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      SESSÃO SOLENE DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2021 

 

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às nove horas, 

reuniu-se em caráter solene, nas dependências da Câmara Municipal de 

Vereadores de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, para os atos de 

posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos em 15 de 

novembro de 2020, em pleito municipal, para o período que vai de 1º 

de Janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024. Inicialmente o 

Secretário da casa passou a compor a mesa dos trabalhos efetuando a 

chamada dos Vereadores eleitos para que fossem empossados e 

Autoridades presentes, estiveram presentes todos os Vereadores 

diplomados pela Justiça Eleitoral, que são os seguintes: Aldair Clovis 

Maron; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Giovane 

Soares Rozin; João Carlos Antenoff; Joel Pires Corrêa; Jonatan 

Cristiano Kun; Mario Maçalai e Valdir Decléro de Lima. Em seguida 

assumiu a direção dos trabalhos o Vereador eleito Aldair Clovis Maron, 

escolhido pelos demais Vereadores para conduzir os trabalhos, invocando a 

proteção de Deus declarou aberta a reunião, e agradeceu os colegas 

Vereadores por terem escolhido ele para coordenar os trabalhas até a 

eleição da Mesa Diretora. Ato continuo o Presidente dos trabalhos 

convidou a todos para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em 

seqüência os Vereadores eleitos, inclusive o Presidente da reunião, em 

conjunto e perante os presentes prestaram o seguinte juramento: “Prometo, 

em nome de Deus e pela minha honra, manter, defender e cumprir a 

Lei Orgânica do município, as Constituições da República e do Estado, 

e de desempenhar com toda a lealdade e dedicação, o mandato que me 

foi confiado pelo povo de Chiapetta”. Após o juramento o senhor 

Presidente declarou empossados os nove Vereadores. Continuando o 

senhor Presidente dos trabalhos, anunciou que estava iniciando o processo 

de escolha através de eleição da mesa Diretora da Câmara, para o exercício 

de 2021, abrindo espaço para apresentação de chapas. Findo o prazo 

estipulado, foi apresentada apenas uma chapa assim composta: Para 

Presidente o Vereador Enio Alberto Delatorre, para Vice-Presidente o 

Vereador Aldair Clovis Maron, para 1º Secretário o Vereador Mario 

Maçalai e para 2º Secretário o Vereador João Carlos Antenoff. Chapa  



 

 

 

esta aprovada por unanimidade, logo após o Presidente dos trabalhos 

declarou eleita e empossada a aludida Chapa, bem como seus membros em 

seus respectivos cargos. Em seguida passou a presidências dos trabalhos ao 

Presidente eleito Vereador Enio Alberto Delatorre, que investindo no 

cargo de Presidente do Poder Legislativo agradeceu  os Vereadores que 

votaram para ele ser Presidente, a sua esposa e aos eleitores que confiaram 

mais uma vez nele, agradeceu também os Vereadores de oposição e 

também a sua bancada pela confiança, em seguida frisou que acompanhou 

os pronunciamentos e parabenizou o Vereador João Carlos Antenoff que 

estava estreando e os demais Vereadores que irão de fazer um bom trabalho 

para a nossa comunidade de Chiapetta, frisou também  que a comunidade 

de Chiapetta deve avaliar as suas autoridades, os seus Vereadores pelo 

trabalho aqui na Câmara de Vereadores, frisando que eles  Vereadores não 

devem ser meros atrapalhadores na Câmara de Vereadores e sim ajudar 

buscar recursos para o desenvolvimento de nosso município isso que é mais 

importante, e lembrou que falaram de rendas para a agricultura, para a 

saúde, para educação é isso que devem buscar e isso da sua parte ele 

garante que ele irá fazer muito junto com a nossa comunidade, para buscar 

recursos com os nossos representantes em Porto Alegre e Brasília para o 

nosso município, mencionou também que aqui nesta casa vai ter muitas 

discussões, muitos embates mas em prol da comunidade de Chiapetta, 

mencionou também que ele quando tem um tempo ele sempre busca se 

informar, e todos vão ver aqui na Câmara de Vereadores, um Presidente 

muito democrático, mas também um Presidente muito firme no comando 

desse Legislativo, vão ter um Presidente que vai comandar os trabalhos da 

Câmara de Vereadores segundo a Constituição Federal, segundo a 

Constituição Estadual, segundo a Lei Orgânica do Município, e segundo 

principalmente o Regimento Interno da nossa Câmara de Vereadores, e 

assim ele quer fazer o seu trabalho aqui democrático, mas firme e seguro 

para que a Câmara de Vereadores tenha um bom andamento, tenha um bom 

trabalho, e que esteja a contento da comunidade de Chiapetta, assim vai ser 

durante o ano de 2021 o Presidente Enio aqui na Câmara de Vereadores, e 

acima de tudo defendendo os interesses, respeitando os interesses da 

comunidade, respeitando a democracia, e deixou um feliz 2021, e 

agradeceu os colegas Vereadores, que apostaram em sua pessoa para 

conduzir por mais um mandato os trabalhos da Câmara de Vereadores no 

exercício de 2021, e em continuidade o Senhor Presidente convidou uma 

comissão composta pelos Vereadores Joel Pires Corrêa e Jonatan 

Cristiano Kuhn, para introduzirem o Prefeito e Vice-Prefeito eleitos em 

15 de novembro de 2020, respectivamente os senhores Eder Luis Both e  



 

 

 

Jorge Rochinheski, no recinto da sessão para após prestarem o juramento 

e serem empossados em seus cargos, ao adentrarem no local, os mesmos 

acompanhados de suas esposas, foram recebidos pela comunidade presente 

em pé, sob forte salva de palmas e tomaram assentos na mesa dos 

trabalhos. Em seqüência o senhor Presidente Vereador Enio Alberto 

Delatorre, convidou os senhores Eder Luis Both, Prefeito e Jorge 

Rochinheski Vice-Prefeito eleitos para que procedessem ao juramento, os 

quais, em conjunto repetiram as seguintes palavras: “Prometo, em nome 

de Deus e pela minha honra, manter, defender e cumprir, a Lei 

Orgânica do município, as Constituições da República e do Estado, e 

desempenhar com toda a lealdade e dedicação, o mandato que me foi 

confiado pelo povo de Chiapetta.” O Senhor Presidente declarou então, o 

senhor Eder Luis Both, empossados no cargo de Prefeito Municipal e o 

senhor Jorge Rochinheski, no cargo de Vice-Prefeito Municipal de 

Chiapetta, para a gestão que vai de 1º de janeiro de 2021 até 31 de 

dezembro de 2024. Em seguida o senhor Presidente convidou o Padre João 

Luis, que fez a pregação religiosa, abençoando todos que assumiram um 

compromisso, não somente diante de nós, mas diante de Deus e deixou seu 

abraço fraterno e que Deus abençoe a todos. Dando continuidade aos 

trabalhos o senhor Presidente passou a palavra para o ex. Vice-Prefeito 

Celço Paulo Baier que frisou que foi um prazer ter participado como Vice-

Prefeito do Município de Chiapetta nos últimos quatro anos, e parabenizou 

os Vereadores eleitos e Prefeito e Vice-Prefeito e desejou sucesso nessa 

gestão, frisou também que fez o que pode para atender bem a nossa 

comunidade a qual lhe acolheu com muito carinho a trinta e sete anos atras, 

e sempre respeitou a todos e iria continuar respeitando e desejou um feliz 

2021 a todos. Em seguida passou a palavra para o Vereador Gabriel 

Guilhon Kovalski, escolhido para se pronunciar pelos Vereadores de 

oposição, que inicialmente parabenizou todos os Vereadores e Prefeito e 

Vice-Prefeito eleitos e agradeceu a Deus primeiramente e a sua Família, 

agradeceu também de forma absolutamente especial o Celço e o Neguinho 

pessoas humildes e trabalhadoras que se prontificaram a lutar 

incondicionalmente para uma Chiapetta para todos e essa consideração 

estendeu também para todos os demais candidatos a Vereança que 

estiveram junto nessa caminhada e que batalharam altamente para que 

alcançassem os votos reais e lembrou que essa batalha ainda não acabou e 

que era sabido por todos que os rumos políticos de Chiapetta podem se 

alterar em função de processos judiciais que estão em trâmite, mas de 

qualquer forma embora não ter havido alternância do poder independente 

disso e do que venha a ocorrer declarou a todos que a bancada da oposição  



 

 

 

sempre vai zelar pelo bem da comunidade de Chiapetta, sempre com estrita 

observâncias as Constituições Federal e Estadual, a Lei Orgânica do 

Município e dos princípios que devem nortear a Administração Pública, 

tais como se comprometeram em campanha que seguirão lutando para a 

valorização do funcionalismo público contra privilégios que consideram 

imorais de alguns e comprimento de vários outros, e também pelo respeito 

e consideração aos nossos queridos agricultores, especialmente cobrando 

por melhorias nas estradas, idosos, jovens, em fim e toda a comunidade que 

terá o apoio para melhoria de sua qualidade de vida, salientou também que 

não tinham o propósito de retalhar o governo em prejuízo para a 

comunidade, tão pouco o descompromisso com importantes projetos que 

favoreçam o interesse público seja de que lado nascem, citando que o real 

compromisso deles é de cumprir dignamente as atribuições de um 

Vereador, fiscalizarão o executivo e os próprios pares com vigor e firmeza 

primando pela ótima utilização do dinheiro e bens público, bem como para 

que o serviço público seja prestado com qualidade, lutarão pela obtenção 

de recursos, pelas melhorias das condições de nosso asfalto e já solicitou 

também que o executivo de a merecida atenção aos pedidos de informações 

desta casa, respondendo efetivamente não como vem fazendo ultimamente 

deixando de responder, também primarão pela total transparência do poder 

público aliás, desde já manifestaram uma vez mais o propósito de sua 

bancada de transmitir todas as sessões da Câmara pelo rádio como forma 

de aproximar a comunidade do Poder Legislativo, como forma de 

possibilitar aos Chiapetenses de acompanhar os serviços dos Vereadores e 

avaliarem a atuação de seus representantes, e citou que compreendem por 

exemplo que o agricultor que reside meio longe da cidade não possa se 

deslocar aqui para vir nos assistir mesmo em horário de serviço, mas esse 

agricultor mesmo na sala de ordenha e todas as pessoas do município se 

transmitissem nossas sessões pelo rádio tais como estava sendo feito 

naquele dia com certeza eles escutariam, frisou também que agora no pleno 

exercício de seus mandatos como parlamentares clamam ao senhor 

Prefeito, humilde e respeitosamente em respeito aqueles que descordaram 

dele politicamente que não retalie por questões partidárias funcionários e 

outros trabalhadores, que não demita pessoas e prejudique famílias por 

questões puramente políticas, que a moralidade de ideias e a democracia 

prevaleça, que valorize o profissionalismo e a competência das pessoas em 

especial da área da saúde, sobre tudo em questão da pandemia, que tenha 

sensibilidade e não rancor para com aqueles que pensam diferente que não 

força pessoas saírem daqui, porque o município é para todos, o 

partidarismo não pode prevalecer em detrimento de interesse público, é  



 

 

 

inadmissível que apenas parte determinada da população está sendo 

beneficiada por serviços públicos e programas governamentais, e todos 

pagam seus impostos, mas parte da população é favorecida, e eles lutarão 

para que aja igualdade e oportunidade a todos os cidadãos Chiapetenses, e 

se dirigiu também aos colegas Vereadores e em especial aos futuros 

presidentes da casa que exercem suas atribuições de acordo com o 

regimento, que não abusam do poder ou se intitulem superiores a alguém 

que respeitam e tratam a todos com igualdade, que não tenhamos que ouvir 

no âmbito desta casa se alguma Vereadora tenha que tomar laço ou cuidar 

do próprio rabo, que esse tipo de atitude não seja praticado, não seja 

admitido, e eles da oposição serão ativos e combativos lutando pela 

tramitação correta dos projetos, e que assuntos importantes do município 

não sejam deliberados a toque de caixa com desprestigio a comunidade, e 

que aqui na casa do povo as prerrogativas de todos sejam preservadas e que 

atuamos em harmonia com independência e não como marionetes do 

executivo, sempre pensando no melhor para toda a nossa comunidade, 

sempre visando uma Chiapetta para todos, frisou também que ele Vereador 

e Presidente do MDB, juntamente com os Vereadores peemedebistas Chico 

e Giovane e com o Mário estarão à disposição dos companheiros e de toda 

a comunidade em geral e desejou a todos um excelente e produtivo ano 

cheio e repleto de proteção do Pai Maior de paz e muita saúde. Logo após o 

senhor Presidente passou a palavra ao Vereador escolhido para se 

pronunciar pela situação, Vereador João Carlos Antenoff, que agradeceu a 

Deus primeiramente depois a sua família que estava presente e que sempre 

lhe apoiou nas suas decisões por isso ele estava aqui nesta casa como 

Vereador eleito do Município de Chiapetta, onde irá iniciar um novo 

desafio na sua vida e juntamente com o Prefeito Vice-Prefeito, Secretários 

e demais funcionários do município de Chiapetta é certo que desenvolverão  

um bom trabalho para o desenvolvimento do município de Chiapetta, e  que 

a comunidade de Chiapetta não se arrependerá de ter votado nele, em 

seguida frisou que queria prestar para a sua comunidade que na área da 

saúde nessa pandemia o Prefeito Municipal deu uma atenção muito grande 

tanto que Chiapetta recebeu altíssimos recursos e foram muito bem 

aplicados na área da saúde do município de Chiapetta, que é reconhecida 

como a melhor saúde da região, frisou também que na área de educação ele 

sabia que este ano de 2020 foi muito difícil não tivemos aulas e ele 

particularmente tinha uma criança especial, e este ano querem retornar as 

aulas e dar a educação que toda a criança merece no nosso município, e na 

área da agricultura que ele faz parte e conhece é Engenheiro Agrônomo 

concursado a vinte e seis anos neste município, e estará apoiando todos os  



 

 

 

pedidos dos médios e grandes produtores para que desenvolvam, para que 

produzem e que desta forma contribuem com a arrecadação do município 

de Chiapetta, mencionou também que juntamente com o Prefeito, Vice-

Prefeito eles conseguirão melhorar grandemente nossas estradas no 

município através do bom trabalho da Secretaria de Obras juntamente com 

os Vereadores eleitos nesta legislatura irão realizar um bom trabalho para 

que possam ter boas estradas para os nossos agricultores, e com relação a 

questão da agroindústria neste último mandato do Prefeito ele investiu 

muito na agroindústria do município e que todos sabem que produtos do 

município de Chiapetta hoje tem selo conhecido em toda a Região e todo o 

Estado do Rio Grande do Sul, então nessa área ele tinha certeza que o 

Prefeito dará uma atenção especial e continuará trabalhando para este 

desenvolvimento, e a questão das indústrias também éra sabido que o 

Prefeito trabalhou quatro anos incansavelmente e vai trabalhar muito mais, 

citou também que temos hoje uma agroindústria de ração no município de 

Chiapetta instalada, e outra indústria se instalando que é a Cerealista que 

fica próximo a ERS 155, o município de Chiapetta nos últimos quatro anos 

desenvolveu bastante na área da indústria e da agroindústria, frisou também 

que temos que ajudar os nossos jovens a garantir trabalho, geração de 

renda, não saindo do município ficando aqui na área da agricultura, para ter 

a sucessão pois está ficando só os mais velhos na área da agricultura, e que 

é difícil principalmente na atividade leiteira uma pessoa de mais idade 

trabalhando nesta área, mencionou também que irá contribuir com Câmara 

de Vereadores juntamente com o Prefeito e o Vice, para que consigam 

deixar esses jovens ai no campo, para geração de renda e a sucessão 

familiar nas propriedades rurais, mencionou também que nesses próximos 

quatro anos ele tinha certeza e que garantia a toda a comunidade de 

Chiapetta, que o Prefeito Eder não medirá esforços para buscar mais 

recursos com eles Vereadores para o município de Chiapetta e citou que já 

tinha algumas emendas para o próximo ano e uma das emendas será na área 

da saúde no valor de trezentos mil reais para a compra de dois 

equipamentos tão importantes para o nosso hospital de Chiapetta, e 

salientou se o nosso hospital de Chiapetta está aberto se deve ao nosso 

Prefeito e ao Prefeito do município do Inhacorá, são dois Prefeitos que 

contribuem muito, dão um aporte financeiro para o nosso hospital, e se o 

Prefeito de Chiapetta não tivesse colocado um valor tão grande de dinheiro 

no hospital com certeza já teria fechado como já fechou outros hospitais 

aqui da região, e para finalizar agradeceu a toda a população aqui presente 

e a todos os  seus eleitores que lhe confiaram o voto e com certeza os 

mesmos não se arrependerão do trabalho que irá realizar aqui na Câmara  



 

 

 

juntamente com o Prefeito e Vice-Prefeito. Dando seguimento aos 

trabalhos o senhor Presidente passou a palavra para o Vice-Prefeito eleito, 

Jorge Rochinheski, com muito respeito e carinho ele primeiramente 

agradeceu a Deus e que ele ilumina os seus passos de cada dia, agradeceu 

também seus filhos, sua esposa e demais pessoas, em seguida frisou que 

todos juntos Prefeito e Vereadores, irão respeitar e trabalhar para todos os 

munícipes de Chiapetta independente de sigla partidária, irão  fazer um 

grande trabalho dentro do nosso município, porque são pessoas de respeito 

e respeitam para serem respeitados, frisou também que iriam esclarecer 

tudo que irão fazer dentro da lei todos irão ficar sabendo, frisou também 

que o Celço fez um grande trabalho como Vice e ele quer continuar esse 

trabalho, porque o município de Chiapetta é nosso, e não adianta alguém 

chegar e dizer tu não vai fazer isso, você não merece os meus serviços, 

todos merecem os serviços das máquinas porque tudo isso é do povo de 

Chiapetta, não tem nada que dizer que a máquina é minha ou não é,  vamos 

trabalhar unidos em prol do desenvolvimento de nosso município. Em 

seguida o senhor Presidente passou a palavra  ao Prefeito reeleito Eder 

Luis Both, para que o mesmo fizesse seu pronunciamento, inicialmente 

cumprimentou a todos, Presidente da Câmara de Vereadores, comunidade 

presente, e todos os Vereadores eleitos democraticamente pelo povo de 

Chiapetta, para trabalharem pelo bem de nossa comunidade, e citou que ele 

teve nesta casa por dois mandatos, fiscalizando, propondo e buscando 

recursos para o desenvolvimento de nossa comunidade, e fazendo um bom 

atendimento a todos os cidadãos Chiapetenses, em seguida fez questão de 

cumprimentar o seu ex. Vice-Prefeito Celço que a quatro anos atras 

estiveram na eleição lado a lado a onde levaram suas propostas, levaram 

suas  ideias para a comunidade de Chiapetta e no ano da eleição foram 

eleitos pelo povo de Chiapetta, trabalharam juntos, e nessa eleição o Celço 

almejou também a Prefeitura e foi um grande adversário, o povo de 

Chiapetta estava bem representado por duas pessoas concorrendo a 

Prefeitura de Chiapetta, para fazer o melhor para o nosso município, foi 

uma eleição bastante disputada e certamente uma grande pessoa, 

empresário, que deixou o seu nome gravado na história do nosso município 

como Vice- Prefeito, cumprimentou também  o Padre João Luis, que 

chegou a pouco no nosso município mas parecia que já fazia anos que 

estava no nosso município com grande entrosamento dentro da nossa 

comunidade, logo após mencionou que ele e o Vice-Prefeito Jorge tinham a 

certeza que irão fazer juntamente com os Vereadores, juntamente com 

todos os trabalhadores do município e comunidade um grande governo por 

esse município, par essa cidade, onde todos eles com  as suas famílias estão  



 

 

 

vivendo aqui a tanto tempo, frisou também que tinha encerrado na data do 

dia anterior um período de quatro anos de gestão e estava iniciando um 

novo período no nosso município, frisando que passamos um ano muito 

difícil principalmente na área da saúde como foi falado um ano de 

pandemia em todo o mundo, que causou um prejuízo na área da saúde de 

todo mundo, mas temos que agradecer a Deus por estarmos hoje respirando 

esse ar puro onde várias pessoas durante esse ano tiveram familiares com 

vidas perdidas por conta dessa pandemia, e ele e o Jorge estavam ai para 

renovar os seus compromissos com a comunidade de Chiapetta,  com os 

Vereadores, e trabalhar como é seu feitio como ele foi criado, com muita 

seriedade, com muita honradez, com muito empenho e dedicação para o 

nosso município, irão cuidar sempre da saúde como o colega falou que foi 

muito bem conceituada fora do município a saúde de Chiapettta, irão cuidar 

da Assistência Social onde estavam atendendo todos os cidadãos 

Chiapetenses independentemente de qualquer coisa, na área de educação 

eles tinham certeza que fizeram um grande trabalho pela educação de nosso 

município, irão cuidar da agricultura que precisa do apoio do Poder 

Público, que o agricultor seja bem atendido, bem tratado desenvolvendo o 

seu trabalho na sua propriedade junto de sua família com satisfação, com 

realização, darão prioridades as estradas porque a nossa economia depende 

da agricultura, depende do agricultor, e citou que já tinha muitos recursos 

confirmados e tiveram a confirmação a dias atrás de uma emenda de mais 

de trezentos mil reais para a nossa comunidade, para compra de mais 

aparelho para o nosso hospital, já tinha sido comprado um aparelho de Raio 

X, uma ambulância nova, e agora mais um aparelho de mamografia e 

radiografia, conseguiram recursos para o nosso transporte escolar, tem um 

ônibus novo no pátio, no parque de maquinas estariam adquirindo uma 

nova máquina niveladora para serviços e manutenção de nossas estradas 

gerais no valor de oitocentos mil reais, já tem encaminhado nesse momento 

mais de dois milhões de reais para o nosso município de projetos e 

programas que estavam buscando, frisou também que hoje temos um 

município equilibrado em suas contas citando que décadas de anos atras era 

um município quebrado, um município que não tinha crédito, era um 

município que passava por imensa dificuldade pagava a folha e atrasava 

três ou quatro meses para pagar a folha para os funcionários, e hoje o 

município paga rigorosamente a folha dos funcionários, paga os 

fornecedores em dia, as dividas estão controladas, e com isso eles 

conseguem que o município tenha capacidade de fazer investimentos para a 

nossa comunidade, para o nosso povo de Chiapetta, isso eles levaram na 

campanha política que passou a realidade para as pessoas do que eles  



 

 

 

fizeram e o que pretendem fazer, porque tudo que eles falaram eles falavam 

com compromisso, sem iludir as pessoas e sem criar discursos falsos, e 

agradeceu a Deus por ter lhe proporcionado mais uma vez esse momento, 

agradeceu também a comunidade de Chiapetta, a todos os funcionários, aos 

Secretários, Vereadores e demais pessoas, e agora de cabeça erguida 

juntamente com o seu Vice e Vereadores e junto à comunidade de 

Chiapetta trabalhará para o bem de nossa Chiapetta, sem disputas de 

interesses pessoais, devemos se dar as mãos para buscar recursos para o 

desenvolvimento, para que nossos filhos tenham mais oportunidades aqui 

no nosso município, os nossos empreendedores tanto do campo como da 

cidade terão sempre apoio e o incentivo do Poder Público, e para finalizar 

desejou a todos um 2021 com muita saúde e muita paz, muita prosperidade 

e que Deus Abençoe a nossa comunidade e ele junto com o Jorge estavam 

assumindo este compromisso para fazer um grande trabalho aceitando a 

críticas, aceitando as sugestões para fazer a parte deles para uma Chiapetta 

cada vez melhor. E para finalizar o senhor Presidente agradeceu a presença 

de todos e convidou a comunidade presente para os atos de posse na 

Prefeitura Municipal, e declarou encerrada a sessão. 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.     

 


