o investimento em pessoas.

FOLHA POPULAR - Quais os prin-
cipais projetos que foram desenvolvi-
dos nos diferentes segmentos que você
poderia destacar?

Jonatan Brönstrup - Na área da
saúde, dentre as diversas ações que
executamos, estão a reabertura do
Ambulatório de Atenção Básica no
Bairro Canabarro, desafogando a de-
manda do Pronto Atendimento do
Hospital Ouro Branco, a gestão plena
da saúde, o prontuário eletrônico,
contratação de mais profissionais, a

aquisição de aparelho para realizar
os testes da orelhinha em Teutônia,
sendo que os pais não precisam mais
se deslocar até Estrela, entre outras
ações que representaram uma melho-
ra significativa na saúde teutoniense.

Na área da educação, também in-
vestimos pesado, especialmente na
Educação Infantil, onde efetivamos a
compra de 1 mil vagas nas escolas de
Educação Infantil comunitárias. Esta-
mos buscando constantemente a dimi-
nuição da fila de espera para a Educa-
ção Infantil, o que de certa forma se
efetivou com a conclusão das obras da
Escola de Educação Infantil Caminhos
do Saber, no Bairro Alesgut, e da Esco-
la de Educação Infantil Aprender Brin-
cando, no Bairro Canabarro. Investi-
mos ainda na infraestrutura das nos-
sas escolas, bem como na valorização
dos profissionais da Educação.

Em infraestrutura, da mesma for-
ma, tivemos grandes avanços. Pode-
mos citar o sistema de videomonito-
ramento, permitindo o cercamento
eletrônico da nossa cidade. Outra ação
importante é o projeto de saneamento
básico, visando a coleta de esgoto em
todo o perímetro urbano. Enquanto
muitos falam de saneamento, nós ini-
ciamos o fazer saneamento, através
de parceria com a Associação Pró-
Desenvolvimento, o que aliás será
utilizado como referência para todo o
Brasil por meio da Funasa. Estamos
executando obras históricas, como a
rótula fechada no entroncamento da
ERS-128 com a Rua 17 de Junho no
Bairro Canabarro, e a rótula fechada
no entroncamento da ERS-128 com a
Rua Major Bandeira. Ainda estamos
revitalizando uma das principais vias
comerciais de Teutônia, a Rua Capitão
Schneider, e uma das praças mais
antigas de Teutônia, a Praça Redentor,
além do acesso ao Bairro Canabarro
via Rua 17 de Junho. Ainda temos a
pavimentação de inúmeras ruas estra-
tégicas, sendo algumas através do
programa de pavimentações comuni-
tárias e 36 vias pelo programa Avan-
çar Cidades, que terão início quando
concluído o processo licitatório.

Também investimos em outras
áreas, como no fortalecimento do setor
primário, que é destaque no Vale do
Taquari e que no ano passado recebeu
mais de R$ 1 milhão em investimento
nas propriedades somente pelo Pacote
Agrícola; na reestruturação do turismo;
na área cultural, através dos Núcleos
de Cultura e no fortalecimento do nos-
so título de Capital Nacional do Canto
Coral; no reconhecimento dos nossos
servidores públicos, entre inúmeras
outras ações.

FOLHA POPULAR - O que Teutô-
nia tem a comemorar neste momento?

Jonatan Brönstrup - Chegamos
aos 39 anos sendo referência na regi-
ão e no Estado. Somos a segunda
maior economia do Vale do Taquari
em retorno do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) e, também, temos o segundo
maior PIB da região. É um índice
histórico, fruto de uma soma de ações
que aliam o fomento ao comércio e à
indústria, e os esforços na geração de
emprego e renda. É a demonstração
da força, da pujança e a liderança que
Teutônia representa para nossa regi-
ão, o que é possível graças aos em-
preendedores que acreditam no nos-
so município.

A Administração Municipal tem
trabalhado constantemente para fo-
mentar a expansão econômica do
município, incentivando os empreen-
dedores e dando condições para a
geração de emprego e renda, mesmo
em tempos de incertezas geradas
pela pandemia do novo coronavírus.
Estamos fazendo tudo o que está ao
alcance da Prefeitura para diminuir
os impactos da pandemia e voltar a
acelerar o crescimento econômico do
município.

Sabemos que todo o cenário gerado
pela pandemia do novo coronavírus é
delicado. Mas não podemos esquecer e
nem deixar de comemorar as conquis-
tas da comunidade teutoniense. Temos
um povo trabalhador e juntos vamos
vencer as dificuldades e continuar co-
memorando o crescimento da nossa
querida Teutônia!

FOLHA POPULAR - O que você
vislumbra para o futuro de Teutônia?

Jonatan Brönstrup - Teutônia
está construindo seu futuro todos os
dias. Estamos preparando uma Teu-
tônia cada vez melhor de se viver e
oferecer qualidade de vida à sua po-
pulação. Com a revisão do Plano Dire-
tor, a elaboração do Plano de Mobili-
dade Urbana e o projeto de sanea-
mento básico em execução, podemos
visualizar Teutônia como referência
em desenvolvimento. Para isso, nos
espelhamos no modelo de gestão
cooperativista e, também, nos nossos
empreendedores para executarmos
nossas ações e projetos. As coopera-
tivas, que são fortes em nosso muni-
cípio e destacam Teutônia país afora,
nos dão exemplos diários de que é
possível superar as dificuldades e,
até, crises. Reitero que juntos vamos
vencer as dificuldades e continuar
comemorando o crescimento da nos-
sa querida Teutônia!

Criados no Rio Grande do Sul
em 2018 pelo projeto do Sebrae
“Comitês de Governança para o
Empreendedorismo”, esses
grupos foram formados a partir
do conceito de hélice tríplice,
abordagem que trabalha o
desenvolvimento por meio da
articulação entre governos,
empresas e instituições de ensino.
Por isso, pessoas que atuam
nessas três áreas compõem os
comitês, que possuem presidente,
vice-presidente e coordenadores
de eixos. Em Teutônia, além do
presidente Airton Roque Kist, há
o vice-presidente Rudimar
Landmeier.

“Após realizar um diagnóstico
de cada cidade, formamos uma
governança para os comitês e
criamos um planejamento
estratégico para desenvolver a
visão de futuro dos municípios, a
partir de eixos temáticos.
Desburocratização e educação
empreendedora são eixos comuns
para todos, além dos específicos
de cada realidade, como, por
exemplo, inovação, tecnologia e
turismo”, explica a a gestora
estadual do Programa de
Educação Empreendedora do
Sebrae RS, Roselaine Moraes.

O comitê
vem colaborando
em projetos que
visam fomentar

o pensamento
empreendedor e a
qualidade de vida.”

“

Airton Roque Kist
Presidente do Comitê

de Governança
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