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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2021 
 

      Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um às vinte 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 019 de 04 de outubro de 2021, dando continuidade 

passou-se para a ordem do dia e não havendo nenhum projeto de lei oriundo do 

Poder Executivo Municipal, foram analisadas as seguintes proposições: 

Proposição nº 070/21 de autoria do Vereador Jonatan Cristiano Kuhn, que 

“Sugere que Poder Executivo Municipal reative a horta comunitária no antigo 

viveiro”. Proposição nº 071/21 de autoria do Vereador Jonatan Cristiano Kuhn, 

que “Sugere que Poder Executivo Municipal através do setor competente, faça a 

limpeza e colocação de pedras brita no cruzamento entre as residências de Joel 

Stopiglia e Nilvo Gauger acesso ao Posto Novo Horizonte”. Proposição nº 072/21 

de autoria do Vereador Joel Pires Corrêa, que “Sugere que Poder Executivo 

Municipal através do setor competente, providencie o calçamento com pedras 

irregulares na Rua Inhacorá, nos fundos da antiga Vila Rosa”. Proposição nº 

075/21 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o 

Executivo, por meio da Secretaria de Saúde, divulgue os medicamentos 

disponíveis na data e os que estão em falta na rede pública municipal de saúde, em 

lugar visível, de fácil acesso ao público, especialmente pelo site oficial da 

prefeitura, devendo informar a previsão do tempo para a disponibilidade deles”. 

Proposição nº 076/21 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 

“Sugere que o Executivo providencie um número oficial de WhatsApp para cada 

secretaria municipal, facilitando o acesso a serviços, esclarecimento de dúvidas e 

evitando deslocamentos excessivos pelos munícipes, principalmente do interior, 

ainda mais em época de pandemia”. Matérias aprovadas por unanimidade. Foi 

analisado também o Pedido de Providência nº 006/21, de autoria do Vereador 

Joel Pires Corrêa, que “Requer que o Poder Executivo entre em contato com a 

RGE, para providenciar a colocação da rede baixa na Rua Inhacorá, proximidades 

das propriedades de Julcemar Mocelim, Jucieli Mocelim e Felipe Marckezan, onde 



tem duas casas sem luz a mais de sete meses”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Foi analisado ainda o Projeto de Resolução nº 004/21 de 25 de outubro de 2021, 

que “Concede licença sem remuneração, do cargo de Presidente da Mesa Diretora 

da Câmara Municipal de Vereadores, sem, contudo, afastar-se do cargo de 

Vereador de 01 a 15 de Novembro de 2021, ao Sr. Enio Alberto Delatorre”. Para 

tratar de assuntos de interesse particular. Matéria aprovada por unanimidade.   

Logo após o Presidente da Casa passou a palavra ao Vereador Aldair Clovis Maron 

autor da proposta para conduzir os trabalhos de homenagem aos Servidores 

Públicos Municipais, pela passagem do dia do Funcionário Público que seria 

comemorado no dia 28 de outubro. O Proponente Vereador Aldair Clovis 

Maron inicialmente saudou todos os Funcionários Municipal, e frisou que propôs  

essa matéria para que possamos fazer uma pequena homenagem onde todos eram  

sabedores que os funcionários sofreram com essa pandemia, foi muito triste para 

todos nós inclusive com perdas de familiares, e daí vem a epidemia do salário dos 

funcionários e aproveitou a presença do senhor Prefeito para dizer que tinha 

certeza que o Prefeito como administrador estaria já prevendo um aumento que 

chegasse a gratificar esta perda salarial aos funcionários e que a administração 

deve estar preparada no momento que liberar esta lei da pandemia que nos ataca e 

dar um aumento gratificante dentro das possibilidades de nosso município, em 

seguida leu o certificado e logo após passou ser feita a entrega dos certificados 

para as categorias onde o Presidente do Sindicato nomeou uma pessoa de cada 

categoria para representar os demais e receber o certificado da categoria que 

pertence, para não haver agrupamento de pessoas, e chamou o Secretario Jairo 

Bernardo Bohn o homenageado que sofreu um sério problema de coronavírus para 

fazer a entrega dos certificados, e chamou categoria, por categoria, em sequência 

agradeceu o Jairo, e passou as conduções dos trabalhos novamente para o 

Presidente da Casa, que passou primeiramente a palavra para a Presidente da 

Associação dos Professores Sandra Nuzia Santos, que frisou em nome da classe 

que representa, agradeceu a iniciativa do Vereador Maron, e como funcionaria 

pública era gratificante ter a categoria lembrada por esta casa. Em seguida passou a 

palavra para o Presidente dos Funcionários Públicos, Antônio Vidal França, que 

agradeceu a homenagem do Vereador Maronzinho, e que no próximo ano podemos 

fazer uma festa para os funcionários que lhe cobram muito, uma integração, logo 

após Vice-Prefeito Jorge Rochinheski também deixou sua mensagem, e citou que 

lembrava de anos atrás quando tinha festa eles saiam arrumar carne para fazer a 

festa do dia do funcionário, e citou que como essa pandemia vem calejando muito 

a todos não podemos fazer nada e quando o Presidente quiser fazer uma festa para 

os funcionários lhe convida que ele estará junto e  agradeceu a todos os 

funcionários que ganharam certificados do trabalho que vem sedo executado 

dentro do nosso município, e que podiam contar com Vice Jorge, o Prefeito e toda 

essa bancada de Vereadores que eles não iriam envergonhar a nossa comunidade 

nunca. Dando continuidade passou a palavra ao Prefeito Eder que saudou o 

Vereador Maron o proponente pela justa homenagem aos Servidores Públicos do 

Município, saudou todos os funcionários valorosas pessoas que se deslocam 

diariamente de seus lares para os seus estabelecimentos de trabalho, para prestarem 

serviços para a comunidade, buscando sempre servir como o próprio nome diz 

Servidor Público a comunidade, o cidadão, a cidadã, da criancinha até o mais idoso 

em todas as funções existentes e citou que só na Prefeitura eram mais de trezentos 



Servidores Públicos, citou também que tinha também Servidores do Estado no 

nosso município, na Escola Estadual e algumas outras entidades um grande 

número que representa muito para a nossa comunidade, e se dirigindo ao Vice-

Prefeito Jorge que é um grande parceiro dos servidores e tem uma preocupação 

com cada servidor, e que toda a administração tem com certeza e respeito por todos 

os Servidores Públicos de reconhecimento do trabalho e sempre fazendo o melhor 

para todos, e que nada saia por eles sem a prestação de serviços de nossos 

funcionários que estão lá na ponta prestando o serviço para a nossa comunidade, 

então eles dependem desses servidores e ele reconhece e agradece esses servidores 

por tudo que tenham feito pelo município de Chiapetta em todas as áreas, no 

interior, na cidade, na saúde, na educação em fim em todas as repartições públicas 

que existe temos servidores dedicados comprometidos, citou também que tinha 

sido falado da questão da remuneração e ele sabia que a valorização deve ser dada 

de várias formas, primeiro pelo reconhecimento e respeito, e isso eles tinham por 

todos os servidores, e que também tem o programa da cesta básica que é 

distribuída em dia, todos os meses o servidor recebem a sua cesta básica, e 

mencionou a questão salarial que sempre é um desafio e tenham a certeza que ele 

tem a preocupação, tem a melhor das intenções de estar sempre reconhecendo e 

valorizando, e frisou que teve já na gestão anterior uma pequena reclassificação 

onde eles conseguiram abranger algumas categorias, dar uma implementada que 

ainda não é o suficiente e tem que fazer gradativamente, e que tem a intenção sim 

nessa gestão com o Vice-Prefeito Jorge, juntamente com todos os Vereadores de 

melhorar e dar a valorização que é merecida aos nossos Servidores Públicos 

especialmente equilibrando aqueles que tem mais defasagem salarial, podendo 

recuperar a defasagem que existe, e para finalizar parabenizou a Câmara de 

Vereadores por esta homenagem justa. e pediu a Deus que esteja sempre 

abençoando a nossa comunidade, principalmente os nossos servidores de nosso 

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

Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente de coração e com muita sinceridade 

parabenizou os Funcionários Púbicos pelo seu dia que se comemorará no dia 28 e 

que compreendia e reconhecia essencialidade dos Servidores Públicos é uma coisa 

que a comunidade esteja bem assistida, bem organizada, bem abastecida, seja nos 

quesitos de saúde, quesitos de educação, quesitos da agricultura, então ele 

parabenizou e reconheceu esses funcionários que desempenham com afinco e 

responsabilidade as suas funções, e aproveitou para externar que ele e os 

Vereadores e que acreditava que fosse todos sempre tiveram sim aqui nesta casa, 

uma preocupação muito bacana para com os funcionários, em seguida parabenizou  

o Vereador Maron pela proposição de fazer essa sessão solene ou especial em prol 

dos Funcionários Públicos, frisou também que recordava que na legislatura passada 

e se não se enganava foi uma das primeiras proposições assinadas por todos os 

Vereadores no sentido de que fosse feita uma reclassificação salarial para os 

servidores, que fossem reconhecidos, tivessem uma remuneração um pouco 

melhorada, frisou também que apresentou uma proposição e que acreditava que 

não tenha sido inédita também, sugerindo que o município contratasse a Unimed 

ou outras agencias de saúde, para proporcionar aos servidores um plano de saúde, 

teve outras questões salariais também particularmente batalhou muito, mas 

compreendia e respeitava a posição do Prefeito no sentido de que esse ano 

ocorresse a revisão salarial, mas compreendia que o Tribunal de Contas parece que 



tinha rechaçado essa possibilidade e apesar de vários municípios terem concedido 

esse benefício, concedido essa revisão, vários municípios do estado segundo lhe 

consta parece que até tenha que devolver, de certa forma ele manifestou aqui esta 

preocupação para com o salário dos servidores para que fosse revisado, para que 

tivesse uma tranquilidade diante da alta inflação, diante da pandemia, frisou 

também que teve uma posição muito participativa com relação ao plano dos 

professores na legislatura passada, contribuindo, ajudando, colocando emendas, 

então com relação aos Vereadores a de se reconhecer que todos estavam sendo 

bem parceiros dos Funcionários Públicos, e é claro como Vereador é importante 

que as vezes se disponha entraves por alguma crítica, uma sugestão, uma discussão 

um pouco mais acirrada, mas seja dito que isso é sempre com a intenção pelo bem, 

pelo melhor e não só pelo lado pessoal, e aproveitou essa oportunidade e não podia 

deixar passar em branco para cumprimentar de uma forma especial o Professor 

Pedro agora aposentado também é funcionário público, e solicitou para enviar um 

oficio para a Escola Anchieta parabenizando a escola pelo seu aniversário citando 

que tinha muito carinho pela escola e citou que o Professor Pedro se  engajou 

arrecadando bastante fundo para auxiliar a criançada para promover uma 

confraternização um momento bem legal no aniversário da escola e o dia das 

crianças, e também não podia deixar passar em branco a perda do seu irmão que 

era funcionário público e que infelizmente a pandemia o vitimou. O Ver. Giovane 

Rozin, parabenizou todos os funcionários presentes e agradeceu os pedidos 

atendidos das proposições, pelo executivo e pelos nossos funcionários. O Ver. 

João Carlos Antenoff primeiramente parabenizou a todos os Servidores Públicos 

o qual ele também se incluía e mais o colega Vereador Joel que também é 

funcionário público, e que não só ele e o Vereador eram defensores desta classe, 

mas todos os Vereadores desta casa, e citou que quase todas as sessões eles tem 

debatido, tem tentado de uma forma ou outra tentar ajudar o Funcionário Público 

de um aumento de salário, num aumento de uma cesta básica, mas era claro que 

esse ano uma lei complementar o município não conseguiu dar nem a reposição 

que o funcionário merece, então desta mesma forma os funcionários podem estar 

certos que todos os Vereadores sempre estarão ao lado do Funcionário Público que 

muitas vezes esta classe é descriminada de alguma forma até porque ele está a 27 

anos atuando como Funcionário Público e ele vê o funcionário ter muita dedicação, 

e esse servidor tem que ser valorizado de diversas formas, seja com respeito, seja 

com a valorização salarial, seja através de uma homenagem, e parabenizou também 

o Vereador Maron que fez a proposição é importante essa valorização para o nosso 

Servidor Público e que esperava que agora já no próximo ano o município consiga 

pelo menos repor esses dois anos uma reposição salarial que todos merecem, pelo 

trabalho prestado a toda a comunidade, frisou também que nos últimos anos até ele 

tem ouvido a população elogiar mais o funcionário, e é muito importante o 

servidor se sentir valorizado na área que atua e todos sabem que tem diversas 

áreas, e o que foi passado neste ano na área da saúde, os funcionários passaram por 

momentos muito difícil, e elevou os seus sentimentos também aos familiares dos 

funcionários que perderam familiares nesta pandemia, foi triste, foi doloroso  

perder colegas desta forma, mas Deus quis assim vamos continuar trabalhando. O 

Ver. Joel Pires Corrêa frisou que essa reposição salarial desses anos que 

passaram não iriam conseguir dar, então frisou se baseando naquele dia nisso, 

juntamente com todos e com a presença do nosso Prefeito fazer um pedido onde 



vários funcionários lhe pediram e que era sabido que não iriam ter essa reposição 

esse ano, eles pediram para que seja feito o turno único para os funcionários, onde 

alguns funcionários poderiam trabalhar por exemplo como pedreiro, como pintor, 

para dar uma recuperada neste fim de ano, para dar uma equilibrada, porque o 

salário está meio baixo e esses anos que foi perdido não tem como nos recuperar, 

então pediu novamente ao senhor Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores para ver 

com carinho dar o turno único para os funcionários, a onde eles poderiam trabalhar 

a tarde, e nesse turno de seis horas vai ter o mesmo rendimento não irá ter perdas 

para o município. O Ver. Jonatan Cristiano Kuhn frisou que a sessão tinha sido 

especialmente para os funcionários e parabenizou todos os Funcionários Públicos, 

e como o Prefeito tinha falado a Prefeitura não anda sem os funcionários, e frisou 

também que viajou a Brasília juntamente com colegas Vereadores e Vice-Prefeito 

em busca de recursos, e como o tempo era curto não iria explanar naquele dia, mas 

na próxima sessão iria o que eles encaminharam em Brasília, e  parabenizou 

também o Vereador Maron, pela proposição em homenagem aos funcionários. O 

Ver. Mario Maçalai primeiramente agradeceu a Deus e falou que tinha três coisas 

que ele não abre mão Deus, Família e trabalho, e naquele dia estavam fazendo essa 

homenagem as pessoas que trabalham, que prestam serviços para o nosso 

município os Servidores Públicos que desempenham seu papel nas diversas áreas, 

cumprimentou a Professora Sandra dizendo que os Professores são de suma 

importância na vida de cada cidadão, onde sai a formação do caráter da pessoa, lá 

sai diversos profissionais, intelectuais, o mundo inteiro passa pelo professor é de 

suma importância o trabalho de um Funcionário Público no município e ele sempre 

diz, é o braço direito de uma administração, frisou também que as matérias, as 

proposições que passaram aqui tudo que vem em encontro do bem público do 

cidadão Chiapetense, do agricultor, do professor, de todas as áreas, da saúde, é o 

seu é dos Vereadores o objetivo de aprovar tudo que vem ao encontro de toda a 

sociedade, é o objetivo de todos os Vereadores unido pelo bem da nossa 

comunidade, em seguida parabenizou o Vereador Maron pela sua proposição de 

homenagem, e estão de parabéns os Funcionários Públicos que estão lutando no dia 

a dia pelo desenvolvimento de nossa cidade, e a função dos Vereadores e do 

Prefeito é de dar condições de trabalho para os nossos funcionários e também 

frisou que todas as áreas é de suma importância para o andamento de uma 

administração pública, se a administração vai bem tenha certeza que a Câmara de 

Vereadores vai bem, todos os funcionários trabalham com mais alegria, mais 

animo, e frisou que todos eram sabedores os funcionários públicos são pessoas 

esclarecidas e que estávamos vivendo um momento difícil com a pandemia, onde o 

mundo inteiro está nessa dificuldade, o nosso País a pandemia levou mais de 

seiscentos mil vidas, nossos amigos, nossos familiares, então ele ficava triste por 

isso e as consequências estão vindo por ai, esta ai no mundo inteiro tudo subindo a 

alimentação, ferro, aço, tudo, agricultura, citando que uma tonelada de adubo em 

abril estava mil e seiscentos naquele dia estava quatro mil e seiscentos, então está 

tendo o reflexo, não é culpa do Presidente, do Prefeito do Governador é global isso 

ai, e parabenizou os funcionários públicos, e a respeito de salario todo mundo falou 

a própria lei federal proíbe de dar aumento salarial, e tinha certeza e o Prefeito 

estava falando que vai dar um aumento de acordo com suas condições frisou 

também que ele sempre defendeu salários, salario dá a dignidades ao trabalhador é 

de suma importância um pai de família ganhar mais e dar um sustento melhor para 



a sua família. O Ver. Valdir Declero de Lima parabenizou todos os Funcionários 

Públicos, e frisou que sua esposa também era funcionária pública, e citou que 

naquele dia pela parte da manhã esteve falando com o Prefeito e Vice Jorge a 

respeito de um aumento de salário e que não era de má vontade, mas há uma Lei 

Federal que proíbe não tem como dar, mas de repente foi falado de uma 

bonificação ou uma ajudinha a mais na cesta básica para o final do ano ficaria bom 

para os funcionários, em seguida agradeceu todas as secretarias, funcionários, 

Secretários, citou também que as vezes até aqui tem muitas pessoas que dizem o 

Vereador Chico não colocou nenhuma proposição, e o Prefeito falou que naquele 

dia estava mais ou menos numas oitenta proposições, mas todos poderiam ter a 

certeza que trinta ou quarenta pedidos que não foram feitos através de proposição, 

porque ele chega no Secretário Antenoff, chega no Secretário Ottonelli e consegue 

os serviços, e para finalizar parabenizou os Vereadores que foram a Brasília, o 

Prefeito e o Vice-Prefeito, e ele sabia que muitas verbas e emendas irão vir, O Ver. 

Aldair Clovis Maron frisou que o mundo inteiro vem sofrendo com essa 

pandemia e que o reconhecimento do ser humano vem da valorização de muitas 

pessoas que recebem salários baixinhos, mas ficavam contente com tudo aquilo 

que tinham, até se colocava no lugar de certas pessoas que ganham um salário 

mínimo e ter que comprar caderno, gás, e talvez teria que pagar aluguel, gastar 

com roupas, escolas para as crianças isso não é fácil, frisou também por outro lado 

não só aqui, mas em vários municípios também é pouca a valorização no nosso 

Brasil e citou exemplo do funcionário  público que opera uma máquina de até um 

milhão de reais o compromisso que tem, e frisou que não estamos alcançando essa 

meta no nosso município, mas o Prefeito e tem outros obrigações e benefícios na 

frente da administração de nosso município e ele agradeceu por isso, citando que 

era na iluminação pública, as estradas, também escolas, tem uma visão de 

administrador e solicitou carinhosamente ao senhor Prefeito Municipal, ao Otávio 

Léo Pitol que é o homem das contas, que vejam com carinho esse aumento que  

possamos homenagear assim de verdade os nossos funcionários, que merecem a 

nossa atenção, o nosso carinho, nosso respeito e essa engrenagem como falou o 

Vereador Mario Maçalai, cada um tem que funcionar, cada um fazer a sua parte é 

isso que toca o nosso município e precisamos dessas pessoas, frisou também com 

relação a classe dos Professores que educam nossos filhos com um salário tão 

baixinho em referência a outros estados, uma diferença muito grande uma reflexão 

que devemos ter e que gradativamente que a nossa meta seja alcançada, e de 

coração mais uma vez agradeceu a cada um dos funcionários, os Vereadores que 

aprovaram essa homenagem que poderia ter sido feita com festa, mas tinha que ter 

um respeito com cada funcionário pela pandemia, homenageou também a cada 

funcionário aposentado. O Presidente da Casa Vereador Enio Alberto Delatrorre  

parabenizou o Funcionário Público e Estadual e agradeceu pelo trabalho que fazem 

pela nossa comunidade, pelo cuidado que tem com a vida das pessoas quem 

trabalha na saúde, pelo ensino das pessoas quem trabalha na educação, pelo 

transporte de nossas crianças de nossa gente, pela administração dos recursos do 

município, dos bens do município, no momento que o Brasil e o mundo passam 

por um momento difícil e ele vê famílias invadindo caminhões de lixo para tirar 

alimentos isso é triste, invadindo lixões para tirar alimentos para sua família, 

pedindo esmolas nas ruas o desemprego beirando a porta de muitas famílias 

principalmente da cidade grande que ele acompanha, muito falta de estrutura, falta 



o mínimo para criar, a gasolina naquela noite teve mais um aumento, o óleo diesel, 

imagina agora na colheita, no plantio da soja, então é um momento muito delicado 

que o Brasil e o mundo estão passando é um momento de as pessoas refletir de 

ficar calma, não partir para o pavor, frisou também que a Câmara de Vereadores 

vai fazer com certeza junto com o Executivo um estudo muito criterioso para que o 

aumento para o Funcionário Público realmente seja compreensível, mas nunca 

podemos deixar de agradecer a Deus por nos ter um trabalho para sustentar nossas 

famílias e agradeceu os Funcionários Públicos pelo o que eles fazem pela nossa 

comunidade em todos os setores desde o Gari que recolhe o lixo até ao Médico que 

atende as pessoas, todos são importantes, todos tem a sua missão e fazem a 

máquina administrativa a funcionar. E para finalizar agradeceu a presença de todos 

e convidou para as próximas sessões do mês de novembro nos dias 08 e 22 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.     

 


