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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

      Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um às dezenove horas 

na sala de sessões, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de 

Vereadores de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, sob a Presidência do 

Vereador Enio Alberto Delatorre, com a presença dos seguintes edis: Aldair 

Clovis Maron; Gabriel Guilhon Kovalski; Giovane Soares Rozin; João Carlos 

Antenoff; Joel Pires Corrêa; Jonatan Cristiano Kuhn; Mario Maçalai e 

Valdir Declero de Lima, invocando a proteção de Deus o Sr. Presidente declarou 

aberta a sessão e de imediato procedeu-se a Oração de São Francisco de Assis, a 

leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Enio Alberto Delatorre, em seguida 

convidou o Padre João Luis Machry para fazer parte da mesa dos trabalhos, o qual 

fez uma brilhante pregação, dando continuidade foi feito um relato das 

correspondências expedidas e recebidas, logo após foram  aprovadas por 

unanimidade as ATAS nº 001 e 002 de 2021, dando continuidade foi analisado o 

Projeto de Resolução nº 001/21 de 29 de janeiro de 2021, que “Introduz alteração 

no artigo 2º da Resolução nº 005/17, de 09/05/2017, e dá outras providências”. 

Matéria baixada à espera de parecer jurídico. Foram analisadas também as 

seguintes proposições: Proposição nº 001/21 de autoria do Vereador Jonatan 

Cristiano Kuhn, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do órgão 

competente, providencie a contratação de dois servidores do sexo masculino como 

vigia/segurança da Associação Hospitalar Chiapetta, no período noturno”. Matéria 

baixada à espera de parecer jurídico. Proposição nº 002/21 de autoria do Vereador 

Jonatan Cristiano Kuhn, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do 

setor competente, providencie a construção de 02 (dois) quebra-molas um na 

Thomásia de Carvalho proximidades da residência do senhor Luisinho Fernandes 

Enéias e outro na Vila Mário saída para a comunidade de São Judas Tadeu”. 

Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº 003/21 de autoria do Vereador 

Jonatan Cristiano Kuhn, que “Sugere que o Poder Executivo através do setor 

competente, viabilize estudo de um local para a construção de uma Ciclovia e 

Caminhódromo em nosso município, para maior segurança das pessoas que fazem 

suas caminhadas diárias e as que e as que praticam ciclismo”. Com relação a esta 

matéria foi apresentado uma proposta de emenda pelas bancadas de oposição MDB 

e PSDB, para que passe a constar nos seguintes termos: que “Sugere que o Poder 

Executivo Municipal, através do setor competente, construa uma ciclovia e 

caminhódromo em nosso município, especificamente no entorno da Associação do 

Esporte Clube Pampeiro, conforme idealizado pelo senhor Oldemar Weschter, que 

já esteve em tratativa com a Diretoria do referido clube nesse sentido, e diante do 



aceno positivo do senhor Prefeito, para maior segurança das pessoas que fazem 

suas caminhadas diárias e as que praticam o ciclismo”. Matéria baixada para uma 

melhor analise. Proposição nº 004/21 de autoria do Vereador Valdir Declero de 

Lima, que “Sugere a ampliação da rede elétrica com a colocação de mais um poste 

na Rua Luis Fogliato para a melhoria da iluminação pública”. Matéria aprovada 

por unanimidade. Proposição nº005/21 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon 

Kovalski, Giovane Soares Rozin e Mário Maçalai, que “Sugerem que o Poder 

Executivo Municipal, através do setor competente, faça um quebra-molas/lombada 

na localidade de Nova Conquista, nas proximidades da propriedade da família 

Rettmann, com as seguintes medidas: aproximadamente 30 cm de altura e 2 metros 

de largura, para segurança dos moradores de dos animais dali, e sem causar danos 

aos equipamentos agrícolas”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº 

006/21 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski e Giovane Soares 

Rozin, que “Sugerem que o Poder Executivo Municipal, através do setor 

competente, coloque dois tubos de bueiro (um em cada lado) na entrada da 

propriedade rural do senhor Antônio Zuliani Filho, ligada a estrada geral, 

viabilizando a entrada de maquinários agrícolas maiores, fomentando a agricultura 

e a segurança”. Matéria aprovada por unanimidade. Foi analisado também o 

Pedido de Informação nº001/21 de autoria do Vereador Valdir Declero de Lima, 

que “Requer ao senhor Prefeito Municipal o que segue: - Quais os Valores que 

foram repassados para o CTG Relembrando o Tio Lautério nos anos de 2017. 

2018, 2019 e 2020, juntamente com a prestação de contas com os referidos 

valores”. Matéria aprovada com sete votos favoráveis e um voto contrário do 

Vereador Joel Pires Corrêa. No período das Explicações Pessoais, O Ver. Aldair 

Clovis Maron desejou sucesso ao Presidente da casa, e um bom mandato aos 

colegas Vereadores, inicialmente falou a respeito da viagem dele a Porto Alegre 

juntamente com o Vereador Joel, onde tiveram diversas palestras sobre várias 

questões de leis, aprenderam muito, tiveram também sobre licitação e 

comunicação, tiveram também com o Advogado Fragoso uma grande 

demonstração, tiveram ainda a hombridade de fazer uma visita aos gabinetes e 

agradeceu o Deputado Ernani que concedeu a entrada deles na Assembleia 

Legislativa do Estado, ai fizeram visitas a deputados no Deputado Covatti eles 

fizeram reivindicações e o Deputado Covatti prometeu um carro para a Secretaria 

da Agricultura era só fazer um pedido, também visitou o seu amigo Gerson 

Leindecker mais conhecido por Chico Assessor do Deputado Dirceu Francisconi 

onde teve a felicidade de justificar uma emenda para o município de Chiapetta no 

valor de duzentos e cinquenta mil reais, e solicitou envio de oficio ao Chico 

Leindecker citando que é bom ter um cara nato de Chiapetta defendendo a sua terra 

a onde o município já foi beneficiado por este Deputado, então ele fica muito grato 

com esse interesse do Chico de trazer algo para o nosso município, solicitou 

também envio de oficio para o Chefe de Obras parabenizando pelo trabalho que 

vem sendo feito nas estradas de nosso município, demonstrando um brilhante 

trabalho e frisou que estava indo para mais um mandato e deixou o seu nome à 

disposição para toda a comunidade e que iria trabalhar em prol da comunidade 

independente de política porque ele está aqui para representar a comunidade de 

Chiapetta. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski de início parabenizou o senhor 

Presidente na pessoa do vereador Enio da preocupação com as instalações da casa, 

e por disponibilizar uma sala para as bancadas com assessor, isso ai há de se 



reconhecer que é uma medida importante, que valoriza também os trabalhos de 

todos e deixou o seu reconhecimento, e desejou a todos um excelente trabalho e 

um pedido que ele fez não só para o Presidente mas para todos os Vereadores que 

os projetos que vem aqui, que as proposições que serão debatidas que nenhuma 

seja votada a toque de caixa, então que seja valorizado também o trabalho das 

comissões permanentes, em seguida frisou com relação a proposição do colega 

Fofo sobre a ciclovia e caminhódromo, e eles tiveram essa sugestão que eles 

tinham conhecimento nesse sentido sobre um local especifico,  e achou prudente de 

deixar a sugestão para o Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, de 

fazer um convite para a direção do Pampeiro, para o seu Oldemar Wescther, e ao 

próprio Prefeito para se discutir sobre aquilo ai, para que não ficasse nada 

duvidoso, nada esclarecido enfim, sobre a resolução da Câmara de se aumentar o 

valor ele acreditava que aja a necessidade de alguns reajustes em função da alta da 

inflação e aumento dos preços, e citou que a medida é legal é constitucional mas 

ele não tinha conhecimento se houve alguma reunião da Mesa Diretora, por isso 

questionou e que valia deixar baixada para darem uma melhor analisada, e por 

último reforçou aquilo que ele falou com toda a humildade dizer que todos eles 

aqui são fiscais do município, e todos os munícipes são fiscais, e todos tem acesso 

as repartições pública, a documentos púbicos, a informações públicas enfim, e que 

essa legislatura seja de muito trabalho e muito desenvolvimento para o município 

de Chiapetta.  O Ver. Giovane Soares Rozin frisou que só queria agradecer por 

estar aí como Vereador a toda a comunidade de Chiapetta, e reforçou o convite do 

que o Gabriel e Enio falaram de se unir em prol ou desenvolvimento e ficar mais 

forte, beneficiando o povo de Chiapetta. O Ver. João Carlos Antenoff 

primeiramente cumprimentou o Presidente também pelas melhorias que tem feito 

aqui na Câmara que ficou bem melhor para o trabalhos dos Vereadores, tanto para 

a bancada da situação, quanto para a bancada da oposição, tendo os materiais 

necessários como computador, salas separadas para as duas bancadas, as gurias 

como secretárias ajudando, os assessores também ajudando então é muito 

importante para os Vereadores isso ai, e desejou um bom trabalho ao Presidente 

Enio e aos demais colegas Vereadores nessa nova legislatura, em seguida frisou o 

que já tinha sido falado aqui com relação as estradas do nosso município que 

estavam precisando de melhorias e ficaram tão boas que agora vamos ter fazer que-

molas e ele andou naquela semana pelo interior e realmente é melhor que a nossa 

ERS 571, mas a questão dos quebra-molas é uma coisa importantíssima até porque 

ninguém quer que algum acidente ocorra, então a prioridade especifica do governo 

é de fazer esses quebra-molas na forma de não prejudicar os maquinários e 

caminhões que ali trafegam, frisou também que acompanhou não somente o 

licenciamento das rodovias municipais para fazer o descapoeramento nas beiras 

das estradas, ele tem acompanhado o trabalho do Secretário Ottonelli e do Garoa e 

parabenizou também os funcionários sempre empreendendo a necessidade que o 

município tem na beira de uma super safra de soja, e citou que o município tem 

quase 500 km de estradas do interior e não é de um dia para o outro que iriam 

conseguir fazer todos esses trabalhos em todas as estradas, frisou também que 

tinham aprovado a questão do bueiro na entrada da propriedade do Toni Zuliane e 

achou importante porque não tem como entrar lá com uma máquina maior, 

arriscando cair dentro da sarjeta, frisou também que algumas das estradas 

principalmente a da As Brancas também serão abertas, porque é uma estrada de 



suma importância para os agricultores que tem lavouras nesta localidade, e pela 

questão de maquinários porque deu vários acidentes na rodovia 571, então os 

produtores vão poder andar pelas estradas do interior evitando o tráfego na rodovia 

principalmente à noite e evitando algum acidente, e para finalizar frisou que queria 

trabalhar junto com os Vereadores e a comunidade e agradeceu a presença da 

comunidade e estará sempre à disposição aqui na Câmara. O Ver. Joel Pires 

Corrêa primeiramente falou de sua viagem juntamente com o Vereador Maron 

onde foram participar de um curso na semana que tinha passado e eles 

aproveitaram também para visitar o parlamento e fazer umas reivindicações para o 

nosso município e achava que tinha sido mais proveitosa a viagem para fazer 

pedidos do que propriamente o curso em si, porque o curso se aprende alguma 

coisa mas também tem que trazer um pouco de recursos para o nosso município, e 

citou que já estava meio encaminhado e que na próxima semana iriam fazer um 

pedido de um veículo para o nosso município na Secretaria da Agricultura do 

Estado que está renovando a frota e estará sobrando veículos usados e vão repassar 

para os municípios e eles iriam ver se conseguem um para o nosso município de  

Chiapetta, para beneficiar os nossos agricultores, e no mais frisou que iria trabalhar 

para o bem de nosso município independente da política, porque a política já 

passou e agora temos que pensar no município foram eleitos para isso e devem 

fazer o seu trabalho citando que já tinham começado bem fazendo esta viajem, 

muita boa a atitude de todos os Vereadores aqui de Chiapetta, na busca do recape 

do nosso asfalto que liga Santo Augusto, foi uma prova que estão todos unidos 

trabalhando pelo município isso vai ser um orgulho para todos e  mostra que  estão 

juntos, e espera que continuam assim, citando que isso deve ser o objetivo de todos 

inclusive o seu.  O Ver. Jonatan Cristiano Kuhn inicialmente frisou que deveria 

ter mais gente assistindo a nossa sessão aqui que seria mais interessante porque os 

Vereadores não estão aqui em benefício próprio, estão em benefício da população 

do município todos foram eleitos por certos eleitores e são Vereadores de todos, 

em seguida frisou que queria falar um pouco da proposição que ele colocou a 

nº001 que é a contratação de funcionários para o hospital, citando que tinha 

acontecido um fato com ele já fazia uns quantos dias atras onde o seu filho ficou 

doente e procurou o hospital, chegando lá tinha na recepção à onde estão as 

recepcionistas, tinha enfermeira conversando que tinha acontecido um caso lá 

dentro de um senhor que estava quebrando tudo o hospital por dentro, o cara estava 

transtornado, e estavam duas funcionárias naquele momento que foram oposição 

está vez e independente de política ele falou para elas que iria colocar uma 

proposição lá na frente, frisou também que não tinha um homem trabalhando lá na 

hora que pudesse conter essa pessoa, e ele consultando o seu guri não podia entrar 

lá a onde estavam fazendo a consulta do cara, citou também que ele pegou nos 

braços das mulheres e machucou essas três mulheres dentro do hospital daí o 

Doutor Foi lá e conseguiram acalmar ele, então por isso que colocou essa 

proposição citando que na hora até ele colocou para Ita sexo masculino não iria 

pegar mal, e o Ita disse vamos colocar e ver o que dá, e se for uma mulher pra isso, 

se tiver um curso para essa função não tem problema, logo após agradeceu os 

colegas pela aprovação dos quebra-molas e como o Vereador Joel tinha frisado ele 

está tentando trabalhar unido pelo bem do município e citou que o Vereador 

Gabriel tinha falado muito bem que  não é só os Vereadores que tem para fiscalizar 

a população também deve fiscalizar, e ele muitas vezes antes de ser Vereador lhe 



deparou com situações que ele não sabia o que fazer, e os Vereadores são fiscais 

do povo e podem cobrar, e cobrar todos e que não interessava de que lado for irá 

cobrar, frisou também que era a favor do pedido do Vereador Chiquinho, 

concordava, porque as coisas tem que ser as claras, e parabenizou o Presidente 

pelas melhorias aqui na Câmara. O Ver. Mario Maçalai  parabenizou o Presidente 

da casa pelos melhoramentos na Câmara e pela bela atitude da cedência da 

estagiaria para a sua bancada e a do MDB, estava dando um banho de democracia, 

e eles tem que trabalhar em prol da comunidade de nosso município e que não está 

ai para brincadeira e citou que naquele dia ele estava lembrando que fazia 24 anos 

o seu último mandato de Vereador foi em 1996, e voltou depois de 24 anos com 

mais experiencia e tinha a certeza se Deus lhe iluminar e lhe dar a sabedoria irá 

ajudar a contribuir com o desenvolvimento de Chiapetta, em seguida 

cumprimentou mais uma vez o Presidente Enio pela bela atitude de convidar todos 

os colegas Edis para ir a Capital do Estado reivindicar o recapeamento da ERS 

571, foi de suma importância, porque ele é do partido que faz parte do governo 

para reivindicar essa obra, e frisou que hoje as nossas estradas estão melhores que 

esse nosso asfalto, frisou também de uma coisa que ele não iria abrir mão que é 

uma área de suma importância para o desenvolvimento do nosso município de 

cobrar do Executivo estradas boas, cascalhos onde for necessário,  pois oitenta por 

cento da receita do ICM vem da agricultura, então tem que  planejar fazer cada vez 

mais para nosso agricultor produzir, na bacia leiteira, na suinocultura, trigo, soja, 

milho diversas áreas que tem do agronegócio da nossa agricultura, dar maior 

condições de vida para esse povo que está lá para que vivam com prazer, com 

alegria, dar melhor condições ao povo de nosso interior assim outras áreas vão 

funcionar bem também, dando continuidade frisou que iria sugerir para o 

Executivo contratar um oculista uma vez por mês para atender as demandas do 

cidadão Chiapetense, frisou também que queria parabenizar  o Secretário de Obras 

e citou que falam lá fora o que não foi feito em três anos o André fez em dois 

meses, está fazendo um belo trabalho abrindo as estradas, e solicitou envio de 

oficio para o Secretário de Obras para que continue fazendo este trabalho e que 

tem o apoio dos Vereadores, e que certamente a comunidade do interior vai 

agradecer, e o Secretário André está com bastante vontade de trabalhar, e o seu 

objetivo como Vereador é de trabalhar para o engrandecimento de nosso município 

em benefícios das pessoas de nossa comunidade, frisou também que iria cobrar 

muito e que é uma coisa humana, e que todos iriam concordar que precisamos 

construir casas populares e beneficiar as famílias mais humildes que estão pagando 

aluguel com bolsa família, temos que tomar essas providencias, e finalizou 

agradecendo a compreensão de todos e frisou mais uma vez que o seu trabalho será 

voltado para o engrandecimento de Chiapetta.  O Ver. Valdir Declero de Lima 

inicialmente frisou que acreditava que o pouco público que tivemos naquele dia era 

pelo aumento de casos do covid 19, e com relação a isso solicitou a saber a questão 

de como está a comissão do covid-19 se estão se reunindo durante a semana, se 

está acontecendo isso, quem é o pessoal desta comissão, se tem alguém da Câmara 

que faz parte disso, então que fosse feito um oficio para a Secretaria de Saúde para 

ver  está questão, frisou também a respeito do pedido da contratação do Vereador 

Jonatan citando que ele achava que ficava meio em vão pelo momento que 

demitiram alguém que teria ali e agora estavam pedindo para contratar, e que 

achava que era política que estava acontecendo dentro do hospital, o que aconteceu 



com o Chico Guarda Moya e o que está acontecendo com as Enfermeiras, e todos 

irão ver o que a sociedade vai dar de resposta para isso, frisou também com relação 

ao colega Vereador Joel que votou contra o seu pedido, que teve a ideia dele e que 

concordava com o Vereador, só que agora foram a Porto Alegre pedir veículo 

usado para fiscalizar, e o Vereador não quer que ele faça um pedido de fiscalizar, 

porque quer trazer um veículo usado de Porto Alegre, se fosse de bom estado esse 

veículo alguma secretaria ficaria com ele, frisou também com relação as obras da 

praça citando que esteve na praça naquela semana que passou dando uma olhada, e 

ai ligou para o Chefe de Gabinete Betinho e ai ele veio lá dar uma olhada e foi a 

Claudia e que não sabia se tinha ido a Engenheira também, então ele solicitou para 

que fosse enviado um oficio para o Executivo para que a Engenheira de mais 

acompanhamento a estas obras, porque aquela que está lá a academia que o pessoal 

faz exercícios está tudo virada e vai sobrar para o município daqui uns dias fazer o 

consertando, a onde foi licitado para uma empresa e aquilo lá se der um vento forte 

vira tudo só falta fiscalizar, frisou também que não estava aqui para puxar saco de 

ninguém mas queria parabenizar o Presidente Enio, pelo dia que foram a Porto 

Alegre ele fez um discurso de sustentação e verdade, disse como Vereador, para 

Secretário, para Governador e Deputados, que dá onde saia os recursos para pagar 

os salários deles e os nossos também, passa por estas estradas, solicitou também 

que fosse emitido um oficio ao Secretario de Transporte do Estado em  

agradecimento pela boa recepção que a comitiva de Chiapetta teve e também saber 

a resposta de como está o andamento do processo para a restruturação da ERS 571, 

frisou também que o Vereador Mario Maçalai tinha frisado sobre o calçamento lá 

no Luis Antonio, uma obra elevada que foi feito, foi aprovada pela Câmara a 

retirada das pedras dali, só que agora a partir de quando terminar que seja feita 

alguma em outra propriedade, ou estradas do município, que seja passado pela 

Câmara para ser aprovado, porque foi grande o desfalque na pedreira e tem várias 

ruas para fazer aqui no município ainda, então primeiro tem que fazer esses 

calçamento das ruas do município antes de liberar pedras para algum outro lugar, 

no mais e desejou sucesso aos colegas Vereadores e pediu desculpas por algum 

atrapalho. O Presidente da Casa o Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente 

agradeceu as palavras dos Vereadores e também a do Vereador Chico sobre o 

discurso, e frisou que faz nada mais que a obrigação e as melhorias aqui já era 

necessário fazer para dar um melhor ambiente de trabalho aos Vereadores, porque 

aqui se fazia os velórios, as reuniões as mesas era retiradas e agora foi feito uma 

reforma e elas não saiam mais do lugar, e citou que tem local para as bancadas tem 

assessores e ele deixou a bancada de oposição escolher o assessor, é uma obrigação 

como sempre o Vereador Gabriel dizia que o Presidente ganha uns troco a mais 

para fazer justamente esse papel, esse trabalho e ele quer retribuir, citou também 

que no mês de janeiro ele estava diariamente aqui na Câmara de Vereadores para 

fazer essas melhorias, e é um investimento que vai durar mais uns quinze, vinte 

anos assim, então é um dinheiro bem empregado e não é para ele como Presidente, 

nem para os Vereadores mas é para a comunidade que daqui a quatro anos entra 

outros Vereadores e a sessão física continua, frisou também referente quanto a 

questão da vinda da comunidade assistir as sessões, não que ele não queira, mas 

naquele dia até deu graça que não veio muita gente e ele agradece em função da 

pandemia, e frisou também se der muito público aqui ele irá ter que limitar por sua 

responsabilidade com o aumento dos casos e vai ter que fazer o distanciamento e 



nem sabia quantas cadeiras cabem aqui, frisou também aos colegas Vereadores  

que ele é um pouco chato neste sentido citando até que o  Ita disse é feriado Enio, e  

agradeceu a compreensão das Secretárias por vir e que compensem em outros dias, 

e citou também que o Secretário Ita sempre está aqui e tem que compensar, citando 

que o Ita tem vários dias para compensar, as férias ele nem tirou, frisou também 

que iria ser um pouco chato também na questão do horário, mencionando que 

estava pensando em fazer uma modificação no cargo do Jorge Luis, que vamos 

apresentar a ideia na próxima sessão ao invés de ser Assessor de Imprensa, vai ser 

Auxiliar Legislativo a onde vai estar a questão da imprensa e outras funções 

também, então a ideia extinguir aquele cargo de Assessor de Imprensa e criar um 

outro e com meio expediente, estaremos reduzindo o valor pago ao Assessor de 

Imprensa, e o Jorge Luis estaria aqui de manhã e o Assessor Jurídico a tarde, mas o 

Assessor Jurídico infelizmente vai ter que marcar presença aqui na Câmara de 

Vereadores, porque ele não gostaria de trocar o Assessor Jurídico, mas se for 

preciso infelizmente irá trocar, e o Assessor Jurídico não é para ficar aqui sentado 

discutindo com os Vereadores ele vai ter que dar parecer por escrito, e não ficar 

aqui sentado de igual para igual com os Vereadores, então é assim que vai 

funcionar, em seguida se dirigiu ao Vereador Chico referente a questão de  

continuar insistindo e não só joguar na imprensa que os Vereadores de Chiapetta 

fizeram bonito foram os nove a Porto Alegre reivindicar restauração do asfalto, não 

agora tem que continuar insistindo a bancada do MDB  com o Costela, a bancada 

do PSDB com o Governo e a sua com o Ernani para dar um andamento deste 

trabalho que ele achava que foi bem encaminhado, logo após solicitou para que 

fosse enviado ofícios de voto de pesar em nome da Câmara de Vereadores para a 

família do Padre Eugênio e para a Diocese, pelo falecimento trágico do Padre 

muito triste porque ele trabalhou aqui em Chiapetta, mencionou também com 

relação a questão do covid da vacina, e ele não sabia quantas doses  veio para o 

município, e solicitou que fosse enviado um oficio para o Executivo para instalar  

na sala de vacina do Posto de Saúde ou na sala da sentinela uma câmera de 

vigilância, porque o que ele assistiu naquela semana na imprensa a questão de 

atendentes de enfermagem aplicando só a guiada na pessoa e não deram a dose de 

vacina, desviaram a dose de vacina, e citou que viu uns quatro ou seis casos 

diferentes, quantos casos a mais deve ter acontecido, não é que ele tenha dúvida de 

nossos funcionários não jamais, é até para a proteção do próprio funcionário é uma 

segurança para os funcionários da área de saúde, para não ter fofocas para Prefeito, 

para Vereadores, para Secretário de Saúde para funcionário aplicador da vacina, 

frisando que todos os funcionários são competentes e que não saiam daqui 

nenhuma que o Enio falou lá na Câmara que tem dúvida, não tem dúvida é para a 

proteção do próprio funcionário, e temos câmeras de vigilância aqui na câmara 

para emprestar para a prefeitura fazer isso, então vamos fazer essa prevenção não 

custa nada que seja colocado essas câmeras de vigilância, e agradeceu mais uma 

vez as palavras dos Vereadores. E para finalizar o senhor Presidente agradeceu a 

presença de todos e convidou para a próxima sessão no dia 22 de fevereiro às 

19:00 horas.  E nada mais havendo a ser tratado encerrou-se a presente sessão, e eu 

Itacir Valdes Bertasso, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será 

assinada pelo Senhor Presidente e demais Vereadores presentes.     

 


