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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE ABRIL DE 2021 

 

      Aos doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um às dezoito 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 João Carlos Antenoff, em seguida foi feito um relato das 

correspondências expedidas e recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a 

ATA nº 006 de 30 de Março de 2021, e não havendo nenhum projeto de lei 

oriundo do Poder Executivo Municipal, Foi analisada a seguinte proposição: 

Proposição nº 018/21 de autoria do Vereador Joel Pires Corrêa, que “Sugere que o 

Poder Legislativo Municipal entre em contato com a CORSAN, para que façam as 

esperas da água antes de iniciar o calçamento, nas Ruas Francisco Leopoldo 

Scherer, Presidente Getúlio Vargas acesso ao CTG e José Gabriel, para não ter que 

danificar o calçamento depois de pronto”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Logo após passou-se para o período das Explicações Pessoais. O Ver. Joel Pires 

Corrêa frisou referente ao covid citando que tivemos muitas perdas em nosso 

município e naquele dia já tinha dado uma calmada e os  bares iriam começar a 

abrir durante a semana com horário estipulado e no fim de semana estarão 

fechados, mas mencionou que devemos continuar sendo cautelosos com o covid, 

porque todos nós já vimos que teve muita gente que sentiu na pele como o seu 

amigo Vereador Chiquinho que pegou também, e que teve também problemas com 

relação ao covid com familiares, então temos que continuar se precavendo com os 

cuidados essências, e todos nós desta casa temos que passar para as pessoas que 

devem continuarem se cuidando, porque é bem complicado uns vão reagir de um 

jeito e outros de outro jeito, devemos fazer a nossa parte. O Ver. Jonatan 

Cristiano Kuhn frisou que era muito complicado muitas vidas ceifadas por esse 

vírus, e ele perdeu muitos amigos, familiares pela covid, frisou também que na 

sexta-feira que tinha passado quase aconteceu uma tragédia e quase perderam a 

vida com uma colheitadeira, mas agradeceu a Deus por ter escapado citando que 

bens materiais se recupera a vida não. O Ver. Mario Maçalai frisou a respeito do 

covid e que tinha certeza que ainda não tinha acabado e que temos que ter mais 

cuidados ainda, já enfrentamos várias perdas em nosso município e Chiapetta está 

em um dos maiores índices do estado e que não sabia o porquê, citando que tem 



município vizinho que não teve nenhum óbito que é o município de São Valério, e 

tem a área indígena ali, então devemos que ter mais cuidado ainda usar máscaras, 

álcool gel, frisou também que muitos da comunidade não acreditavam isso, e é um 

inimigo invisível ninguém enxerga é uma coisa que não escolhe pessoas para 

pegar, e citou que ele já teve covid a sua esposa estava com covid e fizeram o 

tratamento e não precisaram ser internados foi em dezembro, e citou também que 

no mesmo tempo o Dr. Maçalai lhe fez o tratamento precoce que é de suma 

importância nos primeiros sintomas, febre, desarranjo, dor nas costas, coisas assim 

é covid tem que fazer tratamento imediatamente, frisou também que em nosso 

município deveria ter o teste mais eficiente, citando que teve pessoas que fizeram 

duas ou três vezes e deu negativo e estavam com o covid, e no terceiro ou quarto 

teste deu positivo, e o valor que é gasto com pessoas na UTI quantos testes daria 

para comprar, então importante nos termos um teste mais eficiente, em seguida 

parabenizou os nossos agricultores pela ótima safra salientando que os nossos 

agricultores estão insistindo na adubação, no melhoramento de semente estão 

aplicando a tecnologia, eles estão cuidando do bem maior que é a lavoura, e que 

essa era uma das melhores safras da história de Chiapetta, logo após frisou que iria 

falar a respeito da boa política, temos que fazer a boa política, e citou o caso da 

demissão dos funcionários do hospital ali não foi usado a boa política, porque 

quem faz a boa política é o  Prefeito e citou que um Prefeito da região tinha um 

funcionário que votou contra ele, e ele deu até FG, porque é um funcionário 

eficiente, capacitado ele não usou política, e ele sempre vai defender a boa política, 

e que tinha certeza que essas duas funcionárias que foram demitidas do hospital foi 

por política, não foi por causa de outra coisa, e citou que ele ficou quatro anos e 

meio dentro desse hospital e a grande verdade inclusive conviveu com os ex. 

Prefeito Maçalai, ex. Prefeito Osmar quem manda no hospital é o Prefeito não é o 

Presidente, e as vezes o Prefeito compra briga com o Presidente até em 

divergências de ideias, mas faz parte do debate da democracia de debater o que é 

bom e o que não é para o hospital, então para ele foi usado o lado político, porque 

ele sabia que eram excelentes funcionárias.  O Ver. Valdir Declero de Lima em 

primeiro lugar fez um agradecimento para todas as pessoas que torceram pela sua 

recuperação, e que graças a Deus que ele teve recursos de ir rápido e o seu 

organismo aceitou a medicação no tempo certo, mas é triste essa doença, em 

seguida solicitou para enviar um oficio para o Dr. Maçalai e seu filho Augusto 

agradecendo pelo atendimento que ele teve com eles, também para a Secretária de 

Saúde e em seu nome a todos os demais funcionários pelo atendimento dado a ele, 

logo após fez um pedido de providencia a respeito de um bueiro na estrada que liga 

Chiapetta ao Parque de Rodeio e os dois reassentamentos mais precisamente na 

frente da casa do Pedrinho Bitencurt, onde já teve dois acidentes um com um rapaz 

que trabalha com o Atila e tempo atras com a mulher do Luis Antonio caíram ali, 

citando que a estrada ficou larga e as pessoas que transitam ali na confiança de 

estar boa e das oito e meia da manhã as nove horas bate a réstia de sol dificultando 

a visibilidade das pessoas, então tem que botar uns dois tubos a mais e dar uma 

espichada nele se não qualquer hora cai alguém de novo e solicitou que fosse 

enviado um oficio para o Secretário de Obras pra fazer esse reparos e também no 

do Toni Juliane que foi aprovado aqui nesta casa, frisou também a pedido do  

Presidente do Sindicato dos Funcionários com relação a cesta básica cada vez vem  

menos e  também o produto dos hortigranjeiros que foram entregue na última cesta 



básica  o alface, a rúcula não deu para ocupar, então solicitou para que fosse 

enviado um oficio para quem recebe isso, e frisou que era certo ajudar o produtor 

mas também receber produtos de qualidade, continuando se dirigiu aos Presidente 

da casa citando que fizemos pedidos de informações que foram aprovados aqui 

nesta casa nos meses de fevereiro e março e não sabia porque o Prefeito não estava 

respondendo e solicitou o envio de mais um oficio para ele responder e se por um 

acaso ele não responder eles irão fazer um pedido para o Ministério Público, 

Procuradoria dos Prefeito do Rio Grande do Sul e Tribunal de Contas, frisou 

também que não esteve na última sessão, mas sabia que havia comentários etc, etc, 

que o colega Vereador Antenoff disse que as funcionárias foram demitidas por 

justa causa por terem cometido alguma coisa, então ele pediu ao Vereador que lhe 

falasse se existia essa possibilidade ou não existia, e o Vereador Antenoff disse que 

não citou nome e iria explicar na sua fala, frisou também que ele não queria falar 

do da pessoa do colega Vereador mas de sua atitude que aconteceu até pela 

pandemia, e o Presidente do Hospital estar internado e coisa e tal porque o 

Vereador não se licencie e assume a Presidência do hospital, ou o Secretário que 

entram num consenso e alguém assume essa coisa, porque ninguém sabe quem é 

quem, frisou também que esteve internado no hospital de Passo Fundo e não teve 

nenhum gasto, e sua esposa quando fez o medicamento aqui saiu para fora do 

hospital e foi cobrada e citou que tinha recibos, e ele perguntou e ninguém soube 

responder porque é cobrado esses medicamentos se é da pandemia quanto dinheiro 

o governo enviou para os município para repassar para o hospital. O Ver. Aldair 

Clovis Maron frisou que todos nós devemos se precaver e se alertar para que mais 

casos não aconteçam em nossa cidade e levou o seu sentimento as pessoas que nós 

perdemos na nossa comunidade e que dias melhores virão, em seguida solicitou 

para que fosse enviado um oficio ao Prefeito Municipal parabenizando-o por mais 

essa obra de asfalto concluída e também para os Deputados que tiveram essa 

hombridade de mandar essa verba para o nosso município de Chiapetta e que 

brevemente terão mais obras para serem feitas. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski 

incialmente cumprimentou de forma especial a volta do colega e companheiro e 

líder da Bancada Emedebista, que passou por um momento complicado, delicado, 

momento crítico, como ele mesmo falou, só quem passa para ter uma noção do que 

acontece, e tem alguém que passa e as vezes não volta, e que bom por ter se curado 

se livrado dessa desgraça que já matou quase vinte pessoas em um município que 

tem quatro mil habitantes, em seguida frisou que na última sessão ele conversou 

sobre a revisão geral anual, citando que fez uma proposição, pra que o Prefeito 

esse ano concedesse a todos os servidores e que não estava se referindo a eles 

Vereadores, não estava se manifestando em benefício próprio, a revisão geral anual 

dos servidores, que está prevista na Constituição, e que o Prefeito só pode deixar 

de conceder por alguma justificativa importante e considerando a questão 

orçamentária ou que o município pelo menos não foi muito afetado,  ele entendia 

que agora com ainda mais razão ele acreditava que o nosso município deveria, o 

nosso Prefeito deveria se sensibilizar e conceder para pelo mínimo desafogar os 

nossos servidores pela situação crítica sócio e econômica no qual estamos 

passando, frisou também que muito se dizia que não era viável a concessão dessa 

revisão em função da pandemia, e que pouquíssimo ou quase nenhum município 

teria concedido essa revisão, então ele leu alguns dos municípios do Rio Grande do 

Sul dentre os vários em que essa revisão foi concedida, inclusive se colocou que 



poderia estar tendo uma pretensão eleitoreira ou estava jogando para plateia, mas 

com base em dados técnicos, com base no que a Lei mesmo prevê, e com base 

agora em exemplos práticos, reforçou seu posicionamento, e comprovando ao 

mesmo tempo que não é uma questão puramente eleitoreira e sim de preocupação e 

sensibilidade para com os nossos servidores, e citou os municípios que deram a 

revisão geral em 2021, com prefeitos e partidos: Passo Fundo, ele não leu todos os 

nomes dos prefeitos e nem dos partidos, mas dos municípios, Passo Fundo, 

Erechim, Alvorada, Frederico Westfhalen, Canoas, Santo Ângelo, Santo Cristo, 

Santiago, Campinas das Missões, Joia, Bozano, Arroio dos Ratos, Nova Palma, 

Bom Princípio, Pontão, São Francisco de Paula, Gramado, São Martinho, Prefeito 

Jean PP inclusive do partido do Prefeito daqui, Terra de Areia, Farroupilha, Santo 

Antônio da Patrulha, Priapo, Sede Nova, Santa Maria, Cerro Branco, Barão do 

Triunfo, esses municípios que se concedeu a revisão que está prevista na 

Constituição, logo após destacou, e já louvou, já elogiou, o trabalho do Presidente 

da casa, pela questão de bem estruturar a casa legislativa, em questão das 

bancadas, das estagiárias, dos próprios microfones, mas iria insistir na ideia de nós 

transmitirmos as sessões via rádio, via facebook, e citou que o Jorge inclusive na 

outra sessão comentou bem informalmente destacou sobre esta possibilidade, sobre 

essa facilidade, e ele muito vinha falando sobre isso, e os motivos são vários daria 

pra ficar dez minutos falando só sobre isso, mas quem diria que hoje estaríamos 

enfrentando uma pandemia, e mencionou que agora em uma situação de pandemia 

que não pode se aglomerar, não pode estar perto, que não pode estar com a casa 

cheia, é nada mais justo em respeito ao cidadão que o nosso trabalho aqui, chegue 

até a casa deles por rádio ou por face, dando continuidade registrou um 

agradecimento a Deputada Patrícia Alba do MDB, pela informação de destinação 

no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)  para município de Chiapetta, 

para combate e enfrentamento ao coronavírus, destacou também sobre e 

importância de o Prefeito a princípio tem parecido um tanto relapso em relação aos 

vossos pedidos de informações, não tem respondido, e citou que isso já vinha do 

ano retrasado, da legislatura passada, começou respondendo tudo, depois não 

respondeu mais nada, então se filiou no oficio do Vereador Chico, para que o 

Prefeito responda em respeito a esta casa, em respeito aos Vereadores, até por não 

responder daqui a pouco haverá uma ação de improbidade só por essa omissão, e 

por fim, insistiu novamente para que seja cumprida e atendida, aquela Proposição 

da qual ele foi o autor e que foi unanimidade votada favoravelmente, para que se 

fosse providenciada, ajeitado o bueiro lá daquela estrada principal que liga a 

entrada da propriedade do nosso agricultor que se fazia aqui presente o Toni, e 

desejou sucesso a todos os agricultores em função da colheita da soja. O Ver. 

Giovane Soares Rozin frisou que queria deixar mais um desabafo, que todos os 

colegas Vereadores e ele não estão aqui de brincadeira, não estão aqui para receber 

salário, eles estão aqui para trabalhar pelo nosso município de Chiapetta, pela 

nossa comunidade, e o que  vem acontecendo de uns tempos pra cá, eles estão 

fazendo os pedidos de informação, algumas proposições e não estão sendo 

ouvidos, então ele achava que eles Vereadores tem que ter mais atenção do 

Prefeito, quando eles fizerem seus pedidos, para que sejam atendidos mais 

rapidamente, e não ficar só de enviar papel, e colocar na gaveta e deu, e citou o 

exemplo o seu amigo Toni, ele pediu para antes da safra e não pode ser feito não 

sabia porque, citando que ele entrou em contato com o Chefe de Obras e até o 



momento não tiveram respostas, e equipamentos tem bastante, e citou que tinha 

chegado mais uma draga, então tem que colocar estes equipamentos para trabalhar 

e pessoal também tem na cidade que trabalham, que sabem manusear um trator, 

uma draga, um equipamento, em aparte ao Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, 

que frisou que queria fazer um reforço ao que o Vereador comentou, sobre a 

necessidade do Prefeito analisar, respeitar e atender o que os Vereadores propõe, 

citando que era verdade que as proposições elas não obrigam o Prefeito,  mas  elas 

sinalizam uma vontade do povo, e os Vereadores são os representantes do povo, e 

sobretudo quando elas são votadas e aprovadas na unanimidade, quando uma 

Proposição sai daqui aprovada por unanimidade significa indiretamente que quase 

quatro mil pessoas estão dizendo: Prefeito faz isso ali, atende isso ali, analisa com 

carinho, faça, ou se não fizer, ou não quiser fazer, pelo menos dê uma justificativa 

plausível para eles analisar, uma estimativa enfim, questão de respeito para com a 

coisa pública, dinheiro público, frisou também de outro detalhe, que é o caso, que 

o Vereador deu exemplo do  amigo Toni, mas o outro detalhe mais importante 

ainda sobre o pedido de informação, é que o Prefeito é obrigado a responder, não é 

uma faculdade, não é uma possibilidade, aqui o pedido de informação que a gente 

encaminha, que é aprovado ele é obrigado a responder e se não lhe falhava a 

memória o prazo é quinze dias ou máximo trinta dias e responder não é uma 

possibilidades uma opção. De volta ao vereador Giovane que frisou que estava 

parecendo que estamos aqui só pra receber salário, e estão fazendo coisas e que 

não sabia se algum projeto deles tinha sido atendido, não se recordava, e pediu 

respeito com os Vereadores. O Ver. João Carlos Antenoff  primeiramente frisou 

em relação ao Covid, essa doença tão malvada aí que assolou bastante o nosso 

município, e se via uma diminuição drástica de casos, e que não podemos relaxar, 

porque os especialistas ainda alegam que pode vir mais uma onda e com novas 

variantes, e com alto risco, até pelo baixo índice ainda de vacinação que nós temos, 

ainda que o Rio Grande do sul é o estado que mais rapidamente está vacinando, 

mas falta doses, falta vacina, então temos que continuar o trabalho de 

conscientização das pessoas,  nas aglomerações e que entendia também que na 

parte econômica é complicado, são pequenos comércios que dependem também da 

abertura, a noite, ao final de semana, mas, se sabe que tivemos um alto índice de 

óbito, então devemos ter muitos cuidados, em seguida parabenizou a 

Administração Municipal, e que através também da Câmara de Vereadores que 

aprovou os recursos para aquisição dos equipamentos, citando que alguns já 

chegaram que é a draga, que vai ser usada principalmente na parte da agricultura, 

na construção de açudes, na construção de bueiros e etc. micro-ônibus, que já está 

aí que é pra saúde, e está para vir uma patrola que já foi licitada, e mais uma 

máquina de colher silagem, além da revitalização da Praça Carlos Chiapetta, e esse 

montante de recursos que foi aprovado aqui pela Câmara passam de três milhões 

que é um alto valor, parabenizou também os funcionários lá da Prefeitura que 

conduziram corretamente esse trabalho aí de projetos e licitações, frisou também 

com relação ao que o colega Vereador mencionou ali da Diretoria do Hospital, e 

como o Presidente está hospitalizado no início foi tentado fazer uma nova eleição e 

a ata foi para registro no Cartório e o oficial não aceitou, não aceitou porque não 

foi feito uma Assembleia com todos da diretoria, então, desta forma, a 

Administração do Hospital está andando e o Presidente volta agora, e a eleição é 

durante esse ano ainda para a próxima presidência, e em relação ao medicamento 



que o Vereador Chico mencionou, foi cobrado, e depende muito, tem que avaliar lá 

se foi pelo SUS, se não foi pelo SUS e sempre quando é cobrado uma medicação a 

população tem que ter em mente, tem que exigir uma nota, tem que exigir um 

recibo, porque tem que saber a onde está entrando estes recursos, tá entrando na 

conta do Hospital? Tem que entrar no conta do Hospital, é como a pouco tempo aí 

durante e quando estava o alto índice de pandemia, algumas pessoas quiseram 

fazer grupos para doação, e não é bem assim, não pode uma entidade, você não 

pode fazer uma doação, pegar e juntar e ir  lá doar, não é tão fácil assim, citando 

que a entidade entra em descrédito, porque não se sabe onde é que está sendo 

utilizado este recurso, não se sabe se este dinheiro tá entrando mesmo nos cofres 

do Hospital, e ele quando iniciou o trabalho no Hospital, como foi difícil trabalhar, 

pedir doações para as pessoas doar lá para o Hospital, citando que pôr as 

administrações antigas, que faziam isso aí meio a rolê, não tinham credibilidade e 

ninguém quis mais doar, citou também que durante a pandemia o pessoal quis 

fazer um grupo e coisa, mas não é bem assim, tem que ser diretamente pelo oficial 

do Hospital entrando diretamente na conta do Hospital, depois tem a saída, frisou 

também que o Hospital tem administradora, tem o escritório de contabilidade que 

trabalham nisso aí, então até aquele momento não tinha nada em relação à 

problema lá de desvio, de algum problema lá que possa ter acontecido, e sugeriu 

para que na próxima vez, o nobre Vereador pega um recibo, é interessante até para 

saber da cobrança, e aonde é que foi destinado esse valor, frisou também com 

relação a fala do Vereador Mário Maçalai a respeito das cobranças do Hospital, de 

medicamentos essa parte aí, desde o seu tempo, antes do tempo dos ex. 

Presidentes, sempre foi cobrado, aquelas pessoas que tem condições, porque estes 

medicamentos que é cobrado se é pelo SUS não paga nem dez por cento do valor 

do medicamento, então como vai se manter o Hospital? E citou que achava que a 

pessoa que tem condições deve de pagar para manter o Hospital, senão cada vez 

fica pior a situação, sempre foi assim, logo após parabenizou todos os agricultores 

por esta baita colheita de soja, e pelo alto preço do produto que está ai, e para 

finalizar agradecer a Deus, agradeceu o produtor que tiveram um trabalho árduo, 

que foram em busca de novas tecnologias, e novas sementes, novas adubações, 

novos insumos, que trouxeram essa bela colheita para nós. E para finalizar o 

senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão 

do mês de abril no dia 26 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.     

 


