
                                         

 

ATA Nº.011/22 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE MAIO DE 2022 

 

      Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois as 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, 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 Giovane Soares Rozin, dando 

continuidade foi feito um relato das correspondências expedidas e recebidas, logo 

após foi aprovada por unanimidade a ATA  Nº 010 de 09 de maio de 2022, e no 

período da ordem do dia e não havendo nenhum projeto de lei oriundo do Poder 

Executivo Municipal, foi analisada a seguinte proposição: Proposição nº 027/22 

de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Poder 

Executivo Municipal implante sistema de rastreamento e monitoramento via 

satélite com GPS em todos os veículos e maquinários de obras pertencente ao 

Município, de forma a possibilitar o acompanhamento em tempo real do itinerário 

percorrido por tais móveis, promovendo transparência, eficiência e agilidade em 

relação aos serviços prestados pelo Poder Público”. Matéria reprovada com cinco 

votos contrários dos Vereadores Valdir Declero de Lima, João Carlos Antenoff, 

Joel Pires Corrêa, Jonatan Cristiano Kuhn e Aldair Clovis Maron e quatro voto 

favoráveis dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Enio Alberto Delatorre, 

Mario Maçalai e Giovane Soares Rozin. No período das Explicações Pessoais, O 

Ver. Mario Maçalai frisou que estamos já praticamente no mês de Junho, um ano 

e meio de Câmara de Vereadores, e citou que isso é gratificante, esse mandato, 

pelas obras que serão feitas no nosso município, e ele sempre diz, onde tiver união, 

harmonia, entendimento as coisas acontecem vão para frente, e citou o exemplo do 

nosso asfalto acontecendo frisando que tinha na sexta-feira que tinha passado com 

o Prefeito Eder, onde ele lhe falou,  citando que perguntou para ele a respeito do 

pregão que iria ser dia vinte e cinco e antes do pregão até o dia vinte as empresas 

tinham que serem credenciadas para participar do pregão, então ficou só uma 

empresa a Carpenedo que irá fazer parte do pregão e ele considera uma empresa 

que tem estrutura e que vai ser uma obra rápida, porque o que quer é rapidez 

principalmente que vai mexer com as terras aí dos agricultores, porque logo vem 

planta de soja, vem planta de milho, vem planta de trigo e alguma coisa a mais, 

então frisou que era praticamente certo que a Carpenedo iria vencer esse pregão 



desta obra de suma importância, uma das maiores obras desse mandato, e um 

acesso asfáltico que vai para o Parque de Rodeio, para a própria usina, para os 

reassentamentos, Cristo Rei o Nova Conquista, e eles Vereadores irão se orgulhar 

de terem sido Vereadores neste mandato por este obra que vai acontecer, o mérito 

de todos os políticos da região, do estado, principalmente a do Ex. Governador 

Eduardo Leite, que colocou o estado em dia, colocou a folha de pagamento dos 

servidores e está sobrando dinheiro para investimentos, está sobrando dinheiro 

onde anos e anos não tinha dinheiro para ser investido, saia Governo, entrava 

Governo, e nada, o único dos últimos Governos que colocou em dia a folha de 

pagamento e fez investimentos, cintando que inclusive eles estiveram e ele tinha 

citado na outra sessão anterior, em Frederico, e iria ter verbas políticas que nunca 

tinham anos atrás, provavelmente o município que colocar projetos em dia, com 

certeza irá ter êxito e irá ganhar mais dinheiro para fazer obras no município, então 

ele fica contente quando as coisas estão acontecendo no município, ele é pelo bem 

das pessoas, da harmonia entre os poderes que ai coisa funciona, é dessa maneira 

que sempre defendeu e irá defender que a Câmara de Vereadores trabalha com 

harmonia, com entendimento, frisou também que o Vereador Jonathan estava 

comentando a respeito da sessão de Santo Augusto, que é tumultuada e isso não 

leva a nada, só sobra descrédito dos políticos, dos Vereadores de lá, desse bate 

boca que não tem sentido é lamentável, não tem nada de proveito para o bem do 

município, para o bem das pessoas, só críticas e isso é a coisa mais fácil de fazer, 

mas a solução dos problemas não resolvem, frisou também que naquele dia tinha 

saído novamente uma pesquisa do Governo do Estado, onde o candidato Eduardo 

Leite está na ponta da pesquisa, com vinte e sete por cento, e o Onix, que é 

candidato do Presidente da República, Bolsonaro do PL, está com dezenove e os 

outros vem com oito, nove, então irá ser uma disputa assim irá dar segundo turno, 

faz parte da democracia a eleição, e ele torce que ganhe aquele que sempre trabalha 

e sempre irá trabalhar pelo Rio Grande e pelo Brasil. O Ver. Valdir Declero de 

Lima abdicou deste espaço. O Ver. Enio Alberto Delatorre abdicou deste 

espaço. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski de início deu uma simples sugestão 

citando que recordava que no início da sessão o Ita fez a leitura de oficio de 

convites para inauguração de biblioteca e coisas, e solicitou para que esses convites 

sempre devem ser colocados no grupo e o Ita respondeu que tinha colocado todos, 

em seguida frisou que iria fazer uma breve consideração sobre a sua proposição 

que ele fala em termo de democracia, e citou que a maioria do pessoal opta  por 

rejeitar e ele respeita, mas pela logística da nossa sessão o problema é que ele frisa 

sobre a proposição e os outros se manifestam e daí não tem como ele argumentar, 

ele tem que se aproveitar do período das explicações pessoais para manter o 

diálogo, e citou que é sempre bom deixar claro que o GPS não diz respeito 

unicamente a economia, diz respeito a localização, vale para se atentar não só para 

economia, mas para saber a onde o maquinário está, e o que está sendo feito esse 

tipo de coisa, então no seu ver compensaria e não teria problema nenhum, 



auxiliaria os próprios operários, os próprios motorista uma vez que comentar ou ter 

alguma desconfiança eles vão ter como mostrar que estão agindo corretamente, e 

achava mais infeliz do que qualquer outra coisa é de achar que essa proposição é 

uma infelicidade por falta em confiança isso é um absurdo, porque ele como 

Vereador nada mais é do que um  fiscal e o fiscal tem que fiscalizar, e acreditava 

ele que quem não deve não teme, porque os bons que agem corretamente, que 

dirigem direitinho, que não tenham nada a temer não irão se opor do GPS dizer a 

onde eles estão, a onde o maquinário está, agora aqueles que agem de má fé esses 

sim irão se importar o que não dá para admitir é uma medida que tenta primar por 

transparência e fiscalização seja mal vista, e ele estava notando que tinha pessoas 

que não tinham noção da função do Vereador, ai foge a ideia da lógica de adotar 

uma medida que prima por fiscalizar que não representa maleficio para ninguém, 

ele só quis ajudar, então ele achava que os de boa-fé não irão se importar, e fazia as 

suas considerações de respeito aos colegas,  mas lembrava que os carros da saúde 

já tinham essa tecnologia como foi dito naquele dia, então no seu ver seria muito 

especial no setor de obras ter isso ai também, e citou também daquela questão que  

o  Vereador Mário tinha colocado sobre o cartão de gasolina é um complemento 

sim, logo após informou que iriam estar protocolando ele e o Vereador Giovane 

um requerimento pleiteando a substituição do líder da bancada citando que o 

Vereador Chico vem representando a bancada do MDB, a um ano e cinco meses 

mais o menos e são quatro anos de legislatura e são três Vereadores nada mais 

justo, coerente e democrático que cada um assumir mais o menos um terço deste 

período, e naquele momento apresentaram o requerimento informando a 

substituição frisando que ele iria ser o líder da bancada e o Giovane o Vice,  e no 

andar o Giovane o lider e ele o Vice assim como é a democracia, e por último 

frisou conforme o colega Vereador Mário tinha frisado que essas obras aí do 

estradão ocorram tudo bem, tudo tranquilo, tudo certo, iria estar a par, e citou que 

naquele dia ele estava dando mais uma analisada no edital, na documentação que 

foi juntada, e cumprimentou a Ivana Finger, citando que foi sua colega, foi até par 

de dança nos tempos de festivais de dança da escola, e ele tinha um carinho por 

ela, e ela agora é a Engenheira que está responsável por esta obra, então ele fica 

feliz que ela está aí atuando, está trabalhando e vai estar participando ativamente e 

diretamente numa obra dessa envergadura, uma obra que envolve quase seis 

milhões de reais, é o que está previsto no edital.  O Ver. Giovane Soares Rozin  

em primeiro lugar parabenizou a todos os colegas Vereadores externando o nome 

de cada um  que estão sempre empenhados, toda a nossa equipe inclusive ele, por 

estarem aí representando o nosso município intermedindo na saúde de nosso 

hospital filantrópico, mantendo tudo em funcionamento, em seguida solicitou para 

que fosse enviado um oficio para o Doutor José Valdir Maçalai Clínico Geral, 

agradecendo pelo atendimento dado a sua mãe quando se encontrava com 

problemas sérios de saúde, logo após agradeceu novamente o Doutor José Valdir 

Maçalai e o parabenizou, agradeceu também o Doutor. Roger dos Santos, e o 



parabenizou também solicitando envio de oficio pelo atendimento pediátrico dado 

a nossa população, salientando que são dois Médicos que temos aí no nosso 

município que temos que dar os parabéns pelo atendimento aos nossos munícipes, 

citando que um município do tamanho do nosso está aí de portas abertas e outros 

municípios que já fecharam os hospitais, não tem mais atendimentos ou postinho e 

coisa e tal, temos que nos orgulhar e parabenizar essa equipe aí que está indo atrás 

da saúde do nosso município, que está sendo uma coisa muito boa para todos nós, 

em aparte ao Vereador Enio Alberto Delatorre, que frisou que isso aqui eram lutas 

da legislatura passada das nossas brigas, e citou que tinha uma ata guardada, que 

pediram para o estado não atrapalhar que o município assume, e logo após veio 

aquela municipalização, que o município da  Alegria fez, depois o senhor Filipin 

fez um “bafafá” para voltar, mas não volta mais, depois que assinou, acabou vai 

virar postão o da Alegria, e nós estávamos próximo a fazer isso também pela 

vontade do estado, mas pela vontade da Administração, dos Vereadores, dos 

Profissionais da saúde não aconteceu, e desejou  pronta recuperação para a mãe do 

Vereador, e citou que agora nosso hospital tem um equipamento que é assim, 

primeiro tinha que colocar o infartado na ambulância para levar a Ijuí, para ver se 

tinha dado o infarto, e o infarto para tratar tem quatro horas se não pode ficar com 

sequelas, tem que tomar o medicamento dentro de quatro horas e com esse 

aparelho que temos tem uma maior agilidade faz a chapa aqui e envia para o 

Instituto do Coração e lá eles dizem se está enfartado ou não, de volta ao Vereador 

Giovane Soares Rozin, que frisou bem o que o Vereador Enio falou, hoje nós 

temos que dar parabéns para os nossos Doutores de Chiapetta, citando que que não 

é fácil eles atender dias da semanas e finais de semanas, tem que se absterem do 

seu lazer para estar atendendo as pessoas doentes de nosso município, em aparte ao 

Vereador Mario Maçalai, que frisou a respeito do Hospital citando que tinha ficado 

sabendo que o bloco cirúrgico do nosso hospital está entre os cinco melhores da 

nossa região, e estão tentando e citou que tinha vindo de Ijuí na semana que tinha 

passado pelo que lhe informaram, fizeram reunião por aí e estão tentando fechar o 

bloco cirúrgico, alegando que nós não temos anestesista faz tempo que estão 

tentando fechar por causa disso aí desde do tempo em que ele era Presidente, mas 

eles não são sabedores que o Estado ou a União bancam quinze a vinte por cento o 

resto tudo é o município que banca e cada vez mais a municipalidade está 

buscando, mais modernidade para ser mais ágil, porque a vida não se brinca, é uma 

só, e desejou ao Vereador uma boa recuperação para a sua mãe, de volta ao 

Vereador Giovane Rozin que agradeceu novamente o Doutor Maçalai e o Doutor 

Roger e colegas Vereadores. O Ver. João Carlos Antenoff primeiramente 

parabenizou todos os nossos jogadores sub-17 que jogaram uma bela partida lá em 

Garibaldi só não trouxeram a vitória por detalhes foi no último minuto empataram 

e ele sabe que o esporte é importante principalmente para a nossa cidade que é um 

município pequeno, para os jovens no esporte evitando o descaminho e estendeu os 

parabéns a toda a equipe que foi lá o CMD, o Eder Bermann que foi comentarista e 



como ajudante também, a Administração Municipal que está dando tanto apoio ao 

esporte com tantas escolinhas de futebol, de vôlei que foram abertas em nosso 

município, então são coisas importantes é um investimento que vale a pena um 

dinheiro bem gasto, e comentou também que no próximo sábado seria aqui em 

nossa cidade, e que são times de elite mesmo sendo sub-17 e citou que fazia uns 

trinta anos ele nem estava aqui ainda e teve um clube daqui que participou do 

gaúchão em aparte ao Vereador Enio que frisou que achava que era um desejo de 

todos os Vereadores de parabenizá-los e convidar para sábado lá no pampeiro, e 

também teve outras equipes que foram a Três Passos citando que tinham ido o 

Tiago e o Binho, levaram lá as categorias sub-9, sub-11, sob-13 e sub-15, tiraram -

três 2º lugar e um 1º lugar, então solicitou para aproveitar esse oficio e parabenizar 

esses também, de volta ao Vereador Antenoff que frisou que também temos que 

investir um pouco mais até porque esse pessoal que sai em viagens longas 

necessitam uma parte maior de recursos para que consigam trazer resultados bons e 

é um incentivo também a essa gurizada, também parabenizou os funcionários da 

saúde pela confraternização em homenagem ao pessoal da enfermagem que 

tiveram na linha no combate a pandemia e solicitou envio de oficio ao profissionais 

da enfermagem parabenizando pelo dia das Técnicas de Enfermagem, frisou 

também em relação e parabenizou todos os Vereadores e todos os Conselhos 

também que apoiaram e ajudaram a escolher os beneficiados com o Kit da cesta 

básica com recurso  do Governo Federal, que veio para o município de Chiapetta, 

para o combate à seca, citando que foi conseguido adquirir 196 kits inicialmente 

era para aquisição de 150 e como tinha mais 12 o município adquiriu com recursos 

próprios totalizando 200 cestas básicas aos agricultores que foi a primeira entrega, 

e a próxima entrega seria na primeira quinta-feira do mês de junho e se os 

Vereadores quiserem acompanhar também e ver os produtos que são de primeira 

qualidade, bons de grande quantidade e vai ajudar várias famílias, novamente 

aparte a ao Vereador Enio que destacou também que tinha uns quatro ou cinco 

agricultores que moravam no interior e foram entregues através da Assistência 

Social, para não ficarem sem, e quando reclamaram a Prefeitura levou lá, de volta 

ao Vereador Antenoff que encerrou a sua fala. O Ver. Joel Pires Corrêa 

primeiramente parabenizou todo o pessoal que estão envolvidos no CMD, e 

aproveitou para convidar a todos para participarem da final do campeonato de 

vôlei que seria realizado na semana seguinte, um campeonato diferente que 

estavam promovendo agora e tinha municípios de fora participando, tinha vários 

atleta envolvidos é o primeiro ano que estavam fazendo, em seguida frisou  que 

legislar é votar contra o sim?, e ele achava que legislar é saber a diferença do sim 

ou do não, e citou que estamos aqui numa democracia para discutir e respeitar a 

decisão dos colegas, e como falaram se votar não é não legislar, então a maioria 

não sabe legislar, e salientou que legislar era isso que eles estavam fazendo todos  

fazendo pelo melhor em aparte ao Vereador Chiquinho que se referiu assim que o 

Vereador Kovalski disse que é colocar um GPS para poder controlar, e legislar é 



participar da Administração Pública, acompanhar as obras a onde já foi feito, ir 

atras do produtor saber se ele precisa alguma coisa e resolver, isso é legislar colega 

Vereador, de volta ao Vereador Joel que frisou que ele em seu ponto de vista sabia 

legislar foi eleito pelo povo e é de seu direito dizer sim ou não, e falar o que ele 

pensa ninguém vai lhe tirar isso,  e ele tem coragem de olhar dentro do olho e falar 

na frente não é falso de fazer armadilhas para a pessoa ou agredir uma pessoa por 

trás fazer alguma coisa ou uma tocaia, ele é desse jeito um cara muito firme no que 

ele faz e já mais irá prejudicar alguém sem olhar dentro dos olhos se tiver que fazer 

alguma coisa irá fazer pela frente, frisou também que tem coisas ai que nem era 

bom mexer de alguns problemas que aconteceram aqui dentro da Câmara de 

Vereadores com um rapaz da saúde, então temos que ser bem coerentes do que nos 

falamos aqui para não ofender as pessoas, porque cada um aqui tem o seu 

telhadinho, nem atire pedra no telhado vizinho se não tem um telhado de vidro, o 

Vereador Gabriel Solicitou uma aparte ao senhor Presidente para resposta e o 

Presidente concedeu, onde falou que o Vereador Joel não citou o seu nome, mas o 

Vereador Chico citou e ele queria uns trinta segundos para se manifestar que 

estavam questionando sobre se sabe ou não legislar, o seu comentário foi que ele 

falou de fiscalizar não falou de legislar,  e se referiu a um segundo ponto que seja 

ser cômodo ele fala de uma coisa a, b ou c, e tem pessoa que sai até parece meio 

esquisito com a falta de argumento citando que ele estava falando de um assunto e 

vem puxar coisas que não tinha relação nenhuma com o assunto que estava sendo 

falado, em aparte novamente ao Vereador Chico que frisou que o Vereador tinha 

falado legislar sim e fiscalizar, o senhor engula suas palavras. O Ver. Jonatan 

Cristiano Kuhn primeiramente frisou que já tinha anotado no início da sessão na 

sua folha um pedido de envio de ofício para o Beto do CMD e o demais 

Professores que acompanharam lá em Garibaldi, com muito brilhantismo e 

bastante garra, e também ele teve a grata satisfação e muita honra, não só porque o 

seu filho estava presente de estar em Três Passos e chegava se arrepiar ele nunca 

tinha ido e foi lá com o seu filho João e foi muito bom, muito bonito o apoio dos 

pais isso é fundamental para as crianças lá, porque de repente eles tomam uns 

coicezinhos e querem sair meio chorando aí tu ergue a moral deles e eles ficam 

bem faceiros, e solicitou envio de oficio também ao Tiago e ao Binho 

parabenizando eles pelo brilhantismo que agiram e atuaram lá com as crianças, 

frisando que os nossos times foram muito educados, mesmo com a questão da 

arbitragem mostraram garra, pois em quatro categorias trouxeram três segundo 

lugar e um primeiro lugar, então foi feito bonito, logo após solicitou para que fosse 

enviado um oficio ao senhor Prefeito com relação a uma proposição de sua autoria 

aprovada por todos o ano passado no início do mandato, no início do inverno, 

pedindo que fosse cabinado os tratores da patrulha agrícola, e agora está 

começando mais um inverno, e ele é pequeno agricultor, e tem um tratorzinho o 

“pastel”, o Giovane, e o próprio Maronzinho também tem e eles sabiam que dias 

de inverno é meio complicado o cara sair sem cabine, passam um frio tremendo, só 



que ele como pequeno trabalha uma semana e daí guarda de novo, mas a gurizada 

da patrulha é todos os dias, de manhã, a noite é sofrido para eles, então ele gostaria 

que reforçasse o pedido para o Prefeito, e frisou que já tinha conversando com o 

senhor Prefeito para pegar os dois tratores mais novos por enquanto, para o 

município iria custar no máximo uns cinquenta mil as duas cabines, as mais 

confortáveis que existem, em aparte ao Vereador Giovane Soares Rozin, que frisou 

que esteve comentando com os guris lá sobre a sua Proposição, de cabinar os 

implementos e teve uma resposta deles que lhe disseram para deixarem esses 

maquinários velhos sem cabine, porque tem que engatar as vezes ensiladeiras e tem 

os penduradores, depois tem que engatar, porque tem que ter manual atrás, e ai não 

pode ter cabine, então deixar os tratores velhos sem cabine e os novos que veem 

mandar vir com cabine uma sugestão que os operadores lhe deram, de volta ao 

Vereador Jonatan que frisou que sim, que o dia em que foi comentado isso aí foi o 

dia em que inauguraram a ensiladeira autopropelida tinha sido na terra do Geraldo 

e ali estavam de pé atrás das árvores não aguentavam o frio, e eles em cima do 

trator pior ainda, aí começamos a conversar entre eles e eles até lhe sugeriram de 

quando comprar, comprar cabinado, então concordava com o Vereador sem 

problema nenhum, mas só ele tinha frisado no início de sua fala e não sabia se o 

Vereador tinha percebido que ele disse assim, que fosse cabinado pelo menos os 

dois tratores mais novos, já ameniza bastante o frio dessas pessoas, então que o 

Executivo consiga atingir estes patamares ai, porque a modernizações da 

agricultura está voando, nós aqui ainda estamos lá por baixo. E para finalizar o 

senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou para as próximas 

sessões do mês de junho nos dias 13 e 27 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.     

 


