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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

      Aos treze dias do mês de dezembro 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; Joel Pires Corrêa; Jonatan 

Cristiano Kuhn; Mario Maçalai e Valdir Declero de Lima, com ausência do 

Vereador João Carlos Antenoff que se encontrava com problemas de saúde, 

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 Giovane Soares Rozin, em seguida foi feito um relato das 

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

ATA nº 022 de 22 de novembro de 2021, em prosseguimento passou-se para a 

ordem do dia onde foi analisado o seguinte projeto de lei oriundo do Poder 

Executivo Municipal: Projeto de Lei nº 055/21 de 03 de dezembro de 2021, que 

“Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras 

providencias”. Matéria aprovada por unanimidade dos presentes. Também foram 

analisadas as seguintes proposições: Proposição nº 077/21 de autoria do Vereador 

Aldair Clovis Maron, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal, providencie a 

colocação de uma caixa de água de no mínimo 5.000 (cinco mil litros), no 

cemitério da cidade”. Matéria aprovada por unanimidade dos presentes. 

Proposição nº 083/21 de autoria do Vereador Aldair Clovis Maron, que “Sugere 

que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, disponibilize os 

maquinários da Patrulha Agrícola gratuitamente (sem a cobrança de horas 

máquinas), para os pequenos agricultores nos serviços de colheita do milho para 

silagem, por motivo do forte reflexo da estiagem que está ocorrendo afetando as 

lavouras de milho”. Matéria aprovada por unanimidade dos presentes com emenda 

sugerida pelo Vereador Valdir Declero de Lima, que passa a viger com a seguinte 

redação: “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, 

disponibilize os maquinários da Patrulha Agrícola gratuitamente (sem a cobrança 

de horas máquinas), para os pequenos agricultores nos serviços de colheita do 

milho para silagem, por motivo do forte reflexo da estiagem que está ocorrendo 

afetando as lavouras de milho, através de critérios estabelecidos pelo Conselho 

Agropecuário”. Foi analisada também a Moção de Aplauso nº 003/2021 de 

autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Legislativo 

Municipal, preste uma justa homenagem de aplausos ao jovem atleta NICOLAS 

GODINHO JOHANN pelo destaque Nacional e Internacional na modalidade de 



futebol, em especial pela recente conquista de sua equipe o GOIÁS, que disputará 

a série “A” do campeonato brasileiro de 2022. Nicolas que tem suas raízes aqui na 

nossa região e também aqui no nosso município, sendo pela Mãe e Avós 

Maternos”. Matéria aprovada por unanimidade dos presentes. Logo após passou-se 

para o período das Explicações Pessoais. O Ver. Mario Maçalai inicialmente 

frisou que estava se findando o ano e foi um ano de dificuldades de muitas lutas 

que o covid – 19, mudou totalmente a vida das pessoas, e citou as grandes cidades 

com crianças ficar fechado em um apartamento, ficar fechado dentro de casa,  

então foram muito difícil os últimos dois anos, além de ceifar vidas com esse 

covid, diminuiu muito o emprego ficou muitas pessoas desempregadas, muitas 

famílias desempregadas, onde que era de suma importância o emprego para levar o 

sustento para dentro de casa, e que achava que irá melhorar as coisas ele torcia 

para isso que é de suma importância a criação de empregos, porque esse País, os 

Estados, os Municípios, os empresários de ter mais empregos, em seguida frisou 

com relação a viagem que eles fizeram a Brasília citando que chegou em Porto 

Alegre e ele estava observando andando por lá e viu o que tinha de 

estabelecimentos para alugar, frisando que isso deu uma quebradeira nas grandes 

cidades e graças a Deus os municípios pequenos até quinze, trinta mil pessoas não 

sofreu tanto o sofrimento maior foi nas grandes cidades, ficou critico muito 

desemprego e bastante mortes também, frisou também a respeito da Câmara de 

Vereadores deste ano que está se findando, frisando que foi um ano muito 

produtivo, tivemos aqui um entendimento de todos os Vereadores, então é isso ai 

que a comunidade quer que nós trabalhamos unidos defendendo os interesses da 

comunidade, a maioria elege o Vereador para isso, são poucos que elegem o 

Vereador para vir aqui complicar, devemos de pensar no bem estar de nossa 

comunidade, de nosso povo, e passa Prefeito, passa Vereadores e coisas para fazer 

sempre vai ter cada um quer fazer mais que seu sucessor, isso é muito bom para o 

desenvolvimento da cidade, então ele está ai e sempre fala que tudo que vem do 

encontro da municipalidade dos projetos que vem de interesse comunitário ele 

sempre votará favorável, frisou também que achava que nos últimos dois meses 

tinha dado um problema na parte de medicamentos e frisou para os senhores 

Vereadores e que deveriam concordar com ele que muitas pessoas procuravam  no 

posto de saúde e não conseguiam medicamentos, então ele achava que alguém 

falhou porque com certeza dinheiro tem não deveriam deixar faltar medicamentos,  

porque as pessoas precisam, frisou também com relação a seca que esta ai 

prejudicando a agricultura e ele estava torcendo que Deus Mande uma bela chuva, 

porque é a nossa base do município e de toda a nossa região é a agricultura, e 

quero desejar a todos Vereadores e toda comunidade um feliz natal com muita 

saúde. O Ver. Valdir Declero de Lima fez um breve comentário sobre o balneário 

da cascata do Rio Burrica, e agradecer o Vereador Antenoff que esteve junto lá no 

Gabinete e conversaram com o Prefeito e o Dorninha estava junto também, e foi 

entrado em contato com a Ceriluz e dado uma adequada naquilo ali e tinha mais 

algumas coisas para fazer e iria ser feito no fim do mês na virada do ano, citou 

também que a Ceriluz abriu mais a vasão da agua, então ele fica agradecido de um 

pedido que foi feito e está lá para a comunidade usufruir, agradeceu também  o 

Vereador Maronzinho por ter levado um oficio deles ao Deputado Biolchi, para 

que seja destinado para o nosso município uma emenda de duzentos e cinquenta 

mil, frisou também que dias atras ele estava no bar do Schanke. um domingo de 



manhã e tinha bastante pessoas se queixando e reclamando desta estrada que liga o 

Inhacorá, citando que foi ligado para o DAER, de Santa Rosa e eles falaram que 

precisavam de uma autorização de alguém para fazer esse serviço, e ele ligou para 

o Secretário do Estado Juvir Costela e ele autorizou essa máquina que está cedida 

do estado para o município, para fazer isso, e foii conversar com o Prefeito e tinha 

dado um problema numa bomba, então devemos agradecer o Secretário Costela 

mais uma vez, porque ele dá a atenção na hora dos pedidos que são feitos. O Ver. 

Aldair Clovis Maron inicialmente frisou que foi muito bem recebido pelo 

Deputado Biolchi quando da entrega do oficio ele se interessou e irá enviar 

emendas para Chiapetta, assim como os demais Deputados que querem um 

compromisso já para a próxima eleição que está chegando porque dinheiro tem, 

então ele teve o privilégio de estar em várias secretarias, gabinetes de vários 

deputados, e citou  que o deputado Pedro irá enviar mais esse ano para Chiapetta, o 

nosso senador Luis cCarlos Henze irá enviar mais duzentos e cinquenta mil, e 

também visitou o Gabinete do Covatti e ele lhe congratulou com o município de 

Chiapetta mais duzentos e cinquenta mil para calçamento, e ele ficava feliz por 

poder representar o município de Chiapetta, e que os demais Vereadores pudessem 

também ir, porque quem não é visto não é lembrado e dinheiro tem e os deputados 

estão bem loucos correndo atras de votos e mandam dinheiro mesmo, frisou 

também um pouco sobre o covid e ele agradecia a Deus por não ter pegado esta 

doença ai, e que Deus olhe para essas pessoas que estão sofrendo, pessoas de idade 

que não podem sair de casa, e para finalizar frisou que espera que o Prefeito envie 

projeto de aumento para o funcionalismo público e tinha a certeza que o Prefeito 

deve estar preparado para solucionar um pouco as perdas dos nossos funcionários. 

O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente desejou melhoras para o Vereador 

Antenoff que se encontrava com covid, e fez coro ao o que o Vereador Maron 

frisou referente a questão do funcionalismo citando que nas outras sessões ele já 

havia externando essa preocupação, então que o Prefeito se organize aí e seja 

concedido uma revisão geral anual, porque ele acha que agora não irá ter 

impedimento nenhum. O Ver. Giovane Soares Rozin desejou uma boa semana a 

todos e dispensou as explicações. O  Ver. Joel Pires Corrêa frisou que na última 

semana tiveram uma reunião com o pessoal da saúde onde foi feito o ultimo 

decreto deste ano sobre o covid onde ele tinham duas pauta que era o torneio Jânio 

Luis Scherer e do baile daí tiveram a reunião e que achava que os Vereadores 

precisam participar destas reuniões no mínimo dois Vereadores porque os 

Vereadores são os representantes do povo, tem que levar essa mensagem a esse 

pessoal que fazem esses decretos, e citou que o Baile tinha sido cancelado e o 

torneio também, mas o pessoal daqui vai nos bailes para fora que é pior ainda todo 

mundo vai pra fora em outros municípios, e no nosso município não está saindo 

nada, e frisou também que o nosso torneio iria sair aqui na praça no ar livre não 

iria ter grandes problemas, então por achar que iria ter mais casos de covid foi 

cancelado ai não saiu os atletas ficaram frustrados, porque faz tempo que estão 

esperando  e o decreto do esporte está liberado que podem fazer os jogos e a praça 

foi colocado grama nova, pintada ficou bonito para fazer o torneio, mas 

infelizmente não deu para fazer e com isso ai a economia do município também 

fica afetada um pouco, porque não dá movimento o pessoal deixa de ganhar, muita 

gente que já estava mal que os bares não podiam abrir e agora que iriam se 

equilibrar entra um novo decreto, então vamos esperar para o próximo ano que as 



coisas mudam um pouco, e eles Vereadores devem participar dessas reuniões, 

comunicarem o Presidente pelo menos e o Presidente convidar um Vereador de 

cada bancada, para participar dessas reuniões porque geralmente os  Vereadores 

ficam de fora, mas são eles que são cobrados. O Ver. Jonatan Cristiano Kuhn  

frisou com relação ao que o Vereador Joel tinha frisado e o Vereador Chico 

Também tinha comentado e ele não lembrava se tinha sido convidado para essa 

reunião decidem as coisas e depois vem para os Vereadores as cobranças de coisas 

que acontecem, porque os Vereadores foram eleitos para representar o povo, então 

os Vereadores devem estar sabendo o que acontece esse tipo de decisão até a 

decisão do baile tudo bem em ser cancelado porque é num local fechado, mas o 

torneio tinha que sair que é num local aberto, em seguida solicitou para que fosse 

enviado um oficio para o Beto Bermann parabenizando pelo campeonato de bocha, 

em continuidade agradeceu o Jorge pelos anúncios na rádio com relação a vacina 

que ele tinha pedido, frisou também com relação ao jogador de futebol Nicolas que 

antes estavam comentando e citou que ele estudou em Chiapetta, e cada um de nós 

gostaria de ter um familiar na situação que ele está hoje, e frisou ainda do Belo 

trabalho que o Beto está fazendo citando que já havia escolinhas antigamente mas 

nesse patamar nunca, solicitou também envio de ofícios a todas as Secretarias e 

Chefes de setores parabenizando pelo trabalho prestado no ano de 2021 e para 

finalizar externou melhoras para o colega Vereador Antenoff. O Presidente da casa 

Vereador Enio Alberto Delatorre que frisou quanto a questão da comissão do 

covid, citando que a Câmara não recebeu convite, e como havia um pedido de 

todos os Vereadores ele solicitou que fosse enviado um oficio para a Secretária da 

Saúde a Cleomara para que quando surge essas reuniões em aparte ao Vereador 

Gabriel que frisou que em sessões passada apresentou proposta referente a 

questões que envolve o covid fosse reunido um grupo integrado não só com o 

pessoal da saúde, representante do Executivo, representante do Comércio, 

representante da Câmara, representante das Escolas e ai por diante, de volta ao 

vereador Enio que sugeriu para colocar neste oficio que praticamente houve uma 

observação geral dos Vereadores de quando surgir essas reuniões que os 

Vereadores sejam convidados e comunicados, e ele com certeza se tivesse chegado 

o oficio aqui teria colocado no grupo dos Vereadores a reunião, mas frisou que ele 

como Vereador falava que achava que tinha que ter deixado realizar o campeonato, 

porque ele via que Três de Maio teve aniversário da rádio, Terceira Idade está se 

reunindo, as Igreja fizeram um grande movimento no final de semana, houve 

aglomerações em frente de bares enfim, e porque não na praça que é um local 

aberto, e ele sabia até de profissional que não quis a realização do campeonato, 

mas fim de semana pegou sua família colocou num carro e foi para a praia buscar 

covid, e o povo pobre que se lasque, que fique em casa trancado, e citou da 

decepção para os atletas, para os jovens e essa doença o mais brabo já passou o 

pessoal está vacinado e se pegar não vai ser tão grave então porque em Chiapetta 

ser diferente, frisou também que no dia anterior ele tinha assistido a primeira 

partida da final da Copa do Brasil e tinha mais de sessenta mil pessoas, então ele 

achava que tinha que fazer um balanceamento e se os outros municípios estão 

fazendo não tem porque Chiapetta ser diferente, solicitou também envio de oficio 

para o Carlos Eugenio Azevedo dos Santos popular gordo parabenizado presidente 

do Corede Celeiro que e nos dias 08, 09 e 10 lá em Três Passos aconteceu  uma 

avaliação do ano de 2021dos Coredes  então parabeniza-lo pela organização desse 



evento, solicitou também envio de oficio para todas as Câmaras da Região Celeiro, 

citando que depois que ele e o Presidente de Três Passos conduziram a 

ACAMRECE ela morreu, caiu na mão de uma Vereadora de Redentora que agora 

tem um instituto de cursos e não quer lagar, gastou o dinheiro com assessorias e 

não faz a eleição da Nova Diretoria, frisou também que trancou o repasse que foi 

aprovado aqui para a Rádio Comunitária cintando que como não foi formada uma 

nova Diretoria e ele tinha contatado com vários sócios para fazer uma frente para 

formar uma nova Diretoria, então foi enviado um oficio pedindo para cancelar e 

estornar todos os empenhos para a Rádio não foi feito nenhum pagamento, e voltou 

na questão do campeonato que não saiu citando e citou a realização do campeonato 

de bocha com toda aquela aglomeração num local fechado ai podia, então não 

tinha porque Chiapetta ser diferente e para finalizar frisou que achava que os 

colegas Vereadores tinham visto nas redes sociais que Chiapetta foi contemplada 

com um milhão de reais para construção do acesso asfáltico até na ponte e desejou 

um feliz natal e ano novo. E para finalizar agradeceu a presença de todos e 

convidou para a última sessão ordinária do ano no dia 20 de dezembro às 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.     

 


