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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE ABRIL DE 2021 

 

      Aos vinte e seis dias do mês de abril 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 Jonatan Cristiano Kuhn, em seguida foi 

feito um relato das correspondências expedidas e recebidas, logo após foi aprovada 

por unanimidade a ATA nº 007 de 12 de Abril de 2021, e não havendo nenhum 

projeto de lei oriundo do Poder Executivo Municipal, foram analisadas as 

seguintes proposições: Proposição nº 019/21 de autoria do Vereador Aldair Clovis 

Maron, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal entre em contato com os 

municípios de São Valério do Sul e Santo Augusto, para ver a possibilidade de 

juntos alargarem as pontes do Rio Inhacorá, uma acesso a São Luis, Toldo 

Indígena e Coroados, e outra a de São Judas Tadeu acesso a Santo Antônio, São 

Valentim e demais localidades, que fazem divisas com o nosso município”. 

Proposição nº 022/21 de autoria do Vereador Mario Maçalai, que “Sugere que seja 

feito calçamento na Rua Vitório Maboni”. Proposição nº 023/21 de autoria do 

Vereador Mario Maçalai, que “Sugere que seja feito cascalhamento do Pampeiro 

até a ponte São Luiz que vai a São Valério do Sul”. Proposição nº 024/21 de 

autoria do Vereador Mario Maçalai, que “Sugere que o Prefeito crie um programa 

de apoio emergencial para o microempreendedor individual com valores até R$ 

10.000 e microempresários até R$ 20.000, pelo qual o município pagaria os juros 

decorrentes de tais empréstimos feitos em instituições bancarias interessadas do 

município”. Matérias aprovadas por unanimidade. Também foi analisado o Pedido 

de Informação nº 004/21 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski e 

Mario Maçalai, que requerem ao senhor Prefeito Municipal o que segue: “Quais 

foram as pessoas e entidades beneficiadas com os recursos da Lei Aldir Blanc no 

município, e quais os valores que cada um recebeu”. Matéria aprovada por 

unanimidade. Foi analisado também Pedido de Providências de autoria do 

Vereador Enio Alberto Delatorre que requer ao senhor Prefeito Municipal, 

providências com relação aos recentes acontecimentos em nosso município de 

pessoas de fora que em dias de feriados, finais de semana e fora de horários de 

expediente ou mesmo a qualquer momento vem aplicar golpes no comércio local, 



ou em demais munícipes se passando por bombeiros, fiscais, etc, etc. - Assim, 

pede-se para que seja disponibilizado um contato telefônico no setor de 

fiscalização do município com um fiscal de plantão, e com a devida divulgação do 

número do contato, para informar as pessoas de nossa comunidade quando tiverem 

alguma dúvida com relação a esse tipo de problema e demais questões que 

necessitam de um melhor esclarecimento”. Matéria aprovada por unanimidade. 

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

Carlos Antenoff inicialmente frisou que naquele dia não tinha nenhum projeto em 

pauta, citando que ele tinha feito dois projetos mas achava que faltou os pareceres, 

em seguida frisou referente as proposições dos colegas Vereadores, e citou a 

proposição do Vereador Maron, sobre a questão das pontes, e frisou que 

acompanhou também vários agricultores tentando passar com colheitadeiras e é 

uma dificuldade muito grande essas duas pontes, e citou mais uma ponte também 

que tem uma dificuldade que é a ponte do Rio Buricá, mas essa já fica quase na 

divisa do município de Chiapetta e também atinge os agricultores de nosso 

município,  e a questão de uma das pontes do Rio Inhacorá, ele achava citando o 

que o Vereador Mario tinha frisado, que existe uma grande possibilidade de não 

precisar fazer novamente só com uma peça montando ao lado consegue recuperar a 

ponte e alargar ela dos dois lados, seria de suma importância se conseguissem fazer 

nestas duas pontes a que vai a São Luiz, e a ponte que vai a Santo Antônio, são 

duas pontes perigosas, inclusive elas não tem nem a guarda  ao lado e em dias de 

chuva realmente pode acontecer algum acidente grave, com um carro, moto e com 

as pessoas,  a outra ponte que nós temos lá na divisa de Chiapetta é uma ponte 

mais larga mas ele não sabia sem tem uma peça dessas se  teria uma estrutura que 

bancaria uma condição de peso e principalmente muitas vezes uma colheitadeira 

vai ficar com um rodado na parte do pilar da ponte e a outra vai ficar na peça, mas 

é aí que pode ter uma questão de cargas de caminhões, e frisou que essas obras 

deveriam serem feitas urgentes para facilitar a vida dos agricultores que plantam 

em São Valério, e que ao mesmo tempo São Valério traz a sua produção e compra 

insumos em Chiapetta, logo após frisou em relação também a outra proposição do 

Vereador Mario, sobre o calçamento que também é de suma importância, foi 

mencionado ele mencionou anteriormente que já estaria em um rol de projetos isso 

ali do município para ser uma das próximas ruas, a receber esse calçamento, e para 

finalizar frisou que estamos no final da colheita e ele tinha falado na última Sessão, 

que foi uma boa safra. O Ver. Joel Pires Corrêa inicialmente frisou referente a 

questão da Corsan, frisando que achava com relação ao pedido que enviaram para 

eles Vereadores que, alguém, algum representante deles, deve vir aqui nesta casa e 

explicar a questão, porque cada vez que se precisa de algum serviço da Corsan, 

eles Vereadores tem que vir aqui e pedir, fazer proposição, enviar ofício para eles, 

para eles poderem fazer o serviço que é dever deles estarem fazendo, e citou que 

tem vários buracos inclusive lá na rua onde desce para a sua casa, lá tem um 

buraco que faz mais de um ano que tá aberto e é serviço da Corsan, muita gente 

questiona se é o município que tem que fazer ou é a Corsan, e todos sabem que é a 

Corsan, mas não fazem, então ele achava que os Vereadores deveriam chamar o 

Sidi aí, já que eles estão exigindo que os Vereadores tomem uma providência, 

contra isso aí com relação a essa moção deles, devem vir aí também dar uma 

explicação e convencer os Vereadores, porque na verdade eles não tão fazendo os 

serviços deles, frisou também que várias vezes quando eles estouram o cano, tem 



que largar, muitos metros de água para limpar a água e essa água todos nós temos 

que pagar, por culpa deles, erro deles quando eles estão abrindo um cano tem que 

cuidar para não entrar água dentro porque não sabemos o que depois temos 

tomando, pode entrar várias coisas dentro da água ali, e essa sujeira que entra 

dentro do cano não é tratada, então é hora de chegar e conversar com eles e botar 

os pontos se eles vão melhorar o atendimento deles também se não tem que ser 

privatizado mesmo. O Ver. Jonatan Cristiano Kuhn inicialmente frisou com 

relação a parte do calçamento  que o Vereador Mario tinha comentado uma coisa 

bonita, e se fizer um asfalto, fizer um calçamento fica bonito também, e as pessoas 

também irão construir ali, e tem terrenos que não foram vendidos ainda e quando 

vê tem um bairro bonito, novo na entrada da cidade, vai ser muito bom e que 

tomara que consigam fazer logo, e citou  que conversou com o Prefeito, como o 

João Antenoff, e ele já falou que estava no projeto e que já estavam tratando de 

deixar todas as documentações prontas, quando terminar uma rua que já possa 

licitar a outra para ir mais rápido e quando vê a cidade estará toda calçada, logo  

após solicitou para  enviar um ofício de agradecimento a Brigada Militar Comando 

de Três Passos, referente a eleição passada, que fizeram um brilhante trabalho no 

nosso município, amenizando os ânimos e tudo mais, e citou que na época ele tinha 

vontade de fazer esse agradecimento, mas ele ainda não era Vereador, e agora está 

aqui como Vereador, frisou ainda sobre as pontes também que o Vereador  

Maronzinho falou, e citou  que tinha acontecido com eles na semana que tinha 

passado estavam colhendo lá em Santo Antônio e vieram por dentro e tiveram que 

parar esperar as máquinas para guiar de novo, porque é muito perigoso, e que ele 

achava bem importante mesmo alargar as citadas pontes. O Ver. Mario Maçalai 

inicialmente frisou  a respeito da privatização da Corsan, e citou que hoje ele está 

no partido do Governador e considera que é difícil essa situação que temos hoje, e 

para ele é uma situação mais delicada ainda para ele tomar uma decisão, porque a 

Corsan que nem Chiapetta tem só um funcionário que atende aqui e também no 

Inhacorá, então nesse sentido somos muito prejudicados deveriam colocar mais 

funcionários, para atender a nossa comunidade de Chiapetta e de Inhacorá, frisou 

também que achava que tem gente ganhando bastante e outros pouco 

principalmente aqueles que mais trabalham  e isso que acontece muitas vezes no 

nosso país, essa diferença de salário em aparte ao Vereador Joel Pires Corrêa: que 

frisou que tinha um funcionário para trabalhar, mas para fazer a cobrança eles 

colocam quatro ou cinco e para cortar a água também”, de volta ao Vereador Mario 

Maçalai, que frisou que é assim é o que acontece muitas vezes no estado, na união 

e muitas vezes também no município citando que no município era pior ainda, 

então ele não tinha ainda uma opinião formada a respeito da privatização da 

Corsan, e questionou que se privatizar vai melhorar? Ninguém sabe,  frisou 

também a respeito da proposição do Maronzinho, e citou que ele iria colocar junto 

na sua proposição a ampliação da ponte, e daí chegou na sexta-feira aí, e viu a 

proposição que o Vereador Maronzinho tinha colocado referente a  ampliação das 

pontes, mas foi aprovado e devemos fazer esta obra que é de suma importância 

para desenvolver uma cidade, o nosso município, e mencionou que tudo o que vem 

de encontro a nossa comunidade, ao nosso povo, ele iria aprovar, e lutar, para que 

sejam feitas essas obras, porque os Vereadores são aqui representantes da 

comunidade, com a obrigação de defender a nossa população e também de cobrar 

do Prefeito, fiscalizar a administração,  e frisou que tem muitas coisas que a 



administração não está correta, qual é o objetivo de cada um que se elege 

Vereador, é de fazer as coisas corretas, pelo certo, para o bem do povo, porque a 

nossa cidade precisa de emprego, de renda, e não existe uma cidade sem renda, e 

citou também que agora tivemos uma ótima safra, muito melhor ainda o preço que 

tá hoje o dobro do ano passado praticamente, então ele achava que com isso vai se 

criar mais empregos, vai entrar mais renda para o município através do encontro 

dos agricultores, vai ter mais compra de maquinários, insumos, tudo vai gerar na 

economia local e regional. O Ver. Valdir Delcero de Lima inicialmente 

parabenizou o Secretário André Ottonelli e solicitou envio de oficio a ele, pelo 

pedido de providências que fez no bueiro do Pedrinho Bitencourt, e do Toni 

Juliano, citando que queria parabenizar ele por ele não ter feito ainda mas, com a 

explicação que ele lhe deu o porque que ele não fez, citando que ele falou que 

mandaram reformar duas retroescavadeiras com um pessoal de Carazinho e 

Sarandi, e que ele não conseguiu tirar as máquinas de dentro do pátio, por isso o 

serviço não estava feito conforme o combinado, se essas máquinas estivessem 

prontas com certeza esse serviço estaria pronto, frisou também que o Secretário 

tinha lhe passado que o Prefeito Eder iria enviar para a Câmara pedido de 

autorização para fazer uma reforma na patrola do Condecom, e citou que o  

Vereador Mario Maçalai, Osmar Kuhn, Beckão seu sogro Otmar Janke, colocaram 

seus nomes a disposição uma vez quando foi feito o financiamento, então 

mencionou que essa patrola hoje vale muito e com cem mil reais pelo o que lhe 

disseram, se faz uma troca da placa, que sempre o Operador Abilio Ratz vinha lhe 

dizendo que ela tem uma placa de 16 que a transmissão dela e tem que ser 

colocado entre 26, 28, então tem que fazer essa reforma para não deixar essa 

patrola ir a leilão, em seguida fez um pedido que o setor de obras retire a estrutura 

do pórtico que foi arrancada e está dentro de uma lavoura e também reformulação 

do citado pórtico da entrada da cidade para ficar uma boa impressão para quem 

chega de fora, solicitou também que fosse encaminhado oficio ao Servidor Zevir 

responsável pela cidade, para que seja dado uma atenção especial naquelas árvores 

plantadas na frete da Prefeitura, seja colocado uma cinta porque a qualquer hora 

podem tombar ocasionando prejuízo e responsabilizado o município, e  citou 

exemplo daquela árvore na frente do Tenentinho a figueira chilena que caiu em 

cima de um carro e agora tem uma ação contra o município tentando 

responsabilizá-lo pelos danos, e citou que o Advogado do proprietário do veículo 

era o nosso Assessor Jurídico da Câmara, e solicitou opinião  do Vereador 

Antenoff o que daria para fazer com as citadas árvores, o Vereador Antenoff 

respondeu que com certeza iriam dar uma avaliada para ver que se poderia ser 

feito, de volta ao Vereador Valdir que solicitou para que fosse oficiado o 

Ministério Público sobre o pedido de informação 01 e 02, em seu nome e que não 

precisava ser em nome da Câmara de Vereadores, e também ao Tribunal de Contas 

e a Procuradoria dos Prefeitos do Estado, pelas informações que foram dadas a 

eles, com os respectivos comprovantes e que fosse informado lá já que para eles 

não veio, frisou também e que para ele era surpresa de uma sindicância que foi 

aberta contra uma ex. Servidora do município de Chiapetta, a Ana Paula, citando 

que existe uma denúncia e que não era dele é dos partidos que fizeram, porque ele 

quando faz uma denúncia ele assume e assina, e citou que a ex. Servidora  lhe 

procurou na condição de Vereador, que ela foi intimada por uma comissão para 

fazer um esclarecimento sobre um valor que ela recebeu, é mencionou que era do 



seu conhecimento que o Prefeito fez uma defesa que é de um processo que está 

correndo, um processo eleitoral, e que a  Justiça aceitou essa denúncia lá, e agora 

estão tentando fazer uma sindicância, para apurar a responsabilidade dela, e estão a 

pressionando, foi protocolado algumas  coisas lá que não estariam sendo 

cumpridos os protocolos, e na pressão a coisa não vai acontecer ela irá dizer o que 

ela quiser, o que aconteceu e o que não aconteceu, e sugeriu que eles Vereadores 

também tem que apurar as conversas que tem do Prefeito, via whatsApp e demais 

mensagens, e também o porquê que ele fez estas propostas a servidora, porque o 

Prefeito também não é impune nisso, dando continuidade se dirigiu novamente ao 

Vereador Antenoff, referente a quentão do Parque de Rodeios, como tinham falado 

dos bichos lá de baixo, tem que tomar uma providência sobre aquilo lá, e que sabia 

que não era através do Vereador, mas de sua esposa que faz a parte de comissão e 

através deles Vereadores, e citou que dias atrás tinha dado um caso de polícia que 

alguém deu tiro em cachorro, e isso vem se alastrando, e citou uma prova disso que 

tinha acontecido naquela semana, também por causa de um gato, que até sabiam de 

quem era que entrou dentro da ventoinha do rolo da Prefeitura, o  operador  Gore 

foi lá funcionou e puxou para aquecer para sair e acelerou e deu um estouro, achou 

que era a correia que tinha, mas era um gato que estava dentro, e isso aí causou 

uma despesa de cinco mil e seiscentos reais em aparte ao Vereador João Carlos 

Antenoff, que frisou que tiveram contato com a Unijuí e também com as clínicas 

Veterinárias de  Santo Augusto, para fazer as castrações destes animais, e começar 

a diminuir a população no município que é o início que podem fazer, de volta ao 

Vereador Valdir Declero de Lima, que frisou que isso deve ser feito não vamos 

deixar isso no papel de novo, o bicho não tem culpa, o dono não tem culpa, muito 

menos o servidor, pode entrar em qualquer lugar. O Ver. Aldair Clovis Maron 

parabenizou todas as Mães pela passagem do dia das Mães que será comemorado 

no dia 09 de maio, parabenizou também todos os agricultores do município pela 

brilhante colheita realizada neste ano. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski  de 

início ele  comentou a respeito de um pedido de informação que eles fizeram, o 

pedido de informação número 2, a respeito das férias do Prefeito, e frisou que o 

único ponto que ao seu ver ele foi muito infeliz na resposta quando eles 

perguntaram sobre a razão dele para tirar férias justo nos períodos mais críticos de 

pandemia, frisando que a atuação do Chefe do Executivo se faria fundamental para 

a amenização da problemática, mas ele o Prefeito respondeu que eles teriam sido 

maliciosos, consignou que não é possível prever com antecedência o 

comportamento de uma pandemia nunca antes vivenciada, ao contrário do 

agendamento das férias que deve ser sempre informada com antecedência e sobre 

este ponto em específico ele fez as recomendações dele, então ele não poderia 

deixar passar este ponto em branco, e o ponto central é que não sabia se era mal 

assessorado politicamente ou pela má fé dele, malícia talvez da parte dele e não da 

deles citando que quando se tirar umas férias é plenamente possível revogar estas 

férias, não tem problema nenhum, ainda mais quando se está em estado de 

calamidade, questão de pandemia, ainda mais tratando se do Prefeito, não tem 

problema jurídico nenhum a pessoa tirar férias,  um servidor tirar férias, e por 

razões de forte interesse público, e se convocar aquele servidor cancela as férias 

dele para que ele goze daquele período depois, e por findadas razões de interesse 

público naquele período de pandemia, durante um período de calamidade, ele 

exerça as funções que tenha que exercer, então nesse ponto ele gostaria de deixar 



registrado que o Prefeito foi bastante infeliz nessas afirmações, e que não procede 

isto que ele falou, em seguida solicitou para que fosse enviado um ofício a 

Secretaria de Obras agradecendo por ter prestado um serviço muito relevante na 

propriedade do seu Pai, onde foi feito o outro buraco, o outro poço ali, em função 

daqueles problemas que vem sendo vivenciado, e citou que o Vereador João 

Antenoff era testemunha que vem sendo vivenciado em função da falta de 

comprometimento da Corsan, para com a limpeza dos esgotos, porque ele já 

comentou aqui que é um problema muito grave, então nesse ponto ele gostaria de 

agradecer, e parabenizar a Secretaria nesse ponto e externo o seu agradecimento ao 

Antenoff que esteve no meio da situação ali, até vivenciou alguns dessabores em 

função dos problemas, mas no fim agora a eles esperam que esteja resolvido, e por 

último já finalizando frisou que tinha que destacar aqui um ponto prático, muito 

interessante, que no início se gerou uma discussão, até um atrito, até uma 

dissonância de ideias, mas que ele tem que se dirigir num ponto que era sobre 

aquele pedido de ofício que o Vereador Chiquinho formulou, citando que a Câmara 

é de todos  os Vereadores, o corpo de pessoal da Câmara deve servir 

indistintamente a todos os Vereadores e não somente ao Presidente, inclusive os 

assessores que temos por exemplo o Ita é assessor institucional, portanto é assessor 

instituição Câmara, o Jorge é assessor de imprensa, assessor ainda que veiculado a 

Presidência, mas da Câmara, não é assessor especial da Presidência, porque ai seria 

um cargo só do Presidente, então ele tinha que ter em mente a  Câmara tem que se 

prestar a facilitar e proporcionar que todos os Vereadores em igualdades de 

condições exerçam as suas funções e deu um exemplo, que naquele dia o Vereador 

Fofo solicitou para que fosse enviado um ofício a Brigada em seu nome, e iria ser 

enviado,  outros Vereadores também pediram ele mesmo naquela hora solicitou 

envio de oficio a Secretaria de Obras e acreditava que seria enviado, então na á 

problema nenhum que por intermédio da Câmara, mas não em nome da Câmara, o 

que o Vereador Chico queira tinha que ser atendido, então que fosse enviado o 

ofício que ele solicitou, a não ser que seja uma finalidade puramente particular, 

tem que ter essa compreensão, essa sensibilidade de se atender, não tem 

impedimento nenhum, então deixou registrado para que todo mundo possa 

fiscalizar e atuar em igualdade de funções. O Ver. Giovane Rozin frisou que antes 

de fazer projetos e proposições ele queria falar de um problema que faz tempo que 

um colega lhe tinha solicitado com relação a uma árvore da escolinha que está 

secas lá, e ele está preocupado que irá cair em cima da casa dele, e citou que até ele 

nem comentou com o Chefe de Obras, estava comentando aqui nesta casa, citando 

que tinha comentado com o seu colega Vereador Antenoff que é a pessoa mais 

responsável por isso na parte de derrubar árvores, que são umas árvores secas com 

galhos grandes, e até já andou caindo uma vez e trancou a estrada, aí tiveram que ir 

a Prefeitura lá e limpar, e solicitou para ver com o Chefe de Obras e com o setor 

competente, que possa fazer a derrubada correta daquelas árvores, para não cair em 

cima da casa dele, porque ele está preocupado que possa cair, não pela casa, mas 

pode matar alguém, ou fazer alguma coisa, ninguém espera uma árvore seca 

quando vê cai em cima de alguém e tem até as crianças que sempre estão 

brincando no terreiro, então é uma coisa que teria que ser feita com  urgência, 

frisou também que a parola andou fazendo um serviço no interior e coisa e tal, nas 

principais e até foi feito um patrolamento que sai da propriedade do Linik, até a 

subida do Ico e tem umas cabeças de pedras ali, e que até iria falar com o André de 



novo, porque já era para ter sido feito e mencionou que na legislatura passada iriam 

fazer um cascalhamento lá, do pé da subida do Bino até na subida do Schultz, que 

vai para a subida principal, e cada vez que chove o  coitado do seu vizinho Bino 

está lá puxando o caminhão de leite, frisou também com relação aos animais 

largados citando que lá no parque tem uma turma de cachorros e gatos de balaio, e 

aqui na cidade também, tem bastante cachorros virando lixos, e puxando sacolas, 

até ontem tinha um cachorro rasgando lixo e puxando para o meio da rua, o animal 

também sente fome, e ele vai procurar isso no lixo das pessoas, sempre que sobra 

um resto de comida, as vezes nem é resto de comida é papel higiênico, fica uma 

coisa feia né, ver na cidade um monte de papel higiênico, coisa que ninguém quer 

botar a mão né...por isso é que tá em sacolas mas, é uma coisa que tem que ser 

analisada tem que fazer umas lixeiras mais altas, para fazer um recolhimento, uma 

castração, uma coisa tem quer ser feita, frisou também que foi feito só as entradas 

principais, deve de ser feito também as entrada de lavoura, os acessos,  que não 

vem sendo feito., no mais era isso aí, uma boa noite. O senhor Presidente Vereador 

Enio Alberto Delatorre frisou que a questão da Corsan continua na mesma 

situação, e a questão dos calçamentos tem muitos pedidos e ele acha que tem que 

avançar porque tem pedra na pedreira e tem que dar emprego para a população e 

recebeu a informação que surgiu mais uma empresa para prestar esses serviços que 

é da Clarice Ortmann Souto, mais uma empresa que pode entrar na concorrência e 

ajudar e para finalizar agradeceu a presença de todos e convidou para as próximas 

sessões do mês de maio nos dia 10 e 24 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.     

 


