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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021 

 

      Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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; Jair Gehn 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 017 de 13 de setembro de 2021, dando continuidade 

passou-se para a ordem foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº 

062/21 de autoria do Vereador João Carlos Antenoff, que “Sugere ao Poder 

Executivo Municipal, que contrate um profissional Arquivista para o município”. 

Proposição nº 065/21 de autoria do Vereador Giovane Sores Rozin, que “Sugere 

que Poder Executivo Municipal entre em contato com o responsável pelo CTG e 

Parque de Rodeios, para que seja feita uma limpeza nos arredores das casas do 

Parque, pois, há muito lixo e entulhos em alguns locais, que esse recolhimento seja 

feito a cada quinze dias”. Proposição nº 066/21 de autoria do Vereador Jair Gehn, 

que “Sugere que Poder Executivo Municipal através do órgão competente, retire a 

terra que tem na Rua Luis Eickhof na última rua que foi feito o calçamento, pois, a 

chuva leva essa terra para a frente das casas”. Matérias aprovadas por 

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

Ver. Giovane Soares Rozin abdicou deste espaço. O Ver. João Carlos Antenoff   

comentou sobre a saúde citando que foi buscar informação junto a Secretaria de 

Saúde com a Secretária e ficou preocupado com o índice de vacinação de 

Chiapetta, frisando que as pessoas tem que se conscientizar um pouquinho mais na 

realidade é uma questão de saúde pública, e a pessoa não vacinada acaba trazendo 

novas mutações desse vírus podendo causar sérios problemas, como já enfrentamos 

aqui no município e pediu encarecidamente aos colegas para fazerem essa 

divulgação e inclusive ele achava até que, quem não se vacinou não poderia 

participar de eventos coletivos, eventos públicos em locais fechados, mas estão 

participando, então é bem grave esses casos ai,  e divulgou uns dados para os 

colegas Vereadores frisando que tinha três mil oitocentos e catorze pessoas de 

dezesseis anos ou mais que precisavam ser vacinadas, no município foram 

vacinados dois mil novecentos e trinta e quatro e não se vacinaram nem com a 



primeira dose oitocentos e oitenta, e citou que era muita gente para um município 

tão pequeno, ele achava que as pessoas estavam desrespeitando a saúde pelo o que 

o município já passou, pelo o que todos passaram, tem que fazer um trabalho de 

conscientização e depois sim tomar algumas medidas que seriam mais antipáticas 

perante essa parcela da população que acham que a vacinam prejudica, e citou que 

essas pessoas tomaram a vacina a vida toda de todo tipo, vacina até da febre 

amarela que é uma das piores milhares de vacinas, e hoje chegam e decidem não 

tomar a vacina da covid, então era um alerta que ele estava fazendo aqui,  e citou 

também que estava havendo casos de município vizinho tipo Santo Augusto já 

estava com surto de novo tinha mais de vinte casos positivos, e inclusive teve um 

caso da região que foi a Portela e foi a óbito, e na realidade não é uma opção das 

pessoas, o problema é o que traz para as demais pessoas que o vírus se mute e 

venha numa forma muito mais agressiva, e a Secretaria de Saúde está diretamente 

num trabalho incansável e até solicitou para que fosse enviado um oficio para a 

Secretaria de Saúde pelo trabalho que estão fazendo na vacinação e continuam 

fazendo, indo buscar a pessoa, indo para o interior, pessoas acamadas, idosos que 

não podem se deslocar até a cidade, e ele como Vereador irá acompanhar essa 

vacinação e se for preciso apresentar algum projeto de lei aqui para quem não 

tomar a vacina proibindo algumas empresas e até da entrada dessas pessoas em 

locais fechados que tiver aglomerações, e ai ele quer ver se não irão se vacinar, e 

para finalizar  e agradeceu, e parabenizou a Secretaria de Obras, porque ele tem 

andado bastante e as estradas no interior estão muito boas trabalho incansável das 

Secretarias, dos funcionários, tem deixado as estradas em dia e se aproxima a 

colheita de trigo e todos sabem que é importante para o escoamento da produção. 

O Ver. Joel Pires Corrêa solicitou para que fosse enviado um oficio para o 

Deputado Marcelo Brum que esteve ai no nosso município, para agradecer a 

emenda que ele enviou para o nosso hospital que vai ser muito útil, e citou que 

esteve em uns cursos em Porto Alegre e ficou sabendo que os hospitais que 

tiverem cinquenta e dois leitos não terão problemas, mas os outros sim e 

provavelmente eles irão dar uma mexida esse ano de novo para querer desativar os 

pequenos hospitais e com essa emenda quem sabe vai dar para ir aumentando o 

quadro de leitos do nosso hospital, e ele achava que deve ter pelo que se informou 

trinta e dois leitos e se der para aumentar um pouco e fazer no mínimo uns dez 

leitos a mais iremos chegar perto dos cinquenta e dois leitos que é o mínimo que 

eles exigem nos hospitais, então temos que se adequar para não haver mais 

problemas de fechamento de nosso hospital. O Ver. Jonatan Cristiano Kuhn 

parabenizou os dois colegas Vereadores pelo aniversario o Vereador Gabriel e o 

Vereador Antenoff no mês de setembro, parabenizou também o Vereador Giovane 

pela proposição do parque de rodeios, dizendo que o parque é um local turístico de 

nosso município, e ele estava falando com Prefeito do cascalhamento lá dentro e 

também se ira sair o rodeio ou não, e pensando a nível de município hoje também 

ele andou pelas estradas e está bonito, estão boas e parabenizou o pessoal da 

Secretaria de Obras a Equipe da Saúde, e ai ele pesou assim se dirigindo ao 

presidente Enio, citando que se escuta no radio no programa da Câmara  a questão 

do lixo para separar, então poderia pedir para as pessoas que não foram vacinadas 

irem se vacinar. O Ver. Jair Gehn abdicou deste espaço. O Ver. Valdir Declero 

de Lima se dirigiu ao Vereador Antenofff até porque era assunto da competência 

da Secretaria dele, e citou que ele não esteve lá em baixo na cascata e naquele dia 



esteve conversando com os Guri e a água era pouquinha, então que nos sábados e  

domingos seja largando um pouco mais de água, e solicitou que o Vereador 

entrasse em contato e conversasse com alguém deles de lá, e citou que eles 

colocaram um cara lá embaixo morar e ele tinha ficado sabendo naquele dia, que  

então pode controlar um pouco desta água, e solicitou para enviar um oficio em 

nome dos Vereadores para que eles reparem isso ai, em seguida parabenizou o 

Vereador  Antenoff da iniciativa de ir procurar a Secretaria para ver a questão da 

Vacinação do pessoal que não está vacinado, e salientou que só sabia quem passou 

e ele passou esteve internado por causa dessa doença, e muitos aqui perderam 

familiares, frisou também com relação a questão da proposição que o Vereador Jair 

tinha colocado e citou que as Secretarias estão trabalhando, mas também aqui o 

povo é as vezes é prevalecido o Macega, o Junior se eles tivessem cinco caminhões 

disponíveis para eles, ele garantia que os cinco iriam o dia inteiro puxando lixo e 

na esquina na frente da Lorete é a maior prova que existe se recolherem num dia 

no outro tem lixo de novo, e frisou que não sabia se não iria ser estipulado um 

valor e cobrado uma taxa de recolhimento de entulhos, porque só educa mexendo 

no bolso, a em aparte com o Vereador  Jonatan que frisou que o Vereador citou das 

caixas de água do parque citando que suas crianças estavam com diarreia, de volta 

ao Vereador Valdir Declero que frisou que quando foi perfurado aquele poço  lá 

em Três Passos quem levou amostra da água foi o Volmar, e ele foi buscar e 

assinou um termo de responsabilidade pelo CTG, que iria ser feito o tratamento e 

não foi feito, e aquela caixa lá ele achava que iria ser os Guri de Alegria que irião 

fazer a limpeza, citando que era uma caixa com de dez mil litros com cinco mil 

comprava e citou que foi colocado numa reunião lá que era para ser cobrado trinta 

reais de cada um desde janeiro, e que tinha mais o menos uns trinta que tem 

ligação de água e a trinta reais por mês daria novecentos, e que estamos no mês 

nove, e nove x nove daria hoje oitenta e dois e poderia ter sete mil e duzentos reais 

em caixa, mas ai é quando ele dizia que não funciona e não estava funcionando a 

diretoria lá em baixo, poderia ter esse dinheiro em caixa, e salientou que esses Guri 

irão dar um laudo e ele tinha falado com a Cleomara naquele dia e o que eles 

disserem a Secretaria irá cobrar do CTG e irá ser multado porque a outra vez ele 

foi notificado deram quinze dias para ele fazer e ele não fez ele leva na brincadeira. 

O Ver. Aldair Clovis Maron abdicou deste espaço. O Ver. Gabriel Guilhon 

Kovalski primeiramente cumprimentou, e parabenizou a Secretaria de Saúde na 

linha que o pessoal tinham falado os colegas já falaram, pelo empenho deles, pela 

dedicação na questão da vacinação inclusive naquele dia ele tomou a segunda dose 

da vacina que lhe foi atribuída e lhe chamou a atenção pelo comentário da 

Enfermeira responsável da linha do que o Vereador Enio tinha frisado, que quando 

se abre um lote tem que ser utilizado todas aquelas vacinas daquele lote e se não 

for utilizada logo ela  se torna inutilizável, imprópria, invalida, tem que ser 

descartável, até lhe chamaram naquele dia para a vacinação e um dos motivos foi 

este que era para ter ido outras pessoas e não foram, e como tinha vacina 

disponível se não fosse utilizada poderia se tornar inutilizável. e ai lhe ligaram e 

ele prontamente foi lá para tomar, então ele notava que o pessoal tem se dedicado 

bastante de ir atras, chamar, ligar, isso tem sentido bastante efeito, e na linha do 

que o colega Chiquinho comentou de algumas pessoas que não importam com o 

que se faça com a questão do lixo, não importa quanto seja limpado façam questão 

de sujar e é uma questão que também envolve saúde pública e ele achava que é 



plenamente possível da própria fiscalização sanitária por intermédio do fiscal 

sanitário notificar essas pessoas inclusive advertindo sob pena de multa, e ele tinha 

certeza que a fiscalização sanitária do município tem plena competência e a 

incumbência de fazer isso se fulano de tal está deixando entulhos num lugar errado 

ou de forma excessiva provocativo até proposital notifique e adverte, e se ficar 

insistindo que se multa e ele acreditava que os Vereadores tinham o conhecimento 

que o município tem o que se chama o poder de polícia no sentido administrativo, 

para poder fiscalizar, cobrar as pessoas por causa disso, que o município tenha essa 

competência e talvez não é exercido para evitar algum tipo de exposição e tudo 

mais e frisou que claro o diálogo sempre em primeiro lugar, frisou também sobre a 

questão da obrigatoriedade da vacinação, da importância da vacinação, e citou que 

tivemos o colega Chiquinho que passou por uma questão seria pegou covid, passou 

alguns dias no hospital, então ele sabia da importância da vacinação e Chiapetta é 

um município pequeno quatro mil habitantes e pelos número de óbitos que aqui 

ocorreram se tem a certeza que é valido se vacinar, e frisou que claro que ai entra 

outras questões mais profundas que geram mais debates, mais questionamentos na 

linha do que o Vereador Antenoff tinha frisado de obrigar de não entrar em tal 

lugar se não comprovar a vacinação, e citou que tinha lugares que tinha sido 

estimulado a vacinação concedendo desconto e se não estava enganado era no 

cinema em Três Passos que dava cinquenta por cento de desconto para quem 

comprovasse que tinha sido vacinado com apenas a 1ª dose, em aparte ao Vereador 

Chico que frisou que não sabia se naquele dia, mas uns sessenta dias atrás o 

município de Chiapetta só perdia para o município de Putinga, estava em segundo 

lugar que mais morria gente de volta ao Vereador Gabriel que frisou que era de 

conhecimento dos colegas que o estado fez um programa incentivando os 

municípios a se vacinarem, inclusive dando dinheiro para os municípios que mais 

vacinassem o estado elaborou um plano neste sentido um incentivo bem 

interessante, lembrando que empresas tem demitido pessoal por justa causa a 

aqueles que se recusaram se vacinar e por último agradeço aos colegas que lhe 

fizeram referência que no dia 24 ele esteve completando mais um aninho de vida. 

O Presidente da Casa Vereador Enio Alberto Delatrorre frisou de algumas coisas 

de ordem pratica e de informação citando que no dia 18 iria uma comitiva do 

Executivo e do Legislativo a Brasília para encaminhar algumas emendas, e citou 

que aqui da Câmara iria o Vereadores Mário, Antenoff e o Jonatan e os que não 

iriam agora tinha sido combinado para irem em fevereiro e ele desejou uma boa 

viagem que consigam trazer muitos recursos, e por falar em emendas frisou que 

achava que o Deputado Marcelo Brun está surpreendendo ele veio com a carreta 

dele estava chovendo e independente de sigla partidária ele com emendas boas 

para o município e comunicou também que independente de bancadas temos que 

começar a pensar em alguns deputados de nossa região, porque ele desde o 

primeiro mandato que conseguiu trazer emendas e outras também ajudaram através 

do deputado Jeronimo, e citou que é indiscutivelmente o Deputado Federal que 

mais enviou recursos para o município de Chiapetta e naquela semana eles tiveram 

a informação que o Deputado Jeronimo estaria desistindo de concorrer a Deputado 

Federal e para eles é uma perca. E para finalizar o senhor Presidente agradeceu a 

presença de todos e convidou para as próximas sessões do mês de outubro nos dias 

04 e 25 às 20:00 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.     

 


