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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE MAIO DE 2021 

 

      Aos dez dias do mês de maio 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 Joel Pires Corrêa, em seguida foi feito um relato das 

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

ATA nº 008 de 26 de Abril de 2021, logo após foram analisados os seguintes 

projetos de lei oriundos do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei nº 020/21 

de 22 de abril de 2021, que “Introduz alterações na Lei Municipal nº 067, de 27 de 

novembro de 1997, e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 021/21 de 22 de abril de 2021, que “Acrescenta dispositivos na 

Lei Municipal nº 967, de 10 de outubro de 2018, que institui o Programa de 

Incentivo a Piscicultura e estabelece normas para a concessão de subsídios a 

aquisição de alevinos, no Município de Chiapetta, e dá outas providencias”. 

Matéria aprovada por unanimidade com emenda em seu art. 1º, Art. 6º (...) inciso 

VI e Art-7º-A – passando a reger com a seguinte redação - Art. 1º - “Art. 6º - VI - 

participar de capacitações, eventos e/ou seminários, feiras, ofertados pela 

Prefeitura em parceria com a EMATER/ASCAR e outros, ressalvando em casos 

excepcionais da impossibilidade devidamente comprovada e justificada. E em seu 

Art-7º-A. Fica o produtor obtentor dos benefícios deste programa obrigado a emitir 

nota fiscal de comercialização de peixe a partir de quando abrir o açude no período 

máximo de três anos do povoamento dos alevinos. Projeto de Lei nº 022/21 de 22 

de abril de 2021, que “Altera Quadro de Emprego Público do art. 7º de Lei 

Municipal nº 883/17, 27 de abril de 2017, que cria empregos públicos de Agente 

Comunitário de Saúde, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 

unanimidade. Também foi analisada a Moção nº002/21 de autoria das bancadas 

Progressistas, MDB e PSDB, requerem que a Câmara Municipal de Vereadores de 

Chiapetta/RS, através dos Vereadores que a integram se manifesta reforçando junto 

aos órgãos competentes do estado na pessoa do Governador do estado do Rio 

Grande do Sul Sr. Eduardo Leite, do Deputado Estadual Sr. Ernani Polo e do 

Secretário Estadual dos Transportes Sr. Juvir Costella, o pedido de restauração da 

ERS 571, que liga o município de Chiapetta com o município de Santo Augusto. 



Que este recurso seja liberado com a maior brevidade possível e que as obras 

sejam realizadas. Matéria aprovada por unanimidade. Também foram analisadas as 

seguintes proposições: Proposição nº 021/21 de autoria do Vereador Aldair Clovis 

Maron, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, 

providencie a aquisição de NOTEBOOKS, para serem disponibilizados aos 

Professores Municipais”. Matéria aprovada com sete votos favoráveis e uma 

abstenção do Vereador Valdir Declero de Lima.  Proposição nº 025/21 de autoria 

do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal através do setor tributário providencie modificação na Lei de cobrança 

do IPTU, para que a partir do ano de 2022, seja feita alteração com relação a 

cobrança do IPTU, alterando a data de vencimento de 30/04, para 10/05, com 

desconto de 15% (quinze por cento), que também seja disponibilizado para o 

pagamento já no mês de janeiro de cada ano, com a possibilidade de mais algum 

desconto ser estudado”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº 026/21 

de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal através do setor de trânsito, retifique o sistema circulação de veículos, 

abrindo mão dupla na Rua Cel. Raul de Oliveira, entre as Ruas Avenida Ipiranga e 

Thomásia de Carvalho, acabando com a mão única na Rua do Lazer, e também 

sugere o fechamento do trânsito da Rua do Lazer, principalmente no verão, por 

exemplo, novembro, dezembro e janeiro, de sábado após ao meio dia até domingo 

a noite, para as famílias usufruírem da Rua do Lazer, calçadas da praça e pracinha 

de brinquedos”. Matéria aprovada por unanimidade, e com relação a esta matéria o 

proponente acatou a sugestão do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que sugeriu 

para que de um lado da Rua do Lazer seja feito o estacionamento oblíquo e do 

outro paralelo, e que seja retirada a sinalização de faixa de segurança a pedestres 

da frente do Sicredi. Foram analisados também pedidos de providências: Pedido 

de Providência nº002/21 de autoria do Vereador Giovane Soares Rozin, que 

“Requer providencias com relação as árvores que estão trazendo risco material e de 

vida, as mesmas estão com galhos muito grandes e tortos para cima das casas. As 

árvores estão localizadas na linha Iracema a 4km da cidade na propriedade do 

senhor Nito, lá também reside uma família que tem duas crianças que brincam no 

pátio e correm o risco de sofrerem algum acidente com os galhos. No momento 

que o serviço ocorrer o proprietário da lavoura, Zilmo, a frente da casa e o 

arrendatário, Giovane, dão autorização para as máquinas fazerem um buraco na 

lavoura e enterrar os galhos para que não aja mais despesas de transporte dos 

mesmos”. Pedido de Providência nº 003/21 de autoria do Vereador Giovane 

Soares Rozin, que “Solicita reconstrução das estradas rurais no período de 

entressafra, fazendo também o serviço de alargamento dos bueiros e entradas das 

lavouras, aproveitando esse curto período de entressafra e também que o setor 

competente faça o patrolamento das vias principais, já que nossa agricultura está 

crescendo cada vez mais e com isso nossos equipamentos agrícolas também estão 

aumentando doe tamanho, pois existem pontes e estradas que estão do mesmo 

tamanho a mais de vinte anos e ele Vereador Giovane se dispõe a mostrar os locais 

que estão oferecendo risco para os implementos agrícolas trafegarem com 

segurança”. Matérias aprovadas por unanimidade. Logo após passou-se para o 

período das Explicações Pessoais. Os Vereadores Aldair Clovis Maron e Valdir 

Declero de Lima solicitaram autorização do Presidente da casa para se retirarem da 

sessão. O Ver. Giovane Soares Rozin inicialmente agradeceu o Prefeito 



Municipal que agora tinha começado a responder os pedidos dos Vereadores, 

porque alguns estavam fazendo os pedidos e não eram atendidos, frisou também 

que os Vereadores tem que ouvir a nossa população, porque estão aqui para 

representar os quatro mil habitantes e trabalhar para o nosso município, para o bem 

do nosso povo, para a saúde, para  a educação, para infraestrutura, planejamento, 

trabalhar juntos para ver a nossa cidade cada vez melhor, e nossos munícipes cada 

vez mais felizes e terem orgulho de falar que moraram em Chiapetta, ou que 

moram em Chiapetta, em seguida frisou com relação a patrola nova que veio, e 

citou que é uma máquina um bem com um valor muito alto, tem a draga também 

com um valor bem alto, e ele solicitou e que não sabia se já tinha alguém 

contratado para operar as citadas máquinas ou não tinha e sugeriu para capacitar 

esses operadores e dar uma remuneração justa se essa pessoa cuidar bem do 

implemento, e citou o que vem acontecendo nos últimos anos, chega um 

maquinário passa pela mão de um, passa pela mão de outro, e começam a quebrar, 

e depois de um ano ou dois já está tudo sucateado, tem que trocar isso, tem que 

trocar aquilo, e  é uma máquina dessa é um bem de bastante valor como já tinha 

citado, e sugeriu também para que o operador antigo de patrola citando o nome o 

senhor Abilio Ratz, que operou muitos anos a patrola seria a pessoa indicada para 

ensinar os operadores. O Ver. João Carlos Antenoff inicialmente exaltou o 

trabalho do Prefeito, dos funcionários nesses cem dias desse governo, um trabalho 

que está sendo realizado com muito êxito, e salientou que este governo do Eder e 

do Jorge, em todas as áreas  estão sendo bem atendidas no nosso município, e eles 

Vereadores tem o dever de contribuir e de ajudar o município também a 

desenvolver em todos os trabalhos e atividades necessários para o bom andamento 

de nosso município, frisou também que estes cem dias de governo a prestação de 

contas estava nas redes sociais, portal da transparência, se viu a aquisição de 

máquinas, de equipamentos, recursos para saúde, recursos para agricultura, 

serviços de estradas sendo realizado trabalhos de patrolamentos, de 

cascalhamentos, então são inúmeras atividades sendo realizadas nestes primeiros 

cem dias de governo, frisou também com referente a questão do que o nobre 

Vereador tinha frisado em relação aos operadores de máquinas, e que realmente 

tem quer ser uns operadores que já estão sendo alocados, com habilitação para 

cada máquina, draga, outros itens que tem, frisou também com relação a Rua do 

Lazer, e citou que estava sendo realizado o recapeamento e após este recapeamento 

poderá ser feita nova mudança de trajeto, e a marcação também já de acordo com o 

pedido aqui realizado. O Ver. Joel Pires Corrêa inicialmente frisou que poderia 

ter feito até uma proposição, mas resolveu falar nas explicações pessoais, e frisou 

que tinha um problema aqui na sua vila citando que o Neguinho já tinha até matado 

uma cobra ali perto da casa dele, e dias atras o seu João viu uma outra cobra, então 

o pessoal tem que limpar os terrenos que estão muito sujos, tem um inclusive pelo 

lado de cima do seu terreno que é de um colega e tem muitos bichos ali, tem 

raposa, tem ratos, e agora tem estas duas cobras, frisou também de um terreno 

perto do CTG, a onde vai sair o calçamento, e  aquele terreno do CTG também está 

bastante sujo, então solicitou para enviar um oficio ao patrão do CTG para que ele 

providencie a limpeza do terreno do CTG, porque existe muitas crianças que 

brincam por ali, e é perigoso que uma cobra ataque uma criança, porque tem 

cobras aparecendo em nosso município e temos que resolver este problema, citou 

também de mais dois terrenos perto de sua casa que estão precisando passar um pé 



de pato, frisou também com relação ao recape do nosso asfalto da ERS 571, 

frisando que o primeiro passo foi dado visto a união dos Vereadores, que foi muito 

importante a união de todos os Vereadores de irem participar lá, fazerem os 

pedidos deste recape do asfalto, juntamente com o Prefeito e Deputados da região, 

a Prefeita Lilian de Santo Augusto também esteve presente, então isso aí foi 

importante, cada um fazendo a sua parte para tudo dar certo. O Ver. Jonatan 

Cristiano Kuhn inicialmente fez um agradecimento parabenizou o senhor Prefeito 

e a Administração num todo pelos cem dias, mas também não poderia de deixar de 

agradecer a todos os colegas Vereadores, porque sem o voto dos Edis, não seria 

possível essa legislatura,  frisou também voltando a questão que estavam frisando 

anteriormente dos suínos, citando que o Vereador Chico comentou sobre a questão 

da nota fiscal, se não tiraria a nota a Prefeitura iria cobrar, mas daí de repente o 

agricultor não vai fazer uma troca de nota para comprovar que vendeu os peixes, 

uma troca de nota é muito simples, por isso que diz lá nota fiscal, e ele não estava 

polarizando nada, mas só para esclarecer um pouco melhor quanto a isso, frisou 

também referente a questão do asfalto, e citou ninguém é padrinho, já tinha falado 

antes isso, todos os Vereadores foram buscar e se tem um protagonista maior na 

história se chama Ernani Polo, com certeza o Costella é de grande valia, de suma 

importância nesse projeto, o Governador nem se fala, o Governador é o órgão 

máximo do estado é o homem da caneta, então se tudo der certo como o deputado 

passou para ele e o Prefeito na terça-feira, é só uma questão de uma ligação que 

eles fizerem de Porto Alegre a Santa Rosa para começar a obra,  e o Prefeito pediu 

para ele se tinha como dar uma limpada na beirada do asfalto e fazer tapa  buracos 

que abriram bastante, e aí o cara falou que não iriam segurar um pouco para fazer 

um serviço só, então ele os deixou muito feliz, valeu a pena a viagem deles e de 

todos daqui, frisou também com relação a proposição dos notebooks se fosse 

financiado para o Professor não teria porque dizer assim fulano está em sala de 

aula, quem quisesse adquirir adquiriria,  isso no seu ponto de vista, frisou também 

aos demais colegas quando precisarem de apoio dele para qualquer projeto que for 

de benefício da sociedade ele vai aprovar, frisando que é Vereador para legislar, 

fiscalizar, e será a favor do que for do bem para a comunidade e se estiver errado 

vai tentar corrigir, desde um funcionário que tiver fazendo uma coisa errada 

mesmo sendo da situação tem que ir lá e puxar a orelha, frisou também que achava 

que estava funcionando como o colega Vereador Giovane frisou que o Prefeito 

acatou as proposições deles, e conforme o tempo ele vai fazendo na medida do 

possível, para eles também de vez em quando demora um pouquinho, e na previsão 

certa vai tudo se resolvendo, não é preciso brigar, não é preciso entrar em 

confusão. O Ver. Mario Maçalai  inicialmente frisou que na segunda-feira que 

tinha passado e em cima da hora chegou aqui na Câmara era umas dezesseis e 

cinquenta, onde falou com o Secretário e naquele instante o Presidente Enio estava 

ligando para o nosso Secretário, porque surgiu em cima da hora a viagem para 

Porto Alegre, onde eles foram convidados pelo Assessor do Deputado Lucas 

Rendecker do PSDB, que é o Presidente do PSDB do estado do Rio Grande do Sul, 

e aí ele solicitou uma diária para o Presidente e ele autorizou a sua viagem, uma 

diária para pelo menos pagar a metade da sua despesa, e citou que participaram lá 

da entrega das viaturas da Brigada Militar, no Rio Grande do Sul duzentos e vinte 

uma viaturas foram distribuídas para os municípios contemplados, nem todos 

foram contemplados dos quatrocentos e noventa e oito municípios, e citou também 



que tem municípios grandes que levam três, quatro, cinco viaturas, tinham 

necessidades de maior frota, frisou também que naquela oportunidade o Deputado 

Rendecker lhe convidou, porque foi um pedido da Bancada Gaúcha as viaturas 

para a Brigada Militar, o Governo Federal destina uma quantia em dinheiro, e o 

restante é o Governo do estado que cobre, então cada deputado indica os 

municípios, onde o deputado Lucas Rendecker indicou Chiapetta, e lhes cobrou a 

presença, citando que foram para lá juntamente com o Presidente do Partido Celso, 

Gordo e o Junior assessor do Deputado que mora em Humaitá, e lá se encontraram 

com o nosso Prefeito e Vice-Prefeito, com Vereador Jonatan que estavam lá junto 

nas entregas, foi muito bonito os atos, mencionou também que era de suma 

importância a união do Executivo, do Legislativo, para fazer o melhor para a nossa 

terra e pela nossa gente, em seguida parabenizou o Presidente da casa Vereador 

Enio, pelos trabalhos que estão sendo conduzidos, parabenizou também todos os 

colegas Vereadores que não tem “papo furado”, como se diz não é sem valia para 

ninguém, porque eles Vereadores tem que falar as coisas que interessam a 

população dos interesses públicos, porque tudo o que vier para esta casa  de 

interesse público, de interesse da população sempre vai ter seu apoio, os 

Vereadores estão aqui para fiscalizar, e frisou que na verdade quando o Vereador 

está fiscalizando ele está ajudando o Executivo, citou também que na viagem a 

Porto Alegre tiveram também nos gabinetes do Deputado Redecker, e da deputada 

Zilá, no gabinete do nosso Chiapetense trabalha lá o Chiquinho, e mencionou que 

no gabinete do deputado Redecker, fez um pedindo de uma emenda para o 

próximo ano,  onde ligou para os caras a Emater, o que trabalha em Inhacorá o  

Berlezi, e daí lhe surgiu naquele momento uma emenda parlamentar no valor 

trezentos mil reais, que ele irá lutar bastante para que venha, e citou que é para 

silos para armazenar grãos, então ele quer contemplar se Deus quiser ele conseguir 

esta emenda ao produtores que é a sua bandeira principal aqui na sua gestão a 

agricultura, a agricultura que traz a comida, é o agricultor que trabalha, luta com 

seus sacrifícios, e que produz a maior riqueza para nossa municipalidade, e que 

tinha certeza que dava mais de oitenta por cento, não é só o que ele produz o que 

ele compra também, insumos, adubos, medicamentos, tudo o que se encontra em 

suas propriedades, então ele está de braços abertos aí para trabalhar junto, para 

melhorar as condições de vida da nossa população, frisou também que os colegas 

Vereadores também tem suas proposições, as suas propostas, ao Executivo, e que 

nós não podemos citando que isso já era passado, estar brigando por qualquer 

coisa, temos que mostrar para a comunidade os vossos trabalhos, foram eleitos 

para trabalhar para o nosso povo, frisou ainda sobre o que o Vereador Joel tinha 

frisado sobre limpezas de terrenos, e citou o terreno que vai sair o loteamento da 

Prefeitura, tem morador lá que tem criança, e lá tem cobra também, então ele 

achava que tinha que passar uma roçadeira naqueles terrenos do município, até os 

moradores de lá lhe cobraram e é o papel do Vereador de tomar essas providências. 

O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente frisou que valia apena discutir e 

ver a semelhança daquela moção relacionada a privatização da Corsan, que na 

verdade a matéria em si não tinha nada a ver uma coisa com a outra, citando de 

outra moção onde ele foi procurado por Brigadianos, frisando que se tem o hábito 

aqui no Rio Grande do Sul de falar Brigadianos, e mencionou que a um mês atrás 

tinha conversado com um integrante da Policia Militar de Santa Catarina e 

pronunciou o termo Brigadianos e ele perguntou tu é da aonde?  Rio Grande do 



Sul, é, aqui não é Brigadiano é Policial Militar, Brigadiano é só no Rio Grande do 

Sul, mas enfim frisou que foi contatado por um Brigadiano a respeito de se fazer 

uma Moção de Apoio ao Plano de Modernização da Brigada Militar do Rio Grande 

do Sul, e citou que as Associações da Brigada e dos Bombeiros, encaminharam um 

Projeto, um pedido, uma solicitação relacionado a algumas mudanças pontuais 

sobre o Regime Jurídico deles, algumas alterações que alguém deles favoreceria a 

Brigada Militar a instituição como um todo, e que do outro lado também não 

representaria nem um arrombo nos cofres do estado, aí ele lhe solicitou e ele foi a 

fundo se inteirar do assunto um pouco, e também nas Moções que veem sendo 

feitas, citando que muitas Câmaras do Rio Grande do Sul vem fazendo Moções de 

apoio a esse pleito dos Brigadianos e dos bombeiros, então ele pediu a gentileza, 

pediu a licença do senhor Presidente, citando que ele tinha feito uma Moção aqui 

em nome da Câmara e não mencionou o seu nome, e expôs mais ou menos os 

motivos dos Brigadianos em relação a este plano de modernização, e distribui para 

cada um dos Vereadores para irem se inteirando do assunto,  como aquela vez 

aconteceu a mesma coisa em relação a Corsan, embora ainda esteja em “banho 

maria”, acreditava que ninguém tinha se posicionado a fundo a respeito, e se for o 

caso, fazer uma manifestação, uma Moção em nome da Câmara favorável ou não 

fazer, enfim, uma situação muito parecida com a da Corsan, e citou que era claro 

que diz respeito ao estado, mas assim como o da Corsan também diz respeito ao 

estado, e uma posição dos Vereadores pode até ter uma força, ter uma serventia, 

uma representatividade, afinal são nove Vereadores que representam quatro mil 

pessoas, então deixou para cada um a livre possibilidade de analisar o assunto, de 

estudar o assunto, e ao final todos juntos avaliar se é caso de referendar essa 

Moção ou se não, respeitando a posição de cada um, da mesma forma em relação 

ao assunto da Corsan, de quem é contra privatizar e quem é a favor, e quem de 

repente não queria se  meter no assunto, porque o Vereador não tem a competência 

direta para dizer sobre privatizar a Corsan ou não, se é válido deixar o plebiscito ou 

não, enfim, mas é um plano de modernização da Brigada, e do Corpo de 

Bombeiros relacionado aos cargos deles, classificações funcionais, questões de 

promoções, é assunto assim que em uma primeira leitura em meia hora não 

resolve, nem define e nem decide, esse é um material que expõe claro o lado um 

pouco mais da Brigada, e seria importante se inteirar também do lado de Governo, 

porque o Eduardo Leite citando que já tinha visto no outro comentário, o que ele 

acha que esse plano de modernização é um pouco pesado para os cofres do estado 

e que talvez fosse inviável, então, da mesma forma em relação ao assunto da 

Corsan, o Governo parece ter uma posição, o pessoal da Corsan tem outra, e o 

pessoal da Brigada e dos Bombeiros querem uma coisa e o Governo talvez esteja 

marchando em sentido contrário. E para finalizar o senhor Presidente Vereador 

Enio Alberto Delatorre, agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima 

sessão do mês de maio no dia 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.     

 


