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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

      Aos vinte dias do mês de dezembro 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 

Anenoff; 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 023 de 13 de dezembro de 2021, em prosseguimento 

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

Poder Executivo Municipal foi analisado o seguinte projeto de resolução: Projeto 

de Resolução nº 006/21 de 17 de dezembro de 2021, de autoria do Vereador Enio 

Alberto Delatorre, que “Concede o Título de Cidadão Chiapettense, ao senhor 

Jerônimo Pizzolotto Goergen”. Matéria aprovada por unanimidade”. Em seguida 

foi feito a eleição da nova Mesa Diretora para o exercício de 2022 a qual foi 

aprovada por unanimidade, que ficou assim constituída: Presidente: Aldair Clovis 

Maron, Vice-Presidente: Jonatan Cristiano Kuhn, 1º Secretário: Valdir Declero 

de Lima, 2º Secretário: João Carlos Anternoff. Em continuidade o senhor 

Presidente colocou em votação das Comissões Permanentes para o Exercício de 

2022, a qual foi aprovada por unanimidade sem alterações permanecendo os 

mesmos componentes do exercício anterior. Logo após passou-se para o período 

das Explicações Pessoais. O Ver. Jonatan Cristiano Kuhn desejou um feliz 

natal e ótimo ano novo, e agradeceu a todos pela confiança e apoio de todos para a 

nova chapa da Mesa Diretora, em seguida frisou que que no último sábado ele 

tinha recebido a visita do Vilson Covatti popular Covatão, onde conversaram sobre 

emendas e ele reiterou na palavra dele além dos duzentos e cinquenta mil reais 

para ao abatedouro, mais duzentos e cinquenta para 2022, totalizando quinhentos 

mil reais que provavelmente virá para o município, então ele ficou feliz que todos 

os Vereadores estão empenhados, e estão buscando, todos estão trabalhando bonito 

estão fazendo um trabalho bem feito em prol de nosso município, e para finalizar 

agradeceu também os colegas Vereadores e Funcionários da Casa pelo trabalho e 

companheirismo que tivemos em 2021. O Ver. Mario Maçalai  frisou que foi um 

ano da Câmara de Vereadores de união todos pegando junto para atingir os 

objetivos em prol do município e a comunidade sem brigas e o bom debate faz 



parte da democracia e deve acontecer sempre, e parabenizou o novo Presidente 

Maronzinho que iria assumir a partir de 01 de janeiro e solicitou para que 

continuasse com esse trabalho de harmonia, com coerência, com respeito, em 

seguida frisou com relação aos deputados que já tinha falado da saída do Jeronimo 

que não irá concorrer mais citando que era uma perda para a nossa região, e citou 

também que tinha falado com o deputado Lucas e ele tinha garantido uma emenda 

de duzentos e cinquenta mil reais para o município de Chiapetta e já estava em 

Brasília protocolado frisando da viagem que ele fez juntamente com o Prefeito, 

frisou também a respeito dos suínos para os pequenos agricultores e citou se vier 

essa emenda ele tem o compromisso de fazer campanha para esse deputado, como 

os demais Vereadores tem da bancada do MDB, que vão apoiar o Osmar Terra um 

baita deputado um cara lutador de experiencia de vários mandatos, e o próprio 

Covatti os do PP tem vários deputados excelentes, então ele acha que vamos estar 

bem representados, logo após frisou que foi um ano difícil de muitas dificuldades 

com a questão da pandemia que ceifou várias vidas e também houve a redução de 

empregos, mas que Deus ajude que essa pandemia passe logo para voltar à 

normalidade de empregos e de tudo, e desejou a todos os Vereadores seus 

familiares e comunidade de Chiapetta um feliz natal e um ano de 2022 de paz, 

alegria e felicidade. O Ver. Valdir Declero de Lima inicialmente se dirigiu ao 

Alex e ao Maco que estavam presentes frisando que eles podiam ter a certeza e 

com a palavra do Presidente no proximo ano será o Vereador Maron, onde ele iria 

estar junto fazendo parte da Mesa Diretora e iriam trabalhar para que aconteça o 

que eles estavam reivindicando, em seguida agradeceu o Vereador Maron e o 

pessoal da mesa pela confiança de lhe colocar junto para fazer parte e com certeza 

iriam ter o seu respaldo também se precisar para ajudar a comunidade de 

Chiapetta, logo após frisou mais uma vez sobre essas verbas destinadas que estão 

vindo dos deputados, e achava que todos os deputados estão olhando com bons 

olhos para o município de Chiapetta, pela união que estão fazendo e também o 

Governador do Estado que tem enviado esse milhão e citou que era pouco os 

municípios que conseguiram uma verba cheia que nem para Chiapetta, então quem 

está de parabéns é o município é a comunidade, comentou também do que foi feito 

lá na cascata citando que estava no dia anterior lá e tinha um pessoal de Ijuí e tinha 

mais carro do que de Chiapetta, então isso também está levando o nome do 

município e desejou um feliz natal a todos e prospero ano novo.  Logo após o 

Presidente da casa passou a palavra para o Presidente eleito Aldair Clovis Maron 

que em primeiro lugar agradeceu a Deus por ter escapado deste covid, e frisou aos 

demais Vereadores o seu muito obrigado pelo companheirismo deste ano e que 

certamente iriam continuar no próximo ano, frisou também que Chiapetta é muito 

bem vista na região e todos os munícipes estão de parabéns, porque todos os 

Vereadores estão empenhados na busca de melhorias para o nosso município e 

devemos continuar assim trabalhando pela comunidade e desejou um feliz natal e 

um ano de 2022 de muita paz.  O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente 

saudou a diretoria do Bairro Nova Esperança que mais uma vez estavam presente, 

e parabenizou o nosso município por ter completado mais um ano de existência, 

mais um aniversário de existência política administrativa, em seguida frisou que 

queria justificar sobre um evento que houve no CTG, que ele ficou até um pouco 

chateado achou de certa forma um tanto incoerente, porque os demais colegas já 

tinham comentado daquele campeonato que sairia na praça e foi cancelado, e dias 



depois fazem um evento meio que fechado e quando aquele da praça que todo 

mundo poderia ir ver acompanhar num ambiente aberto não aconteceu, e ele 

confessou que não se sentiu a vontade de se fazer presente por esse motivo que 

achou um pouco impertinente, um pouco incoerente de cancelar um evento que se 

destinaria a toda a população para fazer em um ambiente fechado, logo após frisou 

que tinha ficado contente pela recuperação do colega Antenoff, que na outra sessão 

não pode se fazer presente e ele estava preocupado, mas está bem graças a Deus, 

frisou também que gostaria de na linha que tinha sido comentado da sua felicidade 

de receber a notícia da Assessora do Osmar Terra, que serão destinados trezentos 

mil reais para o hospital de Chiapetta, e isso é um motivo de felicidade vindo de 

uma pessoa que tem experiencia na política, tem nome a zelar, tem uma palavra 

digna, e ele achava que esse dinheiro irá contribuir com hospital de Chiapetta, e 

nesse ponto compartilhou com os colegas que ele teve um contato direto com a 

Administradora do Hospital que na última sessão ele falou bastante sobre o 

aparelho de ultrassom e ela comentou que o aparelho poderia custar em torno de 

quatrocentos a quinhentos mil e teria sim o interesse do Hospital na aquisição deste 

aparelho que atenderia muito a demanda dos munícipes, só que ela colocou duas 

situações que talvez o aparelho já poderia ter sido adquirido, mas duas situações 

dificultam ou impedem no momento que é a questão de uma sala própria para isso 

e outra questão um profissional habilitado para operar esse aparelho e 

considerando o prazo até vir esses quinhentos mil ele até achava que seria muito 

valido e já deixou em aberto aqui principalmente para os seus colegas de bancada 

que ele tinha essa ideia para que se faça uma pressão, um pedido para que esse 

dinheiro seja para essa finalidade de aquisição de um aparelho desse tipo, e desejou 

um excelente natal a todos, um excelente ano novo com muita saúde, muita paz. O 

Ver. Giovane Rozin desejou um feliz natal e feliz ano novo a todos e sugeriu para 

continuar assim trabalhando juntos em benefício de nossa cidade e para o bem de 

todos os nossos munícipes, O Ver. João carlos Anrtenoff frisou que o ano de 

2021 começou para nós da comunidade com muitas dificuldades devido a 

pandemia, muita tristeza devido as perdas de vida que tivemos e todos eram 

sabedores que ainda continuamos lutando contra essa doença, e citou que estava 

vindo novas variantes e mesmo com a vacinação as pessoas ainda estão se 

contaminando, mas a vacina ainda é o que está salvando vidas o  município de 

Chiapetta chegou a ficar entre os primeiros em mortes proporcionalmente no 

Estado do Rio Grande do Sul, e com o passar da vinda da vacina foi conseguido 

superar esse momento ruim para a comunidade, frisou também que não tinha sido 

só de coisas ruins que o ano começou, o município também e a comunidade estão 

de parabéns por ter conseguido inúmeras obras e muitos serviços que foram 

realizados durante este ano, a comunidade foi muito bem atendida citando que o 

município adquiriu a patrola nova, as estradas melhoraram para os agricultores, 

tem algumas obras ainda em andamento, o município conseguiu com o estado o 

valor de um milhão para asfaltamento da primeira estrada municipal até o 

assentamento do Cristo Rei, uma obra muito importante que vai trazer 

desenvolvimento não só para essa região que será beneficiada mas para todos do 

município indiretamente, porque é um trajeto muito difícil de manter ele em boas 

condições e esse trecho não precisará ter gastos com melhorias e manutenção, em 

seguida desejou a todos os colegas Vereadores um feliz natal e um excelente 2022, 

e para a toda a comunidade de Chiapetta, logo após frisou de uma preocupação sua 



e do município de Chiapetta com relação a estiagem que está acontecendo em todo 

o estado do Rio Grande do Sul, e citou que no dia anterior esteve conversando com 

o Secretaria da Agricultura e já tinha agricultores, pessoas com falta de água, então 

quando tem um dano humano o município tem que tomar uma decisão ou entrar 

em emergência ou não, possivelmente o município fará, como os demais 

municípios da região que estão fazendo os seus decretos de emergência, de uma 

forma de contribuir com os agricultores e as pessoas do município que no 

momento que tiver algum recurso, alguma prorrogação de dívida que poderá se 

reverter, e citou também que a produção de milho foi totalmente perdida, a 

produção de soja estava em torno de vinte por cento de perda principalmente 

aquela soja semeada em outubro já está com uma fase de floração com um 

tamanho muito pequeno e é uma planta que não tem muita recuperação mesmo que 

começasse a chover a partir do mês de janeiro, e as notícias não eram muito boas 

nem para janeiro e nem para fevereiro só retornará chuva mesmo em março, e que 

esperava que Deus mudasse esta previsão para que tudo se normalize, dando 

continuidade solicitou para que fosse enviado um oficio para a HPR na pessoa do 

Nei Pires onde ele reinaugurou o novo empreendimento e todos sabem que é um 

empreendimento de grandes proporções, uma empresa do município que presta 

serviço a quase todos os Estados Brasileiros, uma empresa que emprega mais de 

vinte pessoas e está num novo local muito bem localizado e a comunidade vai ser 

muito bem atendida. O Ver. Joel Pires Corrêa que primeiramente parabenizou o 

presidente o Enio por conduzir este ano a Presidência da Casa de manter a 

estabilidade e harmonia na nossa Câmara, e deu as boas-vindas ao novo Presidente 

Maronzinho, em seguida frisou se referindo com relação ao pessoal do bairro Nova 

Esperança que se faziam presentes citando que ele com certeza iria acompanhar 

para fazer esse repasse para essa comunidade, logo após frisou que também não 

tinha gostado das últimas atitudes do pessoal que fez esse decreto e cancelaram os 

jogos da praça e depois fizeram um evento, saíram fora da linha que tinham falado 

que não sairia nenhum evento no município, mas esperava para o próximo ano para 

que fosse feito um novo decreto, e se continuar teremos que ter uma outra posição 

com a participação dos Vereadores e da comunidade para ter mais opiniões não só 

destas pessoas, e no mais desejou um feliz natal a todos e um ano novo melhor do 

que este ano. O Presidente da casa Vereador Enio Alberto Delatorre frisou da 

questão do asfalto se houvesse uma sinalização naquela semana ou na outra iriam 

fazer uma viagem com todos os Vereadores a Porto Alegre, em seguida frisou que 

fazia de suas palavras as palavras do Gabriel e do Joel quanto a programação  do 

torneio Jânio Luiz Scherer na praça, ele achou que foi um equívoco e que entendia 

que o momento estava difícil, e sugeriram para não fazer talvez tivessem imbuídos 

das melhores das intenções o pessoal que está ligado na saúde e tem essa 

responsabilidade, mas achou que foi um equívoco não fazer porque naquele 

mesmo dia ele viu promoções nas ruas, nos bares e algumas atividades não muito 

recomendada na frente dos outros bares, frisou também que ele também não foi na 

live do dia do município, e se não dá para fazer em local aberto fizeram nesse local 

fechado, logo após agradeceu pela votação dos colegas na moção de Título de 

Cidadão para o Jeronimo, e solicitou para enviar um oficio para o Gabinete do 

Jerônimo e para os pais dele em Santo Augusto, dando continuidade parabenizou a 

nova Mesa Diretora da Câmara e desejou um bom trabalho harmônico aqui dentro 

desta casa, também frisou que no dia do municipio de Chiapetta dia 15 de 



dezembro por concidência neste dia o Celço Bernardi recebeu o Título de 

Deputado Emérito da Assembleia Legislativa a maior honraria da assembleia 

concedida a um deputado e ele fez um histórico da vida dele, e o que mais ele falou 

foi de Chiapetta, citando que aqui ele formou a personalidade inclusive agradeceu 

o Prefeito e parceria, a Câmara de Vereadores citou nomes, e solicitou para enviar 

um oficio também ao Celço Bernardi parabenizando em nome da Câmara de 

Vereadores por ele ter recebido o Título, e agradeceu de coração a parceria de 

todos os Vereadores neste ano de 2021, agradeceu também os funcionários da casa, 

os estagiários e que esperava encontrar todos no próximo ano de novo se for 

vontade da mesa diretora para continuar esse trabalho, citando que eram pessoas 

dedicadas e parceiras, e desejou um feliz natal e prospero ano novo. E para 

finalizar agradeceu a presença de todos. 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.     

 


