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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 

 

      Aos nove dias do mês de agosto 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 Aldair 

Clovis Maron Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos 

seguintes edis: Enio Alberto Delatorre; 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 Gabriel 

Guilhon Kovalski, em seguida foi feito um relato das correspondências expedidas e 

recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a ATA nº 014 de 26 de Julho 

de 2021, dando continuidade o senhor Presidente convidou os colegas Vereadores 

para prestar um minuto de silencio pelo falecimento do Ex. Vereador Alcides 

Guarda Lara mais conhecido por Nego Guarda Lara, e não havendo nenhuma 

matéria para ser deliberada passou-se para o período das Explicações Pessoais. O   

Ver. Jonatan Cristiano Kuhn solicitou para que fosse enviado os ofícios de votos 

de pesar como sempre é feito para o Ex. Vice-Prefeito e Ex. Vereador Alcides 

Guarda Lara, em seguida solicitou para que fosse enviado um oficio para a 

Secretaria de Saúde de agradecimento na questão do trabalho deles sobre as 

vacinas, sobre o covid, pelo belo trabalho que estavam fazendo e citou que naquele 

dia ele tinha feito a segunda dose, e frisou que era um pessoal muito atencioso que 

lhe ligaram para ir vacinar, um trabalho competente, em seguida fez um pedido de 

providencia com relação as empresas de telefonia e internet que trabalham em 

nosso município, com relação aos fios pendurados na Avenida e demais locais, e 

citou que a cidade está bonita de asfalto novo, mas quando se chega aqueles fios 

pendurados, é uma vergonha estão usufruindo de um poste que não é deles, logo 

após frisou com relação ao que tinha sido falado na sessão anterior e o Vereador 

Gabriel até frisou que também era a favor de pedir a folha do hospital para que 

venha até a Câmara, para eles Vereadores discutir e analisar funcionário, por 

funcionário para aumentar o salário de quem está baixo, O Ver. Mario Maçalai 

frisou de uma questão que o mundo inteiro estava enfrentando uma pandemia das 

mais violentas da história da humanidade, que está ceifando muitas vidas e ele 

queria deixar registrado que ainda não está no final, e citou que tinha muitos 

municípios que estava aumentando os casos, e eles Vereadores e demais 

autoridades e pessoal da saúde, tem que ficar atentos para que não volte essa 

maldade, essa pandemia do covid-19 na nossa cidade, que todos bem sabem quem 



acompanha ás rádios, TVs, que tem o vírus delta que é muito mais violento do que 

esses primeiros vírus, então devemos continuar com os cuidados que é para o bem 

de nossas famílias, de nossos amigos e da nossa população, em seguida frisou que 

gostaria de falar e que já tinha salientado na última sessão, dessa obra de nosso 

asfalto, citando que ficou ótima e era um ganho de todos, tanto dos Vereadores, 

Prefeito e Vice-prefeito e Deputados da nossa região e principalmente o 

Governador, então todos estão de parabéns por essa conquista que é de suma 

importância para o nosso município, e parabenizou também o Governador do 

Estado Eduardo Leite e como ele já tinha citado na última sessão que esse governo 

iria ficar na história do Rio Grande que mais fez acesso asfáltico, e isso também é 

um esforço de todos os partidos que estão dando apoio na Assembleia Legislativa 

do MDB, PP, PSDB e outros partidos, então é através da união, através do trabalho 

que se consegue as coisas, e também quero agradecer o Prefeito que na quinta-feira 

lhe ligou e ele estava na estrada e não viu a ligação convidando para a visita na 

ERS 571, que estava ai o Deputado Ernani e ele chegou no posto Mattioni e não 

viu movimento nenhum, e salientou que deve ter acontecido mais tarde isso ai. O 

Ver. Valdir Declero de Lima abdicou deste espaço.  O Ver. Enio Alberto 

Delatorre solicitou para que fosse enviado um oficio para o empresário Luiz 

Antônio Corrêa Chaipetta e família, agradecendo e parabenizando pela conclusão 

da obra de 5,4 KM de calçamento que tinha sido inaugurado na última sexta-feira, 

uma obra importante para o município, dá mais com essa obra de iniciar o asfalto 

de repente se junta com esse calçamento e ai teremos acesso a Ijuí com uma boa 

trafegabilidade nos dias de chuva, solicitou também que fosse enviado ofícios em 

nome de todos os Vereadores para o Governador Eduardo Leite, para o Deputado 

Ernani Polo e para o Secretário Juvir Costela agradecendo pela conclusão da obra 

da ERS 571, que foi rápida, no momento estamos contentes e se espera que isso 

dure para alguns anos, mas enfim o que nos reivindicamos fomos atendidos, em 

seguida questionou o Presidente da Casa frisando que tinha um Projeto do 

Executivo e um do Legislativo para dar uma contribuição para a rádio 104 que já 

está no ar, onde o Beto ajudou bastante e o Bile também, e ele teve uma 

contribuição decisiva no fim para vir um técnico e colocar a rádio no ar, e se 

dirigiu ao Jorge solicitando para que ele e o Nei se reúnem para abrir espaço para 

as Igrejas, para ver quanto vão cobrar, quem vai apresentar os programas enfim, e 

que gostaria de saber do senhor Presidente e que ficasse registrado o porquê que 

não foi colocado esses projetos do Executivo e do Legislativo em pauta, e o 

Presidente Maron respondeu ao Vereador que na hora que estar tudo ok e que a 

Vossa Excelência o Vereador sabia pois conduzia a casa, ele irá colocar os projetos 

em votação, e que o Vereador iria ter a liberdade na próxima sessão se estarem 

certos votar os dois projetos, e o Vereador Ênio frisou que até na próxima sessão 

ele teria o direito de voltar e fazer andar, porque se tinha urgência nos projetos, e 

quem  estava na liderança tinha que fazer esses projetos andar, e o Presidente deu a 

resposta novamente ao Vereador Enio, que na outra sessão tinha muitos projetos e 

esses só faltou um detalhezinho que chegou meio atrasado e ele quer legislar de 

acordo com é a regra da casa, de volta ao Vereador Enio que frisou que ele ao 

contrário de Vossa Excelência dizia o porquê não ir em votação, e o Presidente 

Maron respondeu que a Vossa Excelência quando assumiu escondia os projetos até 

da Mesa Diretora e agora quer que seja apurando com urgência. O Ver. Gabriel 

Guilhon Kovalski inicialmente cumprimentou e saudou todos os colegas 



Vereadores de demais presentes que eram Pais pela passagem do dia dos Pais, em 

seguida frisou que além do falecimento do Alcides Guarda Lara, Nego Guarda 

Lara assim como era chamado por todos, faleceu também a Senhora Nair Castilhos 

Silveira que é Vó da Rubiana sua namorada, então ele comentava e lembrava para 

que fosse enviado um oficio de votos de pesar para os familiares, logo após   

agradeceu e deixou registrado o convite do Prefeito para se fazer presente na 

cerimônia informal ou encontro enfim, que era a vinda do Ernani relacionada com 

o asfalto, e citou que teve alguns impasses quanto ao horário, e não pode se fazer 

presente, mas salientou que amanhã ou depois o Governador estará ai prestigiando 

fazendo uma inauguração um pouco mais formal em torno disso e certamente 

deverá ter mais algumas autoridades, umas que foram mencionadas pelo Vereador 

Enio que tiveram a participação para conclusão desta obra, o Governador Eduardo 

Leite, o Ernani e o próprio Costela, então ele fica contente feliz por isso, frisou 

também com relação aos projetos que vieram para esta Casa, e que de repente seria 

interessante ele comentar alguma coisa citando que sexta-feira ele não esteve e 

naquele dia esteve aqui nesta casa e não tinha nenhum projeto distribuído, e daí ele 

foi até a sala do Ita e o Ita não estava naquele momento e os projetos estavam em 

cima da mesa dele e ele deu uma olhada e pelo que entendeu estava se ensaiando 

para ajudar a rádio com oitocentos reais, e tocando no assunto da rádio ele 

acreditava que havia uma organização formal da rádio e se não lhe falhava a 

memória o último presidente era o próprio Nego Guarda Lara, e não sabia quem 

era o Vice que iria assumir, e que era importante ter esse cuidado para daqui a 

pouco receber bem certinho esse valor que iria ser repassado, para não ter nenhum 

embaraço formal, para não ter nenhum problema futuro, e por fim frisou referente 

ao que o Vereador  Jonatan tinha frisado e que ele achava importante, e que ele 

também tinha comentado na sessão anterior a respeito dos salários dos funcionários 

do Hospital e achava relevante que esta matéria fosse tratada, fosse abordada enfim 

fazia coro a esse pedido de oficio, e que poderia ser feito em nome de todos os 

Vereadores e seria até importante colocar no oficio a ideia e ter informação sobre 

os subsídios, para ver e estudar a possibilidade de uma melhoria nos salários dos 

funcionários, em à parte ao Vereador Enio que frisou quanto a questão do repasse 

da rádio seja o que for não é necessário que seja oitocentos o importante é que o 

projeto venha para ser analisado, de volta ao vereador Gabriel que frisou que o 

Vereador já tinha adiantado a sua preocupação com a Lei Complementar instituída 

pelo Governo Federal,  que ata um pouco os braços quanto o aumento de gastos, e 

ai quando ele viu aqueles oitocentos não estava assim se recordando do valor, 

então tem que ser revisto e discutido principalmente o ponto jurídico. O Ver. 

Giovane Soares Rozin agradeceu a Deus por estarem todos com saúde reunidos 

nesta casa, e no mais não teria mais nenhuma colocação para fazer, frisando que na 

próxima sessão iria apresentar uns projetos para que os colegas possam aprovar. O 

Ver. João Carlos Antenoff inicialmente parabenizou o empresário Luiz Antônio 

Corrêa Chiapetta, por ter concluído a obra de calçamento de 5,4 KM, uma obra de 

visibilidade até para outros empresários tentarem a irem investir nessa área ai, já 

que no início da cidade o município pretende também fazer essa estrutura de 

calçamento e queira ou não queira as vezes a população comentava do não 

investimento por parte de algumas famílias de Chiapetta e agora temos essa obra ai 

e não vai parar por ai, então é louvável essa atitude dele, citou também que tinha 

um projeto que é muito mais ousado, um projeto antigo que é de uma ferrovia que  



ligaria Catuípe a Santo Augusto, um projeto feito pela Unijuí, então é um projeto 

que o empresário Luiz Antônio foi buscar lá no fundo baú e será muito importante 

para o setor agroindustrial da região se for feito uma obra dessas, é um sonho mas 

como eles estavam frisando calçamento e asfalto era um sonho e aconteceu ou está 

acontecendo, frisou também voltando na parte da infraestrutura a questão do 

hospital do comentário com relação aos funcionários, frisando que pode se pegar 

por categoria, porque daqui a pouco iremos falar o nome dos funcionários e ele iria 

falar direto com o Jairo Bohn que e o atual Presidente, e ai analisar da melhor 

forma possível e se ele achar que deva denominar todas as pessoas com o salário 

que recebe sem problema, ou por categoria de trabalho no hospital, frisou também 

sobre a questão da agricultura, da suinicultura e nessa vinda do Deputado Ernani 

ele teve uma conversa onde ele lhe colocou o interesse dessas empresas de 

suinocultura investir aqui na região, até porque a nossa região é uma região 

privilegiada de solo e a maioria dessas industrias produzem em Santa Catarina, 

onde o solo não é propício para o descarte dos resíduos, eles estão com problemas 

ambiental muito grande e o interesse deles é de vir para essa região, essa região de 

Chiapetta, Santo Augusto, Inhacorá, e como são produtos para exportação os 

países exigem que não sejam produzidos em locais a onde possa contaminar o 

meio ambiente, então ele abria esta questão ai para os produtores rurais 

interessados, e que sabia que investimento inicial pode ser meio grande mas ele se 

paga só com alguns recursos e ainda sobra o adubo para o produtor, e ele está atras 

de investidores citando que já tem alguns produtores do município que tem uma 

parte da estrutura só precisaria dar uma reformada, uma complementada e já 

poderiam começar a produção e solicitou aos colegas Vereadores para divulgarem 

se tem algum produtor interessado as empresas querem investir aqui em Chiapetta. 

O Ver. Joel Pires Corrêa cumprimentou o Presidente, Vereadores e Secretário e 

comunidade presente e desejou uma boa semana a todos. O Ver. Aldair Clovis 

Maron Presidente da Casa, frisou que o pedido de oficio do Vereador Enio ele 

achava que deveríamos enviar em nome da Câmara assinado por todos os 

Vereadores, inclusive esperar para o dia que o Governador vir para inaugurar, 

porque agora não foi inaugurado, e para finalizar agradeceu a presença de todos e 

convidou para a próxima sessão do mês de agosto no dia 23 ás 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.     

 


