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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE JUNHO DE 2021 

 

      Aos sete dias do mês de junho 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 Enio Alberto Delatorre, em seguida foi feito um relato das 

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

ATA nº 010 de 24 de Maio de 2021, dando continuidade foram analisados os 

seguintes projetos de lei oriundos do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 

nº 024/21 de 31 de maio de 2021, que “Autoriza o repasse de recurso financeiro ao 

CISA para participação em rateio de aquisição de equipamentos para tratamento ao 

COVID-19”. Projeto de Lei nº 025/21 de 31 de maio de 2021, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Hospitalar Bom 

Pastor de Santo Augusto, e dá outras providências”. Matérias aprovadas por 

unanimidade. Também foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº 

031/21 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder 

Executivo Municipal através da Secretaria de Meio Ambiente, elabore um projeto 

para a instalação de uma indústria de Reciclagem de Lixo”. Proposição nº 032/21 

de autoria do Vereador Jonatan Cristiano Kuhn, que “Sugere que o Poder 

Executivo Municipal através do setor competente, institua um programa de 

incentivo a atividade de criação e engorda de suínos, pelo qual o município 

concederia uma bonificação para os produtores desta atividade, podendo ser em 

horas máquinas ou qualquer outro serviço prestado pelo município”. Proposição 

nº 033/21 de autoria do Vereador Jonatan Cristiano Kuhn, que “Sugere que o 

Poder Executivo Municipal através do setor competente, coloque tubos na 

localidade de Linha Iracema, na entrada da Britagem Gemelli e a Pedreira 

Municipal e com a lavoura do senhor Diego Padilha”. Proposição nº 034/21 de 

autoria do Vereador Jonatan Cristiano Kuhn, que “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal através do setor competente, faça um estudo para a construção de uma 

nova sala de aula maior que as já existentes na Escola Haydê Chiapetta de Nova 

Conquista”. Proposição nº 035/21 de autoria do Vereador Mario Maçalai, que 

“Sugere que o Poder Executivo Municipal através do órgão competente, faça 

analise do solo para os produtores de leite do nosso município, juntamente com a 



Secretaria de Agricultura e EMATER gratuitamente para os produtores”. 

Proposição nº 036/21 de autoria do Vereador Mario Maçalai, que “Sugere que o 

Poder Executivo Municipal através do órgão competente, faça dez horas 

gratuitamente de máquina por ano para as pequenas propriedades rurais”. 

Proposição nº 037/21 de autoria dos Vereadores Mario Maçalai e Valdir Declero 

de Lima, que “Sugerem que o Poder Executivo Municipal através do órgão 

competente, crie um cartão de bonificação no valor de R$ 120,00 a cada 

funcionário para que seja realizada compras nos estabelecimentos comerciais do 

município devidamente cadastradas junto a Secretaria da Fazenda desse município, 

esta proposição tem o propósito de compensar os valores financeiros e perdas 

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

período das Explicações Pessoais. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski 

inicialmente cumprimentou mais uma vez alguns dos integrantes da direção do 

Bairro Nova Esperança e os parabenizou por estarem a frente daquele bairro, 

lutando por melhorias, para que ótimas coisas lá aconteçam e se realizem, e que se 

despuseram e correram atrás de toda a parte burocrática para poder adiante 

conseguir obter esses benefícios, frisou também com relação e que tinha tomado 

conhecimento do requerimento que a citada direção tinha formulado o qual tinha 

sido lido anteriormente sobre o que as pessoas daquele bairro almejam, e que não 

tinha dívidas de que esta casa e o executivo iriam se debruçar entorno disso, para 

na medida do possível concretizar os anseios lá daquela comunidade, em seguida 

se solidarizou mais uma vez com o ilustre colega Giovane Rozin em função da 

tragédia na família que foi a perda de sua irmã, e citou que ele ainda não era pai e 

nem tinha irmãos mas, era filho, e tinha amigos, alguns os quais considera como 

irmãos, então ele sem vivenciar podia imaginar a dor que a família sentiu, em 

função da perda, em função da tragédia, sobre tudo seus pais, porque é quando a 

ordem natural da vida se rompe, quando pais tem que enterrar filhos e não ao 

contrário, em poucas palavras ele acredita que deva ser a pior dor do mundo de 

pais ter que enterrar filhos, e reafirmou o seu compromisso aqui na casa 

independente de quem faça as proposições, independente da área que seja, sendo 

boa para município, sendo favoráveis para os agricultores, para o funcionalismo 

público, ele irá estar sempre se manifestando favorável, fazendo coro para o bem 

da comunidade. O Ver. Giovane Soares Rozin inicialmente solicitou envio de   

oficio para o DAER, para fazer a limpeza da lateral da ERS 571, ou que eles 

autorizem a prefeitura fazer, porque ultimamente ele andou fazendo umas colheitas 

para fora e planta, e está muito ruim para transitar com os maquinários, 

principalmente quando se encontra algum veículo, em seguida agradeceu os 

colegas Vereadores e a comunidade pelas condolências que prestaram pelo 

falecimento da sua irmã, em aparte ao Vereador Enio Delatorre que frisou sobre a 

limpeza do asfalto citando que inclusive ele pessoalmente falou com as pessoas 

que tem empresa, que é o caso do Joel dos Santos, Joel Timbaúva como é 

chamado, e também a Clariza do Gaúcho, para que eles colocassem dentro das 

atividades deles, além do calçamento outros serviços, que cabe ali várias 

atividades, e o Gaúcho falou que ele iria colocar, para que  eles Vereadores possam 

fazer um contato por exemplo com o Jerônimo, o Ernani, com a Zilá, enfim, os 

Deputados da região, para que quando fosse feito uma concorrência de limpeza do 

asfalto, porque se vê empresas estranhas fazendo, e de repente uma empresa nossa 

daqui pega um trecho  aqui da ERS 571,e é uma fonte também de poder gerar um 



emprego e ganhar um dinheiro. O Ver. João Carlos Antenoff que frisou que já 

que estavam falando sobre a 571, sobre a limpeza, realmente está bem complicado, 

imagina se dê carro já é complicado andar ali imagina com maquinários, o mato já 

está tomando conta de quase toda a pista, e não tem nem zona de escape, mas  ele 

achava que iriamos ter boas notícias entre àquela e a próxima semana, o anúncio 

oficial dos recursos para recuperação da RS 571, e citou que nesse recurso já 

estaria incluído também a limpeza de todas as laterais da rodovia, até porque para 

fazer a recuperação tem que fazer a limpeza, mas já é uma grande notícia para nós, 

não só pela questão dos buracos que estão ali na pista que podem causar acidentes, 

causando muitos danos as pessoas que usam esta rodovia, em seguida frisou com 

relação a questão do COVID, citando que tem notado que o município de 

Chiapetta e toda a região do estado e do país, parece que começou uma nova onda 

de contaminação, e pediu encarecidamente a toda a população, que use as medidas 

preventivas que estão ai, porque ele tem notado também que as vezes as pessoas só 

irão usar a máscara no comércio ou em um local aonde o proprietário ou o 

funcionário, olha para ele e diz, sem máscara não entra, é o que ele tem notado e 

também o aumento do número de casos, e outra questão são as pessoas que vão 

fazer a consulta na Unidade Básica de Saúde, assinam o termo que tem que ficar 

em isolamento, e no mesmo momento saem nas ruas para aumentar a 

contaminação mesmo com a fiscalização, mencionou também que tinha com 

versado com a Secretária de Saúde que está realizando um bom trabalho, e ela 

citou que os funcionários que fazem as fiscalizações eles estão atrás, mas todos 

sabem que o município é pequeno para ficar vinte e quatro horas atrás de uma 

pessoa, ele quando assina o termo tem que ficar em casa e não sair para comércio 

ou ficar conversando com pessoas não usando nenhuma proteção, em aparte ao 

Vereador Gabriel Kovalski que frisou que ainda não teve conhecimento de casos 

assim, de gente assinado termos, estando ciente da necessidade de permanecer em 

casa, e o pior se está positivado não é só questão de fiscalização é caso de polícia, 

não é de ficar de  mimimi na orelhinha não deve sair de casa, use máscara fique em 

casa, de volta ao Vereador João Carlos Antenoff  que frisou que  era bem isso que 

estava acontecendo e até ele achava se teve caso que aconteceu isso ai deve ser 

encaminhado para o Ministério Público, que tomará todas as medidas cabíveis, 

logo após frisou voltando a questão da Proposição do Presidente Enio em relação a 

usina de reciclagem era aquilo que ele tinha conversado tem que ir atrás de pessoas 

do nosso município, já lhe procuraram pessoas de outros municípios para fazer este 

trabalho de reciclagem, e tem que dar prioridade para as pessoas daqui que residem 

em Chiapetta, frisou também com relação a questão das podas que poderia ter uma 

empresa também para fazer isso como o Presidente Enio tinha comentado, que 

estas duas outras empresas podem colocar outras atividades em seu ramo, podendo 

também fazer podas no passeio público, porque hoje eles são procurados para 

realizar podas de árvores dentro dos terrenos das pessoas, e se tem muita 

dificuldade, faltam equipamentos, faltam funcionários e não seria um trabalho 

totalmente para ser realizado pela municipalidade, se tivesse uma empresa 

capacitada para isso ajudaria bastante. O Ver. Joel Pires Corrêa primeiramente 

mencionou os seus sentimentos ao colega Vereador Giovane pela  perda trágica de 

sua irmã, em seguida frisou com relação as estradas citando que o Vereador 

Giovane já tinha frisado que era muito importante fazer essas limpezas, onde tem 

lugares que acumula água também, e ele já tinha percebido as vezes quando vai 



para Santo Augusto, tem umas canhadas que acumula água, e é muito perigoso 

para acontecer algum acidente, como já aconteceu, e limpando não vai acumular 

água nas estradas, frisou que tinha que fazer também a podas das árvores nas 

beiras, porque estas árvores estão cobrindo quase as estradas, daí qualquer vento 

que der já cai um galho que pode ocasionar acidentes com as pessoas que transitam 

ali e danos em veículos, logo após frisou com relação a pandemia citando que o 

nosso município estava sendo um dos que ele achava, em termos de população teve 

muitos casos de morte aqui em Chiapetta, então temos que se cuidar e parabenizou 

o Vereador Enio pela atitude que teve com essas pequenas coisas, que tem que 

enxergar, as vezes ele não enxerga e isso é importante, são essas pequenas coisas 

que podem trazer a transmissão do vírus, e frisou também que no momento que 

estamos vivendo não é importante o dinheiro, e que não adianta ser ganancioso, 

isso e aquilo, porque o dinheiro não vai comprar a vida de ninguém, então não 

pode estar brincando com as vidas das pessoas, tem que se cuidar e eles 

Vereadores também tem que ajudar a fazer este tipo de coisa que o Enio fez. O 

Ver. Jonatan Cristiano Kuhn primeiramente agradeceu a Deus por esta 

oportunidade de estar aqui, e externou as suas condolências ao colega Vereador 

Giovane e toda a sua família, e citou que a dor é imensurável, não sabia nem como 

se expressar, em seguida agradeceu a todos os colegas Vereadores pela aprovação 

das suas proposições, e frisou que foram eleitos por uma parcela da comunidade, 

mas são Vereadores de todos, frisou também que naquela tarde tinha conversado 

com o Prefeito e o Vereador Enio estava lá, e citou que ele também está 

fiscalizando  e legislando como todos os colegas também, com transparência, como 

ele sempre faz, e para finalizar pediu para as pessoas se cuidarem com relação a 

pandemia do COVID que está circulando na cidade. O Ver. Mario Maçalai 

primeiramente cumprimentou a Diretoria do Bairro Nova Esperança, e frisou para 

eles que irão ter sempre o seu apoio, e que a luta deles é uma luta árdua, mas que 

precisa garra e dedicação para conseguir o objetivo, em seguida se sensibilizou 

também com o colega Vereador Giovane que perdeu a sua irmã Cristiane, uma 

jovem que foi colega de aula da de sua filha Cristiane e  da filha do Vereador Enio, 

logo após frisou que tinha ouvido atentamente o pronunciamento de todos os 

colegas Vereadores e cumprimentou a todos, e que estava vendo que o único 

objetivo é lutar, trabalhar pela engrandecimento de Chiapetta, e da nossa 

comunidade, trazendo as coisas para o nosso município, e como o Presidente Enio 

tinha falado desta viagem a Porto Alegre no dia 20 de Janeiro foi de suma 

importância para a Câmara de Vereadores, onde ele se sentia honrado por 

participar, porque esta obra que vai acontecer todos os Vereadores que estão nesta 

casa fazem parte do governo, onde que o seu partido é do governo, aonde que o 

MDB é do governo, aonde que Progressistas é do governo, e lá no estado estão 

aliados, para defender as coisas boas do Rio Grande, então ele achava que esse ano 

logo, logo seria assinado o convênio, porque a pressão era muito grande de todos 

os Vereadores, de todos os Deputados, dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da região, 

para que seja feito essa obra que é de suma importância para a nossa cadeia 

produtiva do nosso município e da região, e de todos os que trazem o transporte de 

mercadorias para o nosso município, mencionou também a respeito do COVID, 

frisando que falou para o Presidente e iria falar para todos, que ele ouvindo as 

notícias do Estado, do Brasil, do Exterior, que na Europa faziam dois ou três meses 

que já chegou a terceira onda, e se deu na Europa, no Brasil automaticamente está 



chegando, então temos de ter cuidado, e citou que fala para os aposentados que já 

tomaram vacinas, ou aqueles que já foram vacinados, que dizem agora não pego 

mais COVID, mas o senhor não pega, mas o senhor pode levar para o teu filho, 

para a tua filha, para teu neto, para os teus parentes, se o senhor não se cuidar, 

fazer a higiene necessária, usar máscara, frisou também que Câmara de Vereadores 

como ele tinha falado para o Presidente Enio, é a segunda autoridade do município, 

então os Vereadores tem que ajudar e orientar a nossa população, e parabenizou a 

Secretaria da Saúde que deu expediente para a parte do COVID, que ele defendia 

que era de suma importância de atender a população nesses momentos de 

pandemia, então está de parabéns também a Administração por ter colocado esses 

funcionários atender a nossa população nesses quatro dias de feriado, e para os 

profissionais não é fácil é angustiante para os familiares, será que o meu pai vai 

pegar o COVID, será que o meu irmão vai pegar COVID, é um momento difícil 

que a população mundial está enfrentando, frisou também que nós temos pessoas 

que estão praticando esportes de futebol de campo, dois jovens de Chiapetta que 

estão no Brasil de Farroupilha, e que o município como está tudo parado a parte de 

esporte, teria que dar um suporte, uma ajuda de custos para essas famílias que 

estão lá, com alimentação, com passagens, um incentivo neste sentido, onde pode 

sair um grande profissional, e devemos dar apoio para a juventude no esporte, e 

citou os jovens um é o filho do Neguinho e  o outro o filho do Biti. O Ver. Valdir 

Declero de Lima em primeiro lugar desejou seus sentimentos ao colega Vereador 

Giovane pela perda da sua irmã, e para toda a família que Deus conforte a todos, 

em seguida frisou se dirigindo ao Alex e ao Maco do Bairro Nova Esperança, que 

o serviço lá em cima só ainda não tinha sido feito porque tinha dado problema na 

prancha e um problema na concha da máquina, mas provavelmente no dia seguinte 

iria estar aí e o primeiro serviço que iria ser feito com a garantia da palavra do 

Secretário André, dando continuidade dirigiu-se ao Vereador Antenoff, citando que 

ele teve uma informação lá na Secretaria do Meio Ambiente naquela semana, que 

um pedido que ele fez para que fosse tomada providências sobre aquelas paineiras 

na frente da Prefeitura, e o Macega lhe disse que estão com a ideia de construir uns 

murinhos ao redor daquilo ali, mas isso não irá resolver, vai virar com muro e tudo, 

porque uma casa se começa com um alicerce bem feito se não um dia vai cair, e se 

fizer um muro naquilo ali não vai dar sustentação na raiz cada vez vai crescer mais, 

então tem que ser enterrado aquilo ali e não vai ter problema de morrer, frisou 

também que tinha estado no dia anterior lá na frente e o cara empurra com a mão e 

mexe em baixo, e se não tomar providência logo depois que cair em cima de algum 

carro não adianta, mencionou também que o Vereador Joel tinha frisado a respeito 

de acidente e coisa das águas do asfalto, ele sugeriu que o pessoal da Secretaria de 

Obras fosse até lá e marcasse o local com uma estaca, ou com alguma coisa, e a 

hora em que a máquina passar fazer o escoamento da água, não precisa sair 

específico para fazer aquilo, mas no dia em que cruzar a máquina faça isso. O Ver. 

Aldair Clovis Maron inicialmente desejou sucesso a  diretoria da Associação do 

Bairro Nova Esperança em nome do Alex e do Maco, em seguida deixou as suas 

condolências  ao colega Vereador Giovane e seus familiares pela perda do seu ente 

querido, citando que ele sabia que não é fácil ele também passou por isso, é só 

Deus mesmo para confortar a família, os amigos, essa é a hora mais difícil da vida 

de um familiar, frisou também a respeito da pandemia frisando que era louvável a 

intenção do Vereador e da Mesa, porque todos tem que fazer a sua parte 



conscientizar as pessoas sobre este vírus, porque as  pessoas se não acontece com 

elas, elas não dão muito valor, não estão muito precavido com este vírus. O 

Presidente da Casa O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente frisou que teria 

vários assuntos aqui mas iria tratar de um só, mas antes ele externou os votos de 

sentimentos de pesar a família do colega Vereador Giovane Rozin pela perda da 

sua mana, Cristiane, muito triste isso para família toda, irmão, cunhados, sobrinho, 

pai, para mãe principalmente, e que Deus conforte todos e que busquem força em 

Deus para tocar a vida em frente, e citou aquilo que o Vereador Mario tinha 

colocado e que lembrava dessas crianças e quando ela vinha do interior com a 

Cristiane, a Adriana do Arlindo, a tua mana, a Ana Paula, a Vanessa do Irineu, a 

Cristiane da Skynet, era uma turma de meninas que se encontravam depois da aula, 

uma na casa da outra, então isso voltava na mente dele e que ficou muito sentido 

realmente, em seguida tratou do assunto que tinha citado, e reivindicou apoio dos 

colegas Vereadores aqui para reativar a nossa Rádio 104.9,  e questionou o que que 

aconteceu com a nossa Rádio 104.9, que fechou, parou, citando que fazia um mês 

que estava sem funcionar, e ninguém está se movimentando, e naquele dia ele 

conversou com algumas lideranças pedimos ajuda, conversou com Betinho na 

questão que o último presidente é o Alcides Guarda Lara,  e citou que já tinha 

vencido a diretoria dele mas tem que se respeitar sempre a última diretoria, e o 

Alcides está com uns problemas de saúde, e a Rádio teve que sair dali do prédio 

que o Joel comprou, e ele veio reformando, reformando, quando chegou  na Rádio 

ele falou que não pretendo mais alugar a peça para Rádio, e ai foi retirado ela dali e 

levado lá no prédio do  Gelson, e quando foi para ligar o fio do aparelho para 

antena tinha faltado um pedaço e aí houve uns contratempos, umas contradições  e 

a Rádio parou, citou também que havia falado com o Padre também para pedir um 

apoio e o Padre iria falar com a Pastora Evangélica,  e mencionou apoio também 

dos Vereadores, da Administração, dos Locutores e citou que o Jorge deve de estar 

com saudades do microfone, ele que controlava, então ele achava que nós não 

podemos perder uma coisa que já tinha na cidade,  e citou que tinha a Rádio 

Ciranda ai, mas tem momentos que ela pende mais para Santo Augusto por causa 

do estúdio lá, e ai a 104 estava sendo bem importante, e ele até tinha um programa 

de Sábado, e ele nunca misturei política, fazia um programa de música e se voltar a 

fazer estaria bom e se não voltar não teria nenhum interesse em participar de 

diretoria, nem era sócio da Rádio 104, mas gostaria como Câmara aqui ajudar a 

104, então sugeriu para montar uma equipe e conversar com o Alcides para ver 

isso ai, citou também que tinha tirado uma cópia do estatuto e até o Dr. Maçalai 

ajudou nisso, fizeram um movimento financeiro e tiraram cópia do estatuto de 

todas as ATAS no cartório daqui, citou também que o Jorge estava com as chaves 

da Rádio, e para não pagar aluguel talvez o município cedesse um local, e naquele 

dia alguém lhe deu uma ideia o Jonatan, que talvez uma destas salas aqui do lado 

que tem várias salas aqui onde se faz a Feira do Produtor, então é uma coisa que a 

Câmara não deveria deixar morrer uma coisa que é a Rádio 104.9 custou para fazer 

e os que fizeram batalharam pra isso correram atras, que nem a diretoria da Nova 

Esperança, em aparte ao Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que frisou que tinha 

tomado conhecimento pelo intermédio do Carlinhos e ele comentou isso ai e até 

comentou toda esta questão do fio aí, que teve alguns contratempos, e na verdade 

ele só lhe externou esta tristeza dele, porque ele era um que também participava 

ativamente, auxiliava nos programas, nas propagandas  e achava que o Billy é 



testemunha disso aí e até agora o Carlinho foi embora, se não estivesse com a 

Rádio nessa situação ele até tivesse ficado, mas enfim da sua parte ele dará um 

total apoio, de volta ao Vereador Enio Delatorre, que frisou que todo mundo sabia 

que ela vinha meio aos trancos e barrancos e a diretoria era só figura decorativa, 

mas quem mandava todo mundo e até tem comentários na cidade que a outra Rádio 

nem faz questão que essa funcione, então temos que batalhar e lutar para reativar, 

em aparte ao Vereador Mário Maçalai que frisou que  tinha que procurar o seu 

Alcides, seu Alcides foi Vereador, foi Vice-Prefeito oito anos, tem que ver com ele 

quais as intenções e pedir para ele de repente fazer uma convocação, e faze uma 

eleição, e abranger mais gente para participar da diretoria, não resta dúvida é de 

suma importância que essa Rádio volte a funcionar, porque tem as pessoas como 

diz o ditado apaixonados pela Rádio e sempre lutaram pela 104, tem crédito na 

comunidade e o comércio com certeza sempre está ajudando e vai continuar 

ajudando, então temos que fazê-la funcionar novamente, de volta ao Vereador Enio 

Delatorre, que frisou que foi uma luta para trazer uma coisa e agora deixar fechar, 

e também achava que não era justo ter deixado lá no Gelson e não recompensa-lo  

de repente ele negociar com ele para fazer o pagamento destes quase dois meses de 

aluguel. E para finalizar agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima 

sessão do mês de junho no dia 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.     

 


