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ATA Nº 3892 

 

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, com início às vinte 

horas, tendo por local o Plenário da Câmara Municipal de Vereadores desta cidade, realizou-se 

uma SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, a quadragésima terceira Sessão Ordinária da Sessão 

Legislativa do ano de dois mil e vinte e um. 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, Marlei Inês Ritterbusch, Salete Maria Damer e Sandra Mary Almeida Mattjie do 

Progressista; Leonardo Andre Krindges do PSDB; Dariano Agostino Guth do MDB; Kelvin Luís 

Schuh do PTB, e Maico Roberto Hermes do PDT. Em seguida, o Presidente Vereador Gilmar 

Castanho convidou o Vereador Alcino Rui Kohlrausch para proceder a leitura de uma passagem 

do Livro Sagrado. Logo após, o Presidente colocou em discussão a ATA Nº 3891 da Sessão 

Ordinária realizada aos dezesseis dias do mês de novembro ano de dois mil e vinte e um. Não 

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

APROVADA por unanimidade de votos. Prosseguindo os trabalhos, o Presidente anunciou o 

início da Primeira Fase da Sessão, ou seja, do PEQUENO EXPEDIENTE, com duração de até 30 

(trinta minutos) improrrogáveis, que corresponde à leitura das correspondências expedidas e 

recebidas pelo Poder Legislativo. Em seguida, o Presidente Vereador Gilmar Castanho solicitou 

para a Primeira-Secretária Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie para que procedesse à 

leitura das correspondências recebidas e expedidas por essa Casa. Ato continuo, o Presidente 

registrou a presença do Coordenador da Eletrocar de Carazinho senhor André Evonir Brum para 

explicar aos Vereadores e munícipes chapadenses o motivo pelo qual não haverá mais 

calendário para o envio da leitura do medidor de energia. Também registrou a presença da 

funcionária da Eletrocar Senhora Tatiana. Disse que houve reivindicação da comunidade 

chapadense solicitando informações a respeito da nova forma que a Eletrocar vai usar a partir 

do próximo ano (2022) sobre o envio da auto leitura da energia elétrica. De uso da palavra, o 

Senhor André Brum cumprimentou o Presidente do Poder Legislativo e em seu nome saudou 

os demais Vereadores. Falou que é um prazer para a Empresa Eletrocar estar presente nesta 

Sessão para dirimir as dúvidas e que faz parte da conduta desta empresa a transparência com 

relação as atitudes e normas, que são regulamentadas pela ANEEL – Agência Nacional de 

Energia Elétrica. Frisou que qualquer pedido ou qualquer tipo de solicitação deve haver um 

protocolo de entrada. O Processo de leitura da área Rural não tinha processo de entrada. O 

cliente informava a leitura e não tinha um comprovante da leitura informada. Diante disso, 

estão trabalhando com aplicativo de forma virtual e gratuita, bem como a própria agência 

virtual, tanto pelo site como pelo celular para que o cliente tenha a condição de ter o acesso da 

empresa com protocolo. Além disso, o consumidor pode tirar as dúvidas pelo 0800 ou pelo 

serviço de Atendimento Online disponível no site da Eletrocar. Falou que o motivo que não 
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haverá mais calendário para envio de auto leitura é para melhor atender os consumidores 

rurais. Para isso, foi disponibilizado um novo serviço chamado “Agência Virtual”, no qual você 

pode emitir segundas vias de faturas, solicitar a alteração de dados cadastrais, verificar o 

histórico de consumo, solicitar serviços, informar falta de energia, entre outros. Para utilizar 

estes serviços, basta se cadastrar na Agência Virtual a primeira vez que acessar e utilizar os 

mesmos dados para acessos posteriores. Ressaltou que a Eletrocar tomou essa ou qualquer 

outra medida pensando em prejudicar ou dificultar o processo. Muito pelo contrário, querem 

o cliente cada vez mais perto da empresa. A partir do momento em que o cliente tiver o 

protocolo o atendimento será mais rápido. Através do telefone a ligação ficara gravada. No caso 

de aplicativo vai ficar registrado o linck de acesso, o meio de conecção e vai gerar um protocolo 

automático. Esclareceu que dentro da área rural o período de leitura é entre o dia 10 à 20 de 

cada mês. Não havendo a informação da leitura a Resolução diz que a concessionária pode 

faturar pela média dos últimos 12 (doze) meses. Para Eletrocar é importante ter a leitura para 

poder faturar corretamente para o cliente, nem a mais e nem a menos, dentro do período fiscal. 

Frisou que o cliente está acostumado a receber o calendário de leitura da energia e mandar 

para uma lotérica, porém, agora pode ter essa informação sentado no conforto do sofá, porque 

a agência virtual já está funcionando. Ressaltou novamente que estão cumprindo o que 

determina a Legislação. Falou que existe o tempo médio de atendimento (TMDA), onde a 

empresa é monitorada desde o momento em que o cliente faz a solicitação até o encerramento.  

O senhor André disse que a partir do mês de janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) a 

auto leitura da área rural deverá ser enviada via: site da concessionaria (agência virtual); central 

de tele atendimento ao cliente 0800 e pelo aplicativo Eletrocar Mobile e todos os atendimentos 

terão um protocolo de entrada. Após, o senhor André colocou-se à disposição dos Vereadores 

para questionamentos. Em seguida, o Vereador Leonardo Krindges perguntou ao André Brum 

se pode cadastrar no aplicativo mais de uma unidade consumidora para fazer os cadastros? 

Este respondeu que pode cadastrar mais unidade consumidora, para que possa gerenciar esse 

processo.  O Vereador Dariano Guth agradeceu a presença de senhor André Brum e perguntou 

se a Eletrocar tem levantamento de quantas propriedades rurais tem acesso à internet? Em 

resposta este disse que Chapada tem 1897 (um mil oitocentos e noventa e sete) unidades 

consumidoras dentro da área rural. Comentou que esteve em Chapada uns 03 (três) meses 

atrás e rodaram todos os pontos no interior, para medir o sinal de internet e constatou que 10% 

não tem sinal de internet para conectar com watssap. Mas situações muitos pontuais, e uma 

delas é na parte baixa da Localidade de Três Mártires. Mas tem a situação da pessoa quando 

for no vizinho ou vir na cidade pode acessar a internet, uma vez que hoje o Wi-fi é gratuito em 

quase todos os estabelecimentos públicos, e aproveitar e mandar a leitura.  O Vereador Dariano 

Guth perguntou também como vai ser a fatura da energia elétrica? O senhor André Brum disse 

que o cliente pode acessar o aplicativo e imprimir a fatura, também pode ir até uma lotérica e 

ainda pagar pelo código de barras. Após o Vereador Kelvin Schuh pediu se existe uma previsão 
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para fazer melhoria em relação a energia elétrica? O senhor André disse que a Eletrocar tem 

um projeto de melhoria, que é uma subestação de energia, mas este assunto é a nível de direção 

e presidência. Não havendo mais nenhum questionamento o Presidente agradeceu a presença 

e explicação do Coordenador da Eletrocar André Brum sobre a alteração do envio da auto 

leitura da energia elétrica. Convidou o mesmo para participar desta Sessão Ordinária. O Senhor 

André Brum disse que a Eletrocar se coloca à disposição desta Casa Legislativa para resolver 

situações que possam a vir a ocorrer. Dando prosseguimento aos trabalhos o Presidente 

declarou encerrado o Pequeno Expediente e anunciou aos colegas o início da Segunda Fase da 

Sessão que é o GRANDE EXPEDIENTE, de acordo com o que prevê o Art. 113, do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Vereadores, falando em primeiro lugar o Vereador Gilmar 

Castanho seguido pelos Vereadores Alcino Rui Kohlrausch, Marlei Inês Ritterbusch, Kelvin Luis 

Schuh, Maico Roberto Hermes, Dariano Agostino Guth, Leonardo André Krindges e Sandra Mary 

Almeida Mattjie, sendo que a Vereadora Salete Damer dispensou o uso da Tribuna na noite de 

hoje. Ato contínuo, o Presidente solicitou para o Vice-Presidente da Casa, Vereador Alcino Rui 

Kohlrausch, para lhe substituir na direção dos trabalhos e lhe conceder a palavra, para poder 

fazer seu pronunciamento, fazendo uso da palavra o VEREADOR GILMAR CASTANHO que disse 

o seguinte: Inicialmente o Vereador saudou o Vice Presidente da Casa Vereador Alcino, em 

nome dele saudou os demais Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, funcionária Júlia, o André 

Brum que esteve aqui explicando, a Tatiana que é funcionária da Eletrocar, assim como as 

demais pessoas que estão acompanhando essa noite, e também saudou as pessoas que estão 

assistindo através do facebook. Em seguida o Vereador Castanho reportou-se a respeito da 

Consulta Popular, que está acontecendo no nosso município, neste sentido pediu a todas as 

pessoas que participem, que votem nas demandas necessárias para nossa comunidade, para 

que possamos conseguir mais recursos para o nosso município. Disse que tem uma funcionária 

responsável na prefeitura, que está fazendo a votação das pessoas interessadas, bem como as 

pessoas podem votar através da internet, do aplicativo do Colab e possam votar. Neste sentido 

também deixou registrado aqui o empenho do Secretário Ademir Renner, nesta Consulta 

Popular para que possamos ter uma excelente votação e possamos conseguir esse recurso para 

o município, disse que é de suma importância que a população participe. Após o Vereador 

Castanho, disse que ouvindo aqui o André Brum falando a respeito da Eletrocar, mais uma vez 

agradeceu ao André pela sua vinda, e disse que a Eletrocar tem feito um excelente trabalho em 

nosso município. O Vereador disse que mora no interior de Boi Preto, e quando há falta de 

energia entra em contato com a Eletrocar e prontamente são atendidos. A respeito de um 

acidente que aconteceu no sábado, o Vereador disse que ligou para a Eletrocar e já tinha a 

secretária eletrônica dizendo “se for o motivo falta de energia já estamos solucionando, a partir 

das 20:30 voltará a energia”, então mostra a eficiência da Eletrocar a esse respeito. Disse que 

entendem as reinvindicações das pessoas, até porque tem pessoas no interior com dificuldade 

de acessar a internet, acessar um celular, mas também entendem que não conseguem fugir dos 
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avanços tecnológicos, e isso não é uma coisa ruim que vá prejudicar a comunidade, só vai ajudar 

a comunidade, vai melhorar no atendimento, vai melhorar na qualidade de energia, por isso o 

Vereador Castanho disse as pessoas para que se tranquilizem, que de uma forma ou de outra 

elas vão conseguir prestar conta da sua conta para a Eletrocar, tem através do telefone, pode 

ligar para 0800, através do aplicativo, tem várias opções para a comunidade, se a pessoa idosa, 

tiver dificuldade,  podem falar com um filho, falar com um vizinho, e essa pessoa com certeza 

vai auxiliar, disse que  vão ter dificuldades talvez a primeira vez para fazer, mas depois o 

Vereador tem certeza que vão conseguir apresentar a sua leitura. As pessoas procuraram o 

Vereador para que ele tentasse interceder para que isso permanecesse, mas ouvindo o André 

e o Fernando, ele viu que não tem como, pois existe uma exigência da ANEL, que tem que 

cumprir, então infelizmente vai ter que ser assim, infelizmente por um lado para umas pessoas, 

mas também felizmente pelo desempenho que vai ter através desse aplicativo. Neste sentido 

o Vereador Castanho deixou a disposição a Câmara de Vereadores no mês de janeiro, quando 

forem implantar esse aplicativo, se a Eletrocar quiser usar esse espaço aqui, ou quiserem trazer 

algum funcionário para  reunir as pessoas que tiver muita dificuldade, puderem vir aqui 

auxiliarem as pessoas através de um funcionário, a Casa está à disposição, pois  essa Casa é a 

Casa do povo, e é por isso que quando as pessoas os procuram tem que levar as reinvindicações 

que as pessoas tem, porque são a voz do povo. Na ocasião o Vereador Castanho também fez 

um  pedido ao André, a respeito de alguns lugares que existe uma energia mais fraca, por 

exemplo, em sua moradia, disse que as vezes quando se liga o chuveiro já não se pode ligar um 

forno elétrico, então nesses locais pontuais o Vereador pediu  que a Eletrocar, desse uma 

atenção melhor para a comunidade, uma vez que muitas  pessoas  falam sobre isso, então se a 

Eletrocar puder fazer esse levantamento, ver os locais aonde existe esses problemas para que 

possam resolver.  Falou ainda sobre as redes trifásicas, uma vez que muitas agroindústrias estão 

se desenvolvendo, no interior do  município, pedindo ao Senhor André o qual faz parte da 

Diretoria, para que  seja vista uma maneira pela Eletrocar, para que não seja tão onerosa para 

essas pessoas que estão empreendendo no nosso interior, pedindo encarecidamente para que 

sejam avaliados esses casos, uma vez que as pessoas possam ficar no campo, empreendendo, 

porque eles vão gerar renda, e assim  segurar os seus familiares, dando oportunidades para 

outras pessoas que estarão envolvidos nos negócios deles, através das agroindústrias, por isso 

o Vereador Castanho pediu que pensem com carinho, juntamente com o Fernando, para que 

quando houver essas reinvindicações, que façam da melhor forma, menos onerosa aos 

munícipes aqui de Chapada. Para encerar agradeceu novamente a presença deles, também 

agradeceu os Vereadores. Concluiu sua fala. Reassumindo a Presidência, de imediato, o 

Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI KOHLRASUCH que falou o seguinte: 

Iniciou seu pronunciamento saudando o Presidente Gilmar Castanho, em seu nome 

cumprimentou os demais membros da mesa diretora, os colegas Vereadores e Vereadoras, 

Assessor Jurídico e as Servidoras. Também cumprimentou as pessoas que estão assistindo pelas 
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redes sociais. Da mesma forma cumprimentou o representante da Eletrocar André Brum e a 

funcionária Tatiane, bem como sua filha Dianara que está presente. Em seguida, o Vereador 

deixou registrado que ontem (22) foi o Dia do Músico. As bandas, autores, escritores e 

compositores sofreram muito durante essa pandemia e colocaram seus trabalhos através de 

lives e meios de comunicação. Muitos tiveram que se desfazer das bandas, inclusive vender 

instrumentos musicais. Mas agora está voltando ao normal e com certeza vão retomar e seguir 

evoluindo, assim como as festas e eventos, para que as pessoas possam expressar esses 

talentos musicais e levar alegria à todos. Também disse que ontem (22) foi o Dia do Câncer 

Infantil. As crianças são atingidas com essa doença e os pais e familiares também passam por 

momentos difíceis. O Vereador Alcino falou a respeito da Consulta Popular. Pediu para todos 

participarem, porque quem não é visto não é lembrado. O nosso pedido ficará mais forte se 

tiver uma boa participação da população, votando nas prioridades. Prosseguiu agradecendo a 

explanação feita pelo Coordenador da Eletrocar André Brum. Sabemos que a Eletrocar faz um 

bom serviço. Quantas vezes deu um probleminha na casa dele e quando vê o pessoal da 

Eletrocar está no local arrumando e dando satisfação. Disse ao Senhor André que a questão é 

que deu um impacto para as pessoas do interior, uma vez que elas têm um pouco mais de 

dificuldade, até acessibilidade por não ter internet, ou mesmo dificuldades de lidar com esse 

aplicativo. Acredita que esse é um meio que vai predominar, sendo fácil de manusear. Porém, 

comentou que pelo que ele viu e entendeu no comercial da Eletrocar, que será somente essa 

possibilidade, que é fazer através de aplicativo. Mas irá permanece por via telefone e outras 

opções e a conta vai vir igual na lotérica. Então há situações pontuais e ninguém vai ser 

prejudicado. O objetivo da Eletrocar é facilitar as coisas, inclusive cobranças. A tecnologia 

precisa evoluir e ter rapidez. O Vereador Alcino disse que cada um deve ter um filho, ou neto 

até mesmo um conhecido que possam auxiliar no aplicativo e com o passar do tempo irão 

aprender. As vezes a pessoa precisa ser desafiado para aprender. Disse ainda, que continua o 

pagamento normal até migrar para outro sistema. O Vereador agradeceu a preocupação do 

Presidente e de todos os Vereadores desta Casa, pois uma das prorrogativas como 

parlamentares municipais é esclarecer as dúvidas dos munícipes.  Agradeceu ao André e Tatiana 

por terem vindo prestar estes esclarecimentos. Agradeceu mais uma vez as pessoas que 

acompanham pelas redes sociais. Agradeceu a atenção de todos e até uma próxima 

oportunidade se esse for o projeto de Deus.  Na sequencia, o Presidente concedeu a palavra 

para a VEREADORA MARLEI INES RITTERBUSCH que fez o seguinte pronunciamento: 

Inicialmente a Vereadora Marlei saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, em seu nome 

saudou os demais colegas, o Assessor Jurídico Marlon, Servidoras da Casa e as pessoas que 

acompanham através do facebook. Cumprimentou ainda o André Brum, pedindo desculpas por 

não tê-lo conhecido logo, e a Tatiane também que estão presentes hoje aqui, e as demais 

pessoas que acompanham. Após a Vereadora fez um comentário referente ao acidente que 

aconteceu no sábado, já citado aqui, no entanto a Vereadora disse ligou para a Eletrocar, e no 
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próprio recado da secretária eletrônica já falava que tinha acontecido um acidente no 

município, dizendo o local, neste sentido disse que isso é importante, que quando fazem uma 

ligação para o 0800 eles já comunicam, assim como disse que também recebe em seu telefone 

a notificação. Mas em contato com algumas pessoas durante essa semana, muitas 

questionavam como seria essa cobrança, neste sentido a Vereadora Marlei disse que não vai 

mudar nada, vai continuar a mesma, a pessoa que não quiser pagar por aplicativo, vai continuar 

pagando na lotérica, pois é bem importante que as pessoas mandem a leitura, porque para ela 

já aconteceu de não mandar leitura e depois estourar a conta lá em cima. Disse que o pessoal 

do interior que tem aquele costume de pagar na lotérica, e uma coisa também que colocaram 

é que pode ser feito o débito direto em banco, então vai continuar as mesmas formas, a única 

maneira que o povo tem que entender que será somente a leitura que será enviada pelo 0800 

ou pelo aplicativo, o resto continua tudo igual, a população não tem muito o que se preocupar 

com isso, pois temos que se inovar em algumas coisas. Disse que na região de Três Mártires e 

Vista Alegre, a Vereadora disse que mora próximo e sabe da dificuldade do pessoal com sinal 

de telefone, uma vez que até na sua propriedade consegue somente pelo Whats, mas pediu 

que o pessoal se tranquilize sobre essa questão, não haverá muitas mudança e isso não é o fim 

do mundo, para as pessoas que estão apavoradas, mas sim  será algo bom, que vem pra somar. 

Prosseguiu falando da Consulta Popular, ela como Agente Comunitária de Saúde sempre está 

junto com o município, fazendo a votação, inclusive disse que hoje o Prefeito juntamente com 

o Secretário Ademir, convocaram a Vereadora para ajudar nessa eleição, que vai ser um modo 

um pouco diferente esse ano, pois estavam acostumados de uma maneira e agora será de 

outra. Nestes sentido convidou as pessoas, os cidadãos chapadenses para votar, porque é 

importante que se consiga recursos nesta Consulta Popular, porque as pessoas também devem 

cumprir com o dever do cidadão, participando da votação nesta Consulta Popular e não só 

cobrar dos Vereadores e do Prefeito, ou da própria Eletrocar, as pessoas tem que saber dos 

deveres como cidadãos também, e as obrigações, não só cobrar os direitos e não saber dos seus 

deveres. Por isso conclama que a população chapadense participe desta votação, disse que até 

deram hoje algumas ideias ao Secretário Ademir, sendo que amanhã, quando terá a vacinação 

dos idosos, disse que vão tentar estar com um computador para fazer essa votação. Após a 

Vereadora Marlei, disse que na entrevista hoje na rádio, falou que não é muito de fazer pedidos 

na Tribuna, mas hoje irá fazer um pedido de uma cidadã Carla Junges, que pediu para que seja 

colocada uma lixeira ou um contêiner na Rua Joni Loni Stürmer, Nº 165, no Bairro Santa Lúcia 

em Chapada. A Vereadora disse que como falou na rádio tem um acesso ao Prefeito, então 

levam os pedidos, e só colocam aqui quando a pessoa pede, dessa maneira a Vereadora conduz 

o seu trabalho, e ela foi eleita pela população de Chapada para representá-las da melhor 

maneira possível, e podem ter certeza que ela representará muito bem, e tem o livre acesso 

aos secretários, Prefeito e a toda a equipe. Concluiu agradecendo. A seguir, o Presidente 

concedeu a palavra ao VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH que disse: O Vereador saudou o 
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Presidente Gilmar Castanho e em seu nome saudou a todos os Vereadores e Vereadoras. 

Cumprimentou o Assessor Jurídico Marlon, as Servidoras do Poder Legislativo que sempre vem 

prestando excelentes serviços aos Vereadores. Agradeceu pela presença dos representantes da 

Empresa Eletrocar Tatiane e o André, que vieram para esclarecer algumas dúvidas dos 

Vereadores e também da população. Disse que foi importante os esclarecimentos e foi uma 

forma de transparência, pois essa Sessão está sendo transmitida pelo facebook. As pessoas das 

comunidades ficam agradecidas pela presença deles. O Vereador parabenizou todos os atletas 

e as equipes campeãs do 23° Campeonato Regional de Futsal, onde as grandes finais 

aconteceram na última sexta-feira, no Ginásio Três de Junho, bem como parabenizou a todos 

os envolvidos e equipes participantes da região, que fizeram um excelente campeonato, em 

que o esporte falou mais alto. Em seguida, o Vereador Kelvin disse que esteve analisando as 

aquisições das duas redes para as quadras de esporte da Escola Estadual Júlia Billiart e da Escola 

Israelina Martins Silveira de Boi Preto. Deixou registrado que são aquisições importantes para 

o munícipio de Chapada. Mas, lhe chamou a atenção os valores que foram pagos nessas redes, 

num total de R$ 22.360,00 (vinte e dois mil trezentos e sessenta reais). Falou que pesquisando 

os valores pagos no ano passado, onde o Executivo também adquiriu redes para a quadras da 

Escola Riscos e Rabiscos, de Tesouras e de São Miguel, e comparando com os valores pagos 

neste ano, foram em torno de 80% a mais do valor pago no ano passado.  Sabe que existe a 

questão do aumento dos valores. Hoje as pessoas estão com uma certa dificuldade com relação 

ao aumento dos preços e sabe que isso afetou também um pouco o valor das redes. Porém, se 

fosse feito uma pesquisa mais detalhada esse valor talvez não tenha chegado a 80% a mais. O 

Vereador Kelvin sugeriu ao Executivo Municipal que seja feito um detalhamento mais 

minucioso, para valorizar os cofres públicos, nos próximos investimentos que serão feitos nas 

diversas áreas aqui do munícipio. Deixou registrado novamente que são aquisições importantes 

para o município. Frisou também que no ano passado foi feito por mão de obra local, 

valorizando a mão de obra aqui de munícipes chapadenses. Para encerrar, agradeceu a atenção 

de todos e as pessoas que mais uma vez estão acompanhando, deixando seu abraço. Na 

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

fez o seguinte pronunciamento: O Vereador Maico iniciou seu pronunciamento saudando o 

Presidente Gilmar Castanho, colegas Vereadores, o Assessor Jurídico, Servidora da Casa, saudou 

as pessoas que acompanham aqui presencialmente, uma saudação especial ao André Brum e a 

Tatiane que se fazem presentes. Prosseguindo o Vereador Maico agradeceu ao André pelas 

explanações feitas na Tribuna,  disse que é testemunha da evolução da Eletrocar aqui no nosso 

munícipio, pois trabalha na área da refrigeração a 20 anos, mas particularmente a 16 anos tem 

sua empresa, e acompanhou desde o começo a evolução lá no interior quando os agricultores 

compraram um resfriador de leite, e não conseguiam fazer funcionar, a luz chegava com uma 

potência muito fraca, e hoje melhorou muito, e é continua a melhoria, tanto dos agricultores 

como da empresa Eletrocar. Disse que na sua empresa hoje, por exemplo, instalaram cinco ar 
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condicionados, tem casas que tem cinco ou seis ar condicionados, resfriadores de leite que 

eram de 30 litros, hoje são 500 mil litros e precisam de um fornecimento melhor de energia, e 

isso está sendo feito pela Eletrocar, e sabem que agradar a todos não é fácil, nem Deus agradou 

a todos, mas o Vereador só tem a agradecer a Eletrocar pelo trabalho que vem sendo feito e 

agradeceu pela presença na noite de hoje. Em seguida, disse que escutando seu colega Kelvin 

falar sobre a questão de preços e sobre alguns bens adquiridos pelo Poder Público, disse que 

esteve pesquisando a aquisição de 360 m² (trezentos e sessenta) de aluzinco que o munícipio 

adquiriu, na Dispensa licitatória 067/2021, a aquisição de telhado aluzinco para a escola de São 

Miguel. Disse que fizeram a aquisição de 360 m² (trezentos e sessenta) de aluzinco ao preço de 

R$ 63,00 (sessenta e três) reais o metro do aluzinco, 0,28 (vinte e oito) milímetros que é a 

grossura dele, o mais fino e o mais barato que tem no mercado hoje, disse que recebeu cópia 

de um aluzinco de 0,50 milímetros, que é quase o dobro, disse que o cliente comprou 70 m² 

(setenta) metros desse aluzinco, uma quantidade bem menor, onde podia ter negociado, e 

pagou um preço de R$ 58,00 (cinquenta e oito) reais, aqui no nosso munícipio. Também em 

pesquisa encontrou com a espessura de 0,37 (trinta e sete) milímetros, mais reforçado, 

adquirido por um munícipe também, o preço de R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais o metro, uma 

diferença no final de compra de quase R$ 7.000,00 (sete mil) reais, só na compra de um telhado. 

Disse que tem cópia da nota aqui, comprovante, cópia do orçamento, que cotou para ter uma 

melhor noção de preço caso algum Vereador tiver alguma dúvida. No entanto o Vereador Maico 

sugeriu ao setor de compras, que ao invés de fazer Dispensa de Licitação, para escolher de 

quem comprar, e correr o risco de pagar um valor muito alto, procure fazer um Pregão, que é 

tão fácil, e está na lei, comprar de repente um material melhor e com aquisição para ser bem 

utilizado. Disse que já tinha citado aqui valores maiores, mais altos, pagos das aquisições de 

veículos que poderia ter sido comprado por menos na época, disse que o Vereador Kelvin trouxe 

valores hoje pagos pelas redes, que sabem do montante que os preços subiram nesses últimos 

anos, mas chegar a 80% a mais a aquisição de redes para nossas escolas, nossos pavilhões, no 

interior. Neste sentido o Vereador Maico fez o seguinte Pedido de Informação, no que se refere 

a aquisição do telhado de aluzinco, afins da empresa Hofer Engenharia, que seja encaminhado 

a este Legislativo Municipal, cópia integral do processo de Dispensa, bem como dos orçamentos 

prévios a contratação. Falou que ainda esteve pesquisando rapidamente hoje pelo Whats, que 

é uma ferramentas muito útil e muito utilizada, e ainda bem que existem ferramentas que nos 

aproximam mais das pessoas e das empresas, o material comprado pela Prefeitura disse que 

aluzinco de 0,28 (vinte e oito)  milímetros tem muitas empresas que nem fornecem de tão fino 

e fraco que ele é. Disse que aqui na Loja Becker o aluzinco de 0,43 (quarenta e três) milímetros  

que seria quase o dobro da grossura está custando R$ 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta 

centavos) o metro, sem negociação, o de 0,37 ( trinta e sete) milímetros está custando R$ 45,00 

( quarenta e cinco) reais os de  0,50 (cinquenta) milímetros comprados por um cliente, que 

pagou R$ 58,00 ( cinquenta e oito) reais, isso são 290 metros a menos que a Prefeitura comprou. 
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O Vereador disse que muitas vezes são julgados por serem cricris ou por fazer as perguntas, ou 

por fazer o papel de Vereador. No entanto disse que no sábado esteve na propriedade de Élio 

Hanauer popular Strubich,  o qual  mostrou para o Vereador Maico  as condições de sua estrada, 

e o Strubich foi candidato a Vereador pela oposição, pelo PP. Também hoje disse que esteve 

em São Francisco, o seu Antônio José Pereira, passou pela estrada que está em péssimas 

condições, e ele colocou que a um mês atrás eles tiveram  que pegar os tratores deles para fazer 

as entrada para o caminhão do leite conseguir tirar a produção de lá, e disse que estavam a oito 

anos no poder, e foram muito cobrados, e só naquela estrada pelo que o Antônio José Pereira 

avisou até hoje não entrou patrola, saibro tem, a estrada foi toda ensaibrada, só falta dar uma 

ajeitada naquela estrada, ajeitar bem a entrada que foi muito danificada com chuvas a meses 

atrás, e ele está na espera. O Vereador também pede que seja patrolada a sua estrada, a rua 

Liseu Hermes que vai da AABB até a sua Oficina, sua propriedade. Concluiu agradecendo. Ato 

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

fez o seguinte pronunciamento: O Vereador saudou o Presidente da Casa e em seu nome 

cumprimentou os demais colegas Vereadores. Saudou o Assessor Jurídico Marlon, a servidora 

Júlia, bem como as demais desta Casa que durante o dia estão ajudando e colaborando com os 

trabalhos dos Vereadores. Saudou as pessoas que estão acompanhando os trabalhos pela 

internet. Falou que hoje, no início desta Sessão, tiveram um debate importante com o 

Coordenador da Eletrocar André Brum e com a Tatiana sobre a novidade das leituras de energia 

elétrica. Falou que algum tempo atrás a transmissão das Sessões da Câmara pelo facebook foi 

uma novidade. Hoje chega a mais de duzentas pessoas que acompanham pela internet, que 

estão no interior, assistindo da sua casa. E que depois da Sessão provavelmente vão treinar o 

aplicativo da Eletrocar. É só ir no Play Store e baixar o aplicativo, que já está em funcionamento. 

A tecnologia traz essa conecção entre as pessoas. Para a transmissão da Sessão tivemos gastos 

muito baixos, apenas adquirido um telefone e agora com o sinal de som foi melhorado as 

pessoas em casa estão acompanhando os trabalhos. Com isso os munícipes apresentam 

sugestões e críticas que também são importantes para o trabalho dos Vereadores. O Vereador 

Dariano aproveitou a oportunidade para agradecer a Eletrocar em nome da Tatiana e do André 

Brum, que estiveram aqui falando, também os funcionários de Chapada, que fazem um 

excelente trabalho, assim como de Carazinho que fazem apoio. Enfim, a todos que dão suporte 

a nossa iluminação pública, que é tão essencial hoje, tanto quanto água, tanto quanto a 

internet. O atendimento local é excelente, atendimento por e-mail também é muito bom. O 

Vereador disse que usa bastante a central de atendimento pelo 0800 também e sempre são 

muito atenciosos e respondem na medida do possível. Frisou que é interessante a questão do 

protocolo. Em sua opinião, acha que em todas as áreas onde tem demanda, deveriam serem 

registrada via protocolo. Inclusive vem tentando para colocar uma Central Cidadã no município, 

para que as demandas fiquem registradas. A Eletrocar está sendo cobrada pelo Governo Federal 

para que tenha o protocolo, para que o cidadão tenha aquele registro, pois tem algumas 
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pessoas que falam que estão a tantos anos esperando uma resposta, mas talvez não tenha 

protocolo. Então quem sabe deve entrar no 0800 da Eletrocar e de outras companhias no 

serviço em geral, que consiga esse protocolo até para monitorar quanto tempo vai levar para 

ser resolvido ou não. O Vereador Dariano solicitou que esta Casa envie um oficio ao responsável 

técnico da Eletrocar para avaliar a situação do poste na Rua Liberato Salzano, 161, em frente a 

Mega Pastelaria. Disse que não é técnico, mas ficam preocupados que se o poste cair e alguém 

tiver passando próximo poderá causar um dano irreparável. Sabe que o comércio pode ficar 

algumas horas sem luz, mas a vida da pessoa que está ali caminhando e o poste cair pode ser 

irreversível.  Por isso, essas horas sem luz vão ser importantes. O Vereador Dariano pediu que 

essa Casa envie o Oficio para o departamento técnico avaliar isso. Por fim, o Presidente 

concedeu a palavra para o VEREADOR LEONARDO ANDRÉ KRINDGES que falou o seguinte: 

Inicialmente o Vereador Leonardo, saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho e em nome 

dele os demais colegas Vereadores, ao Assessor Jurídico Marlon, Servidoras desta Casa, 

também saudou a Tatiana e o André que aqui se encontram, a Dianara e hoje em especial sua 

esposa Elisandra e sua filha Luana que estão acompanhando, também as pessoas que 

acompanham pelo facebook. Prosseguindo o Vereador Leonardo parabenizou as equipes que 

participaram da grande final de futsal de salão na sexta feira, aqui no munícipio de Chapada, 

onde o CMD Chapada esteve com 4 categorias na final, o Ginásio lotado e grandes jogos. 

Parabenizou Chapada no Super Master e no Master ficou vice campeão, no veteranos o CMD 

Chapada ficou campeão, e um grande jogo com muita emoção, e com um gol faltando um 

segundo para terminar o jogo, onde a equipe do Deportivo CMD Chapada, sagrou-se campeã, 

disse que  foram grandes jogos, comentários que nem em série Bronze não se via jogos tão 

bonitos, por isso parabenizou a todas as equipes bem como pela confraternização após o jogo, 

que isso que comentaram do campeonato municipal que já teve, após o jogo todo mundo se 

reunindo e se abraçando, comemorando junto, mesmo sendo adversários em quadra, é isso 

que se espera do esporte. Em seguida o Vereador Leonardo disse que na tarde de sexta feira 

esteve fazendo a doação de 50% de seu salário para a Sociedade de Damas Brilho do Sol de 

Formosa, onde o mesmo recurso, foi utilizado para uma ação entre amigos, disse que é grato 

por poder ajudar. Referente ao Processo licitatório das redes comentado, o Vereador esteve 

acompanhando aqui, e pelo que consta o processo licitatório, como se sabe é amplamente 

divulgado, e as empresas vem e participam, a prefeitura não tem como ligar e obrigar ninguém 

a vir participar. Disse que tanto a preocupação do colega Kelvin quanto do Maico precisam ter, 

porque é dinheiro público, mas pelo que consta ali das redes, é um processo licitatório, e limita 

muito a prefeitura. Após o Vereador agradeceu em especial a Tatiana e ao André, que vieram 

esclarecer dúvidas, tanto dos Vereadores quanto dos munícipes, e o Vereador disse que 

também foi questionado, das dúvidas que o pessoal do interior tem, por isso disse que tem 

certeza que o pessoal vai procurar a se adequar. No entanto disse que todos sabem que hoje 

tudo tem que evoluir, a facilidade, disse que também reside no interior, então vai lá na caixinha 
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coloca o aplicativo, chega e puxa a fatura já está pagando pelo aplicativo, mas todo avanço ele 

gera desconfiança, e também precisa de pessoas para acompanhar, disse que no começo vai 

assustar, mas com certeza daqui a dois meses, lá por fevereiro, as pessoas vão estar gostando, 

e nem vão imaginar como era feito no passado. Para encerrar disse que foi bom que o pessoal 

da Eletrocar estava disponível, para sanar essas dúvidas para a população. Concluiu 

agradecendo. Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SANDRA 

MARY ALMEIDA MATTJIE que fez o seguinte pronunciamento: Iniciou seu pronunciamento 

saudando o Presidente Gilmar Castanho, colegas Vereadores, Assessor Jurídico Marlon, 

funcionárias da Casa, o André e a Tatiane que também acompanham na sessão, o pessoal que 

acompanham hoje e todos que acompanham pelo facebook. A Vereadora agradece 

especialmente a presença do André Brum e da Tatiane, destacando sua emoção em rever o 

André o qual foi seu aluno, disse que os alunos são eternos em nossos corações, principalmente 

aqueles que tinham mais contato, e é importante ver que ele está bem, está somando na nossa 

sociedade, um trabalho bem importante e relevante, é isso que os professores esperam de 

todos os alunos, então parabenizou ele. Sobre a questão da auto leitura, disse que as mudanças 

são necessárias, principalmente quando se refere a questão de tecnologia, internet, de todas 

essas mudanças, apavoram um pouco, principalmente as pessoas de mais idade, que já tem 

uma relação um pouco mais limitada com as redes sociais, mas é tudo uma questão de tempo, 

ela acha que vão continuar assessorando e ajudando, daqui um pouco vai estar todo mundo 

bem inteirado. A Vereadora Sandra reportou-se ainda a um acidente que a um tempo atrás 

houve na esquina da sua casa, onde um poste foi quebrado, isso foi de madrugada, mais ou 

menos uma hora da manhã, e ela ligou para a Eletrocar, e no dia seguinte quando ela acordou 

o poste novo já estava lá, foi trocado e não tinha nenhum fio no chão, porque na noite a 

Vereadora se assustou, pois tinha muito fio caído, no entanto disse que fizeram  um trabalho 

muito rápido, numa noite fria de sábado à noite, então ela parabeniza e agradece eles, ressaltou  

que é isso que a gente precisa, de agilidade, eficiência e que continuem assim, sendo que eles 

sempre buscam melhorar, por isso agradeceu o trabalho de todos os funcionários da Eletrocar. 

Em seguida parabeniza o CMD e os jogadores, disse que acompanhou sexta feira no ginásio as 

finais, e foi um show de esporte, foi muito bonito, e ela parabeniza a todos que participaram, 

inclusive a todos que assistiram, porque foi realmente muito legal. Após a Vereadora Sandra 

repassou um pedido da turma do vôlei, disse que esse ano foi um ano atípico em função da 

pandemia, mas o pessoal do vôlei pediu um torneio para eles no próximo ano, fica então esse 

pedido. Disse que ouvindo hoje a rádio, ouviu que a prefeitura de Carazinho teve um princípio 

de incêndio, e graças a Deus tudo foi resolvido, e mais uma vez veio uma ideia de muitos anos 

atrás a respeito de Chapada, disse que o verão está chegando, falando inclusive de eletricidade, 

as vezes temos muitos equipamentos em casa e a força nem sempre é compatível com tudo 

que a gente tem, e o perigo de incêndio é muito grande. Então ela acha que nós como munícipes 

temos que pensar que Chapada precisaria sim pelo menos de um carro de bombeiro disponível 
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para o município, disse que teve um colega que já colocou em uma ocasião, disse que é para 

uma emergência, porque até chegar um carro aqui, como na prefeitura lá foi bem rápido, mas 

os bombeiros tiveram que ser acionados, e graças a Deus deu tudo certo, mas também as vezes 

é justamente essa distância que faz com que a pessoa tenha a perda total, por isso disse que 

essas questões, devem ser pensadas para o nosso munícipio. Disse que na quinta-feira passada 

esteve com o Prefeito, onde tiveram uma reunião conversando sobre vários assuntos, algumas 

demandas que ela tinha e algumas sugestões, inclusive falaram sobre essa questão de compras, 

aquisições, e conforme o Prefeito disse que tudo dentro do processo legal, e pensando em 

servir a comunidade, mas os colegas questionaram os valores, então disse que tem que ver esse 

trabalho aqui na Câmara, mas disse que acredita na forma que se trabalha na busca de se fazer 

um trabalho bom da nossa administração, e de evitar desperdícios. Na ocasião ela conversou 

com o prefeito sobre uma pinguela, localizada na propriedade de Valdir e Inês Giacomelli, é 

uma pinguela já de mais de sessenta e oito anos de idade, que foi construída pelo seu Pedro 

Domingos Fiorio, essa pinguela foi muito usada, os alunos atravessavam quando queriam passar 

para a escola, e agora essa pinguela está bem precária, está quase encostando na água, disse 

que o Prefeito prontamente se colocou à disposição para verificar, para ver o que pode fazer 

para arrumar, porque se alguma pessoa tentar passar por essa pinguela no estado que ela está, 

ela não está rompida,  mas sim caída, pode acontecer algum acidente meio sério. A Vereadora 

disse que é uma pinguela histórica, ela lembra que quando chegou em Chapada, nem conhecia 

pinguelas, e ela se emocionou muito quando ela passou a primeira, se sentiu muito 

emocionada, e ela acha importante que a nossa geração possa ver algumas em Chapada, por 

isso ela achou relevante e pediu que dessem uma olhada e se possível que consertassem a 

pinguela, para que as pessoas possam continuar usando, e para aqueles que queiram conhecer 

possam também fazer isso. Concluiu agradecendo e desejando uma boa semana a todos. Não 

havendo mais nenhum Vereador inscrito para usar a Tribuna, de imediato o Presidente solicitou 

ao Vice-Presidente Vereador Alcino Kohlrausch para assumir a direção dos trabalhos, para 

poder usar o Espaço de Líder, tendo o Vice-Presidente assumido os trabalhos e concedido a 

palavra ao Vereador Gilmar Castanho que confessou que não iria usar o espaço de Líder, mais 

ouvindo os Vereadores da oposição, e em respeito a presença da Tatiana e do André não iria 

responder. O André já conhece Chapada, mas a Tatiana não. Por isso, precisa fazer algumas 

explicações, porque senão a Tatiana vai sair com má impressão de Chapada.  Disse que seus 

colegas Vereadores falaram a respeito de compras. E esses seus colegas Vereadores sabem, 

inclusive tem um deles que é o Vereador Kelvin que mora na região onde foi construído um 

asfalto, que era para ser asfalto, o tal de koneid, mas fizeram um asfalto de barro. Colocaram 

R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) fora. Disse que não viu nenhum Vereadores deles 

falar a respeito disso, Vereador Kelvin. O Vereador Maico que tanto falou em poupar, era 

Vereador naquela época, e não ouviu nenhuma palavra do Vereador Maico Hermes a respeito 

desse absurdo que foi de colocar R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) fora sem 
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licitação. Inclusive foi tirado todo ensaibramento daquela estrada, foi colocado um liquido, que 

era 02 (dois) ou 03 (três) galão de 20 (vinte) litros. Falou que não consegue entender qual 

engenheiro consegue multiplicar 03 (três) galão em um asfalto. Qual a mágica que iriam fazer 

para conseguir fazer esse asfalto. Mas ele não falou nada. O Vereador Gilmar Castanho disse 

que quando foi Vereador na Legislatura de 2012 à 2016, o prefeito da época era do seu partido 

e que hoje está do lado deles, tinha feito um asfalto aqui dentro da cidade para ser de graça. 

Foi pegado o recurso e aplicado gratuitamente. Eles ganharam a eleição com méritos, não vai 

tirar o mérito de ninguém, porque a decisão popular ele respeita, ganharam a eleição e acharam 

por bem ir cobrar esse asfalto, sendo mais de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). Disse que 

como Vereador foi contra, porque não queria que cobrasse, até porque não era para ser 

cobrado. Frisou ainda, que naquela época fez vários debates na Câmara sobre este assunto 

batendo contra, mas a esquerda foi na sua comunidade em Três Mártires e mobilizaram os 

moradores, que são seus vizinhos, pedindo para virem na Sessão, porque o Vereador Castanho 

está batendo contra a cobrança do asfalto na cidade. E que se não fosse cobrado o asfalto eles 

não iriam ganhar o pavilhão que foi prometido. Os moradores de Três Mártires lotaram a antiga 

Câmara de Vereadores, mas o Vereador Gilmar Castanho disse que iriam cobrar esse asfalto e 

não vão colocar um real do asfalto no pavilhão. Só que as pessoas duvidaram do Vereador 

Gilmar Castanho. O Projeto foi a votação, sendo que perdeu a votação, e foi cobrado o asfalto, 

e aconteceu que dos R$ 1.000.000,00 cobrados não colocaram um centavo desse dinheiro 

naquele pavilhão. E o Vereador Maico não falou nada. Tiveram que conseguir uma Emenda 

Parlamentar do Deputado Marcon do PT no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais) para terminar aquele pavilhão. Senhores, senhoras e ouvintes pasmem que até hoje eles 

não fizeram este pavilhão, está lá para essa administração concluir. Agora eles posam aqui de 

santinho. Pediu para serem coerentes nas colocações. E vão colocar em dúvida um processo 

licitatório das redes? Que foi uma reivindicação das comunidades. Inclusive as redes já foram 

colocadas e o pessoal está usando. Pediu onde está o asfalto que foi gastado todo esse 

dinheiro? Não existe o asfalto. As licitações são abertas os editais e as empresas participaram e 

deram o lance e venceu aquela com o orçamento menor e fizeram a compra. Disse que tem 

pessoas serias trabalhando dentro da prefeitura. Inclusive assumiram a prefeitura com as 

estradas do interior em péssimas condições, porque ficaram 08 (oito) anos no governo e não 

fizeram. Essa administração está fazendo todas as estradas, evidentemente que tem problemas 

localizados, porque o município de Chapada   tem 1.200 quilômetros de estradas. Agora todos 

serão beneficiados no seu devido tempo, até porque estão com 11 (onze) meses de governo. 

Porém, eles ficaram 08 (oito) anos no governo e ainda tem a moral de cobrar deles. Concluiu 

dizendo que eram essas as suas considerações. Reassumindo a Presidência, o Presidente 

Vereador Gilmar Castanho declarou encerrado o Grande Expediente, e 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 houve matérias na Ordem do Dia para apreciação e votação. 
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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. Nesta fase, o Presidente informou aos Vereadores que na quinta-

feira (25/11) será realizada pelo Poder Executivo audiência pública, para apresentação do 

Orçamento do ano de 2022. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a presente Sessão Plenária, agradecendo a proteção de Deus. O 

Secretário determinou que fosse lavrada a Ata, que depois de distribuída deverá ser votada e 

aprovada na Sessão Ordinária subsequente a esta, e será assinada pelo Secretário e pelo Senhor 

Presidente.  

 

CHAPADA/RS, PLENÁRIO ANNILDO BECKER, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2.021. 
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