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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE MAIO DE 2021 

 

      Aos vinte e quatro 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 Aldair Clovis Maron, em seguida foi 

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

por unanimidade a ATA nº 009 de 10 de Maio de 2021, logo após foi analisado o 

seguinte projeto de lei oriundo do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei nº 

023/21 de 19 de maio de 2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

assinar convênio com a Associação Hospitalar Chiapetta, e dá outras 

providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Também foram analisadas as 

seguintes proposições: Proposição nº 027/21 de autoria do Vereador Valdir 

Declero de Lima “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do setor 

competente, faça a instalação de rede de água, luz e construção de banheiros no 

ginásio da Associação de Moradores do Loteamento Nova Esperança inscrição 

estadual nº 03.286485/0001-10, localizado na Rua Glicério Eickoff, para que a 

mesma após a passagem da pandemia consiga realizar eventos para a arrecadação 

de fundos para maiores investimentos e desenvolvimento daquela associação”. 

Proposição nº 028/21 de autoria dos Vereadores Enio Alberto Delatorre e João 

Carlos Antenoff, que “Sugerem que o Poder Executivo Municipal através do setor 

competente, providencie a tubulação que liga Chiapetta a Ijuí no entroncamento 

que dá acesso a estrada Enedina, para evitar erosão nas lavouras dos proprietários 

desta localidade de Linha Iracema”. Proposição nº 029/21 de autoria do Vereador 

Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através 

do setor competente institua um programa de incentivo à atividade leiteira, 

denominado “Programa Renda Leite”, pela qual o Município concederia R$ 0,05 

(cinco centavos de real), para cada litro de leite comercializado com nota fiscal de 

produtor, para os produtores cadastrados junto ao programa. O valor seria pago por 

meio de bônus emitido pela Secretaria Municipal de Agricultura, mediante 

apresentação de bloco de produtor rural contendo a contra nota emitida pela 

empresa compradora. O bônus em questão seria utilizado prioritariamente para o 

produtor rural custear a compra de sementes de pastagens, milho e insumos (por 



exemplo, adubo, ureia, etc.) e custeio de demais despesas da propriedade rural em 

geral exclusivamente junto ao comércio local credenciado ao programa. O 

Executivo, em parceria com o Conselho Agropecuário, estabeleceria demais 

critérios e condições para participação do programa”. Matérias aprovadas por 

unanimidade. Foram analisados também pedidos de providências: Pedido de 

Providência nº004/21 de autoria do Vereador Valdir Declero de Lima, que 

“Solicita limpeza ao redor de toda a área da Associação de Moradores do 

Loteamento Nova Esperança a onde existe muitos entulhos com proliferação de 

insetos. Neste pedido há a autorização do proprietário da área que faz divisa para 

tal execução senhor Geraldo Guarda Lara”. Pedido de Providência nº 005/21 de 

autoria do Vereador Valdir Declero de Lima, que “Solicita providencias ao 

Secretário de Agricultura senhor Valdecir Dorn, para que respeite e siga o projeto 

de lei nº 021 de 22 de abril de 2021, que foi aprovado por esta casa no dia 10 de 

maio de 2021, projeto este de incentivo a psicultura nas horas máquinas concedidas 

aos produtores rurais que tais serviços sejam realizados a partir da inscrição dos 

referidos produtores após a data da aprovação e sancionamento do projeto, pois 

vários agricultores foram fazer suas inscrições retroativas a aprovação do projeto, 

então vale salientar neste pedido de providencia o respeito pelos Vereadores desta 

casa não importando qual a sigla partidária de tal pedido pois essa máquina veio 

para servir a todos os munícipes e não alguma agremiação partidária. Pedido de 

Providência nº 006/21 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que 

“Requer que o Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras, tome 

providências com relação aos maquinários pesados, como por exemplo: rolo 

compactador, draga e trator esteira que não possuem sistemas de pneus de 

borracha, quando forem para os serviços destinados, sejam transportados por um 

caminhão prancha”.   Matérias aprovadas por unanimidade. Logo após passou-se 

para o período das Explicações Pessoais. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski  de 

início se manifestou que concordava com a decisão que foi tomada junto com os 

líderes das bancadas e que acreditava de como o Vereador pode e tenha motivo 

bastante para se manifestar sobre assuntos estaduais, nacionais, mas o foco de 

atuação do Vereador deve ser o município, frisou também que há determinados 

assuntos que muito mais competem a Deputados Estaduais a Governo Estadual, e 

talvez sobre os quais a intromissão ou a opinião do Vereador, nem “feda nem 

cheira”, com perdão da palavra, então respeitava e compreendia e achava válido, 

ressaltando o que o Vereador tinha falado de a casa estar à disposição e não 

poderia ser diferente, para todos os Vereadores no exercício de suas funções, 

manifestar individualmente, particularmente, e para com os Deputados a sua 

posição em respeito de determinados assuntos relacionados ou a Brigada, ou a 

Bombeiros, ou a Corsan, enfim uma infinidade de assuntos, em seguida 

parabenizou a diretoria da comunidade de Nova Esperança que se fazia aqui 

presente e mais do que isso se colocou à disposição também, para ajuda-los no que 

for preciso, inclusive o seu Nilson lhe procurou e ele prontamente ajudar se for o 

caso, não só do ponto de vista financeiro, mas também questões de conhecimentos 

inclusive jurídicos, no que ele puder auxiliar ele vai estar à disposição, para que a 

comunidade seja valorizada, incentivada, e cresça, se desenvolva e possa oferecer 

lá um espaço de lazer, de atividades, entretenimento, enfim, logo após fez um 

agradecimento geral, sem mencionar nomes, mas que valia o reconhecimento, 

claro que é obrigação deles, mas era preciso agradecer aos Deputados que 



estiveram colaborando para com o nosso município enviando emendas, que 

ajudaram em muito na aquisição de equipamentos que vieram recentemente aí, em 

especial para a patrulha agrícola, e que tinha mais uma verba considerável e que 

não sabia  se já havia chegado, ou estava a caminho de chegar aos cofres do 

município, e questionou o Vereador Antenoff se ele era sabedor, citando que era 

uma verba do Deputado Paim, e que não tinha certeza mas parecia que era no valor 

de cem mil reais, ao menos o documento estava assinado, para que venha essa 

verba, tinha o conhecimento que existia só não sabia o valor exato que já estaria 

disponível em conta, e deixou o seu agradecimento pela atenção dedicada, em 

continuidade solicitou para que fosse enviado um ofício para a Secretaria de Obras, 

agradecendo pela colocação a pedido seu e colegas de bancada, de dois tubos na 

propriedade do amigo Toni que se fazia presente aqui naquele dia, embora tinha 

umas questõezinhas ali a serem melhores ajeitadas, mas ao menos o grosso da 

proposição tinha sido atendida, citando que foi de fato alargado aquela entrada 

providenciando para que fique cem por cento. O Ver. Giovane Soares Rozin 

inicialmente frisou que queria fazer um agradecimento e que não precisava ser 

colocado nada em ata, só queria fazer um agradecimento ao Prefeito que começou 

executar os pedidos deles Vereadores, e agradeceu também a equipe de obras, 

frisou também que eles Vereadores estão aqui para representar o povo, onde 

representam quatro mil habitantes, e que achava que eles Vereadores estavam 

fazendo um bom papel, e que era claro que com tempo iria ser melhor, cada vez 

irão tentar buscar mais recursos, mais conhecimentos para a nossa comunidade, 

deixar a nossa comunidade mais feliz, mais alegre.  O Ver. João Carlos Antenoff   

primeiramente parabenizou a comunidade Nova Esperança que estava presente, e 

frisou que era importante essa organização das comunidades, dos bairros, para que 

se tenha uma qualidade de vida, principalmente para pessoas que vivem na citada 

comunidade, e também, para que se protejam e ajudem a proteger também o 

patrimônio público desses locais, em seguida comentou em relação aos 

equipamentos que o município vem recebendo, citando que naquele momento 

recebeu a nova colhedeira de forragens, mesmo tendo duas emendas parlamentares 

no valor de cem mil cada uma totalizando duzentos mil, o município teve que 

aportar um valor grande de recursos para concretizar esse sonho dos agricultores 

que é a colhedeira de forragens, foram mais quatrocentos e sessenta e cinco mil 

com recursos próprios do poder público, citou também que estava chegando nos 

próximos dias uma nova patrola, que ajudará também toda a comunidade, todos os 

agricultores, e frisou também que o Vereador Gabriel comentou em relação a 

novas emendas que são emendas para ano de 2021, citando que iria ser uma 

emenda do Senador Paim, de cem mil reais, para saúde, uma emenda do Deputado 

Gerônimo de trezentos mil reais, na área de educação, e mais algumas emendas ai 

que estariam por vir para ajudar a toda a comunidade, de todos os setores do 

município de Chiapetta, e mencionou que era importante esse trabalho em conjunto 

dos Vereadores, e o Prefeito da municipalidade, pois só dessa forma o município 

conseguirá crescer e evitando também muitas “picuinhas” que nada levam ao 

desenvolvimento do município e trazem ainda vários dessabores, frisou ainda que 

tinha esquecido de mais uma emenda, que é uma emenda importantíssima para o 

município de Chiapetta, que é para o abatedouro do município, uma emenda de  

duzentos e cinquenta mil reais do Deputado Covatti Filho, é uma emenda 

importante onde o município está com uma área comprada, e desta forma agora 



com esse valor dessa emenda, certamente o município terá que colocar um valor de 

recursos do município para se tornar uma realidade a construção do abatedouro 

municipal de suínos e bovinos. Em aparte ao Vereador Enio Delatorre, que frisou 

só para não puxar o assunto de novo depois, mencionou sobre a máquina silagem, 

se chama colhedeira de silagem ela não pode ser usada, tem que destacar isso, 

antes que as duas emendas o município já pagou a parte dele e o Governo Federal 

precisa liberar o pagamento então, portanto se algum agricultor tem milho pronto 

pra fazer silagem vai ter que ser com as velhas por enquanto porque ela só pode ser 

usada depois que a caixa liberar e entrar este dinheiro, de volta ao Vereador João 

Carlos Antenoff, que frisou que possivelmente será na próxima safra de milho, que 

ela vai começar e com certeza esses valores tem que ser depositados junto a Caixa 

Federal, aí se faz a vistoria da máquina e libera a máquina  para o uso. O Ver. Joel 

Pires Corrêa primeiramente solicitou envio de um ofício ao Patrão Lilo do CTG 

Relembrando o Tio Lautério, agradecendo por ter atendido o seu pedido já tinha 

sido feito o serviço lá, citando que ele morava em frente e tinha visto o pessoal 

limpando o terreno, porque estava muito feio e perigoso aquilo lá, já tinha falado 

que tinha até cobra lá ao redor do CTG,  frisou também com relação aos outros 

terrenos que daquele local, também já estão tomando providências com o pessoal 

da patrulha agrícola para fazer a limpeza e passar o pé de pato, para  dar uma 

organizada na nossa cidade, e citou que tem terrenos que estão muito feio, tão 

descuidados, em seguida se dirigiu ao pessoal da comunidade do Bairro Nova 

Esperança que estavam presentes, frisando que poderiam contar sempre com o seu 

apoio como Vereador, no que precisarem e parabenizou a Diretoria pela iniciativa 

e ele está ai sempre para ajudar. O Ver. Jonatan Cristiano Kuhn inicialmente 

frisou com relação as emendas que o Vereador Antenoff tinha citado o Vereador 

Gabriel também, e citou que fizeram uma visita aquele dia em que estiveram em 

Porto Alegre, foram no gabinete do Deputado Federal Nereu Crispim, citando que 

ele nunca tinha ouvido falar no nome dele, ele foi da mesma ala do Bolsonaro na 

eleição, até em Chiapetta ele teve oito votos, e ele fez um pedido para ele era nos 

últimos dias de destinação de emenda e coisas, e ele acabou mandando cinquenta 

mil reais para Chiapetta, para entrar no orçamento do ano que vem, então ele ficou 

feliz com isso, em seguida parabenizou mais uma vez o pessoal da diretoria do 

bairro Nova Esperança, e salientou que antes de serem Vereadores também são 

amigos, e que podiam contar sempre com ele, frisou também que esse negócio que 

o Presidente tinha comentado, da Caixa segurar tanto tempo essa emenda que é 

para vir aí, nestas duas emendas que é para operar essa máquina, outra vergonha 

que ele pegam vinte mil reais que poderia ser investido no município, em virtude 

do nosso pequeno município não ter, mas no demais as coisas que ele vê ê está 

funcionando, todas as demandas estão sendo providenciadas, e referente a questão 

daquela placa que o Chico pediu se já foi retirada ou não, e ele via que os 

funcionários estão afoitos, tão felizes trabalhando, bastante coisa sendo feita no 

município, e os nove Vereadores estão trabalhando com o mesmo pensamento, 

trabalhar em prol do município, não pensando no umbigo de cada um, pensando no 

bom desenvolvimento, frisou também com relação a bacia leiteira que ele esqueceu 

de se referir também, em que o Vereador Mário tinha falado, na questão dos 

agricultores abandonar a profissão, vir embora pra cidade, ai eles vão acabar vindo 

bater na Prefeitura, no mercado do Mário, hoje é um dos maiores empreendimentos 

que a gente tem em relação a empregador no município, batendo em outras 



empresas, que as vezes não tem mais vagas de emprego, assim o município dando 

cada vez mais incentivo pra agricultura, e mais na agricultura familiar o pessoal vai 

continuar na lavoura, porque se perder os agricultores o que vai ser de  todos nós, 

irá ficar só os grandes, não vão produzir mais o hortigranjeiro, e que duvidava se 

tinha alguém que não come uma salada, e ela está saindo aqui do pequeno 

agricultor do nosso município, então, temos que incentivar sim. O Ver. Mario 

Maçalai Inicialmente cumprimentou a Diretoria do bairro Nova Esperança que 

estava presente reivindicado melhorias no citado bairro, e frisou que lembrava 

muito bem a construção dessas cinquenta e oito casas foi no tempo que o Janio 

Scherer era o Prefeito e ele era Vereador na época foi uma luta muito grande para 

conseguir recursos para a construção do citado bairro várias viajem a Porto Alegre 

e Brasília,  e mencionou  que antigamente era difícil conseguir verbas hoje está 

mais fácil é só elaborar bons projetos e trabalhar unidos executivo e legislativo e 

buscar emendas, e frisou que irá lutar com os seus deputados e não vai deixar de 

chegar nos outros para conseguir emendas para o nosso município, e sugeriu para 

insistir e lutar para conseguir e deixar o nosso legado para a comunidade de 

Chiapetta, frisou também com relação a pandemia que ainda não terminou nós 

temos que ter mais cuidados agora, temos que orientar nossos amigos, nossa 

população e citou que viu muitos aposentados que toram a dose da vacina e falam 

agora não vou mais usar máscaras, porque já tomei a vacina, e ele fala para as 

pessoas que  tem que continuar usando máscaras porque pode levar para o teu 

filho, para o teu neto, e outras pessoas, então temos que conscientizar essas pessoas 

do risco que eles podem causar, sugeriu também para o Presidente da Câmara ir 

para a rádio e falar que ainda não acabou a pandemia devemos continuar se 

cuidando, quero cumprimentar os Vereadores desta casa que estão lutando para 

buscar seus objetivos para a grandeza do município de chiapetta, defendendo as 

pessoas e o que é de interesse público, estão todos de parabéns pelas sessões que 

estão sendo realizadas, parabenizou também o Presidente da casa Vereador Enio 

pela condução dos trabalhos nota dez, e solicitou para enviar um oficio dando 

boas-vindas para o Pastor Edson Mello e sua esposa da Igreja Assembleia de Deus. 

O Ver. Valdir Declero de Lima gradeceu a todos  os Vereadores pelo apoio de 

seus pedidos de providencias e sua proposição e especial mais uma vez 

parabenizou a Diretoria do Bairro Nova Esperança, pela atitude e coragem que 

tiveram para fazer essa documentação, tiveram muitos gastos com isso e vão ter 

mais com o escritório, e que na semana próxima iriam passar com uma lista 

solicitando ajuda e que podiam contar com ele também no que ele puder ajudar, e 

frisou também se dirigindo ao Vereador Joel que é o mais ligado ao esporte, que 

quando essa diretoria, esse bairro no campeonato municipal com certeza vai ter 

mais um time participando ai, e eles Vereadores incentivando eles, iram  incentivar 

os outros também, porque está diminuindo cada vez mais as equipes participantes 

do campeonato, em aparte ao Verereador Joel  que frisou que queria fazer um 

comprometimento com essa comunidade de quando estiverem todos organizados 

lá, irá tentar botar um professor para aquela gurizada de lá jogar bola,  

incentivando as crianças para saírem da rua, de volta ao Vereador Chiquinho que 

desejou uma boa semana a todos. O Ver. Aldair Clovis Maron só fez uma 

saudação aos gremistas. O Presidente da Casa O Ver. Enio Alberto Delatorre 

parabenizou o pessoal do Bairro Nova Esperança pela organização citando que é 

um comprometimento de colocar o nome da Diretoria fazer o estatuto, declaração 



de imposto de renda, prestar contas, é trabalhoso a Câmara vai ajudar como pode e 

fazer uma inauguração quando passar a pandemia, fazer um jogo de veteranos a 

Câmara contra a equipe de lá, frisou também com relação a patrulha agrícola 

citando da preocupação que tiveram com o Prefeito os líderes das bancadas para 

que seja realmente respeitado, de quando a máquina estiver a carta de aptidão 

dizendo que pode trabalhar, mas deve seguir os critérios da patrulha agrícola, para 

não fazer serviços para grandes produtores, em seguida solicitou ao líder do 

governo Antenoff para passar para o responsável pelo setor de comunicação, para 

que durante a semana divulgue a ordem de serviços da citada maquina, e também 

que o assessor pede para a população para tomar cuidados com relação a 

pandemia, frisou também com relação as moções que  chagaram a um bom termo 

com as bancadas, e solicitou para que fosse enviado um oficio para a Corsan 

parabenizando o trabalho do Sidiney Cauduro, pelo trabalho que ele realiza aqui 

em Chiapetta, porque ele é o único funcionário e atende todo o município e 

Inhacorá, só que tinha um problema não só em Chiapetta no estado todo com essa 

falta de consideração com o Sidiney ela acaba prejudicando, e todos estão sabendo 

dos diversos vazamentos que tem na cidade, e citou um de uma rua,  e frisou que 

ligou para o Sidney e ele colocou os problemas que estavam acontecendo que tem 

que ligar para a empresa terceirizada e eles vão atendendo conforme podem, e 

esses problemas ele tinha certeza que não eram por culpa do Sidiney Cauduro, ele 

está de parabéns pelo serviço que vem fazendo não tem uma máquina como é que 

vai resolver o problema e solicitou também envio de oficio para o gerente Regional 

da Corsan, para que tome providências com relação a esses vazamentos de água. E 

para finalizar o senhor Presidente  agradeceu a presença de todos e convidou para 

as próximas sessões do mês de junho nos dias  07 e 21 às 18:00 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.     

 


