
                                         

 

ATA Nº. 014/22 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE JULHO DE 2022 

 

      Aos onze dias do mês de julho 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 Jonatan 

Cristiano Kuhn Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos 

seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon 

Kovalski; Giovane Soares Rozin; João Carlos Antenoff; Joel Pires Corrêa; 

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 João Carlos 

Antenoff, dando continuidade foi feito um relato das correspondências expedidas e 

recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a ATA Nº 013 de 27 de junho 

de 2022,  e no período da ordem do dia não havendo nenhum projeto de lei oriundo 

do Poder Executivo Municipal, foram analisadas as seguintes proposições: 

Proposição nº 037/22 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 

“Sugere que o Poder Executivo providencie cursos de primeiros socorros aos 

funcionários públicos, em especial para os servidores lotados na Secretaria de 

Educação que lidam diariamente com alunos, notadamente da creche municipal”. 

Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº 038/22 de autoria do Vereador 

Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que a Secretaria de Saúde, juntamente com 

a de Assistência Social, promova encontros esporádicos para reunião de pessoas 

com problemas mentais, tal como Mal de Alzheimer, visando promover sua 

integração, socialização, confraternização, qualidade de vida e bem estar”. Matéria 

aprovada por unanimidade. Proposição nº 039/22 de autoria do Vereador Gabriel 

Guilhon Kovalski, que “Sugere que sejam sinalizadas as estradas vicinais do 

município, em especial as que vem sendo utilizadas como desvio em razão de 

pavimentação asfáltica que está ocorrendo na estrada geral, bem como seja 

estudada a viabilidade de edificação de lombadas, ainda que provisórias, para 

manutenção da segurança de animais e pessoas que passam no local”. Matéria 

aprovada por unanimidade com emenda sugerida pelo vereador Giovane Soares 

Rozin, a qual passa a viger com a seguinte redação: “Que sejam sinalizadas as 

estradas vicinais do Município, em especial as que vem sendo utilizadas como 

desvio em razão da pavimentação asfáltica que está ocorrendo na estrada geral, 

bem como seja estudada a viabilidade de edificação de lombadas, ainda que 

provisórias, conforme a legislação aplicável, para manutenção da segurança dos 

animais e pessoas que passam no local”. No período das Explicações Pessoais, O 

Ver. João Carlos Antenoff frisou que gostaria de complementar mais com relação 



a proposição do Vereador Gabriel que realmente a questão da rodovia onde está 

sendo construída irá trazer alguns transtornos de locomoção das pessoas que usam 

aquela estrada, e citou que naquele dia mesmo o pessoal do trânsito começou 

colocar as placas indicativas, porque já havia munícipes que tinham se perdido 

foram parar lá pelos fundos da linha Modesta, citando que tem muitas quebradas 

por isso tem que serem colocadas estas placas, frisou também em relação aos 

quebra-molas citando que nesse sentido ele é favorável também, mas dentro da 

legislação e que o Vereador Enio tinha colocado bem quando ele falou que muitas 

vezes é bem melhor não especificar na proposição o tamanho do quebra-molas, 

porque até sair vai ter outras regulamentações, citando que a rodovia municipal é 

tanto, dentro da cidade é tanto, frente de escola é um outro tamanho, então tem 

várias variações, vários tamanhos, e também frisou que o município vem 

trabalhando e ele estava vendo ai canteiro de obras em Chiapettta, e ele anda por 

outros municípios e tem poucos municípios a nível que Chiapetta, que chegou com 

tantas obras sendo realizadas neste espaço de tempo, e até por isso está faltando 

funcionários, faltando pedreiros, faltando calceteiros para essas obras que estão 

sendo realizadas, frisou também que a população merece o que está sendo feito o 

Prefeito sempre está engajado de tentar sempre fazer obras que são de interesse 

público que irão ajudar muito a desenvolver e atrair investimentos e gerar mais 

empregos, frisou também que no sábado que tinha passado receberam a visita do 

Deputado Jerônimo que irá sair no final do ano, e trouxe um presentinho meio 

graúdo, mas não é para agora é mais para o final do ano está garantido este 

presente, e mencionou que ficamos até  meio que desamparado em relação ao 

Deputado Jeronimo na região que seria o Deputado que é daqui do lado de Santo 

Augusto, e quando iremos voltar a ter um Deputado Federal aqui da nossa região, 

mas por questões do próprio Deputado ele resolveu sair da política. O Ver. Joel 

Pires Carrêa frisou que gostaria de falar do que estava acontecendo no nosso 

município que abalou a nossa comunidade após este tempo de pandemia, citando 

que agora aconteceu dois casos ai na nossa comunidade que abalou a comunidade, 

e que não sabia que tinha sido por causa da pandemia que o pessoal ficou meio 

fora e ele viu que num piscar de olho se foi uma vida de pai de família, foi dois 

casos separados mas parecidos, então ele achava que devemos refletir bem isso ai, 

se unir mais pensar mais no bem das pessoas, no bem da comunidade, bem do 

nosso município e até aqui dentro da Câmara de Vereadores, vamos tentar 

amenizar muitas situações porque as vezes um deslize que aconteceu ai a pessoa se 

perde e se vai, então as discussões aqui podem ocasionar vários problemas um leva 

para um lado, o outro leva para o outro e assim vai, e pediu que todos pensam antes 

de debater aqui para não magoar as pessoas, aqui todos Vereadores estão unidos 

pelo bem do município e devem continuar unidos porque já mostraram que unidos  

conseguimos recuperar este asfalto, e quando se unem conseguem as coisas e o 

nosso município está indo muito bem, no mais parabenizou o Vereador Jonatan 

que agora irá administrar esta casa e estava vendo que não iria ser fácil mas 



acreditava que ele irá segurar a onda até o final do mandato. O Ver. Mario 

Maçalai parabenizou o Alex que estava presente pela realização do feito dos 

uniformes para a sua equipe, e é dessa maneira que as coisas acontecem com 

trabalho da comunidade, dos Vereadores de todos trabalhando pelo bem de 

Chiapetta, em seguida frisou se referindo ao que o Vereador Joel tinha frisado que 

foi ceifado duas vidas a poucos dias e que  lembrava muito bem que o Vereador 

Enio apresentou uma proposição de dar cursos a respeito da causa da pós pandemia 

para professores e alunos, que ninguém sabe até a onde irá essa pandemia que está 

ceifando duzentos e poucas vidas diariamente e também as sequelas que ficam, 

então esses episódios que acontecem em nosso município é lamentável essas coisas 

as sequelas que ficam, para a família isso é o grande problema de conviver 

diariamente com a falta de pessoas queridas, frisou também que todo mundo era 

sabedor que estão sendo construída várias obras no município citando que há 

poucos dias foi feito o lançamento da obra do campo do Ouro e Prata ele estava lá 

presente e os colegas também, e com isso quem sai ganhando é nossa comunidade 

e não é diferente o trabalho que fez o nosso Governador Eduardo Leite que uniu o 

Rio Grande os partidos deram apoio na Assembleia Legislativa e graças também 

que o Prefeito Eder fez certo os projetos, e que acreditava que agora também 

devemos manter as verbas da saúde, da educação manter essas verbas, frisou 

também que hoje é o contrário com as reformas feitas no estado do Rio Grande do 

Sul e parabenizou todos os Deputados que deram sustentação ao Governo do 

Estado e hoje está ai o exemplo da recuperação da nossa ERS 57,1 quase dez 

milhões e agora o nosso asfalto aqui mais um milhão e tem ainda para as casas 

populares de dois a três milhões e tinha a certeza que para o próximo ano sai isso ai 

e o Eduardo Leite pelo o que está vendo vai ser o nosso Governo do estado de 

novo ele está com vinte e nove por cento nas pesquisas e povo gaúcho está vendo 

quem botou o estado nos eixo. O Ver. Valdir Declero de Lima frisou da coragem 

do Alex de assumir a Associação da Nova Esperança e teve um respaldo da 

Administração e tem tudo para dar certo aquilo lá, frisou também dos uniformes 

que veio não é para representar eles os vereadores mas sim representar o pessoal 

que faz esse trabalho de recolhimento do lixo, frisou também que achava que 

estava pronto o estatuto deles para a reciclagem do lixo, para a geração de em 

pregos para as famílias de nosso município de Chiapetta, e irá diminuir muito o 

custo de levar o lixo para fora, em seguida parabenizou a Administração, o CMD e 

esta gurizada, pela participação nesta copa gaúcha de futebol, frisou também que já 

tinha sido enviado oficio para os Deputados que mandaram algumas verbas para o 

município de Chiapetta e queria deixar registrado aqui nesta casa, que quem esteve 

em Brasília  reivindicando uma emenda do deputado do MDB Osmar Terra, foi ele 

e os Vereadores Giovane, Joel e o Maron juntamente com o Prefeito, então referiu-

se ao nobre Vereador dizendo, você não entra de gaite nesta emenda e vá a Brasília 

e traz uma verba, de vez em quando o senhor se passa um pouquinho na suas 

palavras, frisou também referente ao que o Vereador Joel tinha frisado das pessoas 



que perderam a vida, com isso ele sugeriu que deveria ser enviado um oficio para a 

família desse funcionário, porque ninguém nunca sabe o que aconteceu com este 

funcionário ai que acabou se suicidando. O Ver. Aldair Clovis Maron desejou 

sucesso ao Presidente na direção dos trabalhos desta casa, e desejou sucesso ao 

Alex também que está à frente da comunidade de Nova Esperança, em seguida 

desejou a todos os Agricultores e Motoristas parabéns a essa classe trabalhadora e 

tão sofrida, logo após solicitou que fosse enviado oficio ao nosso Deputado 

Jerônimo em nome da Câmara por tudo o que ele tem feito e trazido para o nosso 

município, porque foi um Deputado que sempre ajudou Chiapetta, para nós foi 

uma grande perda, um Deputado batalhador defensor do nosso município. O     

Ver. Enio Alberto Delatorre abdicou deste espaço. O Ver. Gabriel Guilhon 

Kovalski frisou que não havia comentado antes teve mais o conteúdo das 

proposições mas naquela hora do período das explicações pessoais cumprimentou 

o Presidente Jonatan e parabenizou desejando que faça um mandato excelente, 

sempre respeitando os companheiros como sempre respeitou, tentando observar o 

máximo o Regimento com igualdade, equidade como ele sempre observou e vem 

tendo sempre esta a postura, que humildemente assim continue enquanto estiver 

administrando esta casa, e na mesma linha cumprimentou também e parabenizou o 

seu amigo Alex que se fazia presente tomou as rédeas lá daquela comunidade e da 

sua parte pessoalmente pode contar com ele no que precisar no auxilio ou questão 

jurídica ele estará ai auxiliando no que for possível, no que estiver ao seu alcance 

sempre para melhorar aquela comunidade, frisou também que alguns colegas 

tinham falado sobre a questão da pandemia, a questão do trabalho também, 

inclusive o Vereador Mario dedicou alguns louvores ao Eduardo Leite e que não 

tirava o mérito do ex. governador inclusive o MDB seu partido foi base do 

Eduardo Leite nesse período, mas não podia deixar de destacar um ponto quando 

se fala em finanças públicas e pandemia que é o fato que o Governo Federal da 

pessoa do então Presidente Bolsonaro, fez um despejo de dinheiro a nível de 

governo Estadual e Municipal, essa é uma realidade e um fato que não se pode 

ignorar, e frisou que não desmerecia o Prefeito, não desmerecia o Governador um 

ou outro que agiu de alguma medida ou de má fé, ou imbuídos de corrupção todo  

o tipo de forma alguma, mas ele também lembra na questão de pandemia em 

finanças públicas o Governo Federal foi alvo de várias críticas com a sua postura 

relacionada a vacina, mas em finanças públicas sabe que o Governo Federal 

mandou dinheiro para os estados e municípios, para combater essa pandemia e 

acreditava ele que este dinheiro na medida contribui para outras áreas direta ou 

indiretamente, então ele só deixa esse registro, frisou também novamente sobre a 

questão ainda na linha dos trabalhos dos Vereadores particularmente ele achava de 

suma importância que os Vereadores entre várias outras coisas com relação 

emendas, entrar em contato com seus deputados, vão a Porto Alegre, vão a 

Brasília, só que tem uma observação que é importante se fazer que as vezes passa 

despercebido e as vezes ele também não noticia muito frisando que hoje graças a 



internet, graça ao telefone muitos contatos, muitos pedidos, muitas reuniões até 

audiências é realizado de maneira virtual, talvez ele não se desloque a Porto Alegre 

e a Brasília, mas isso não significa que ele não esteja reivindicando citando que é 

muito comum ele entrar em contato ligando para Deputados e Senadores fazendo 

reivindicações é muito comum fazer inclusive chamadas de vídeo para isso, mas 

citou que era claro que tem pessoas que talvez tenha tempo sobrando e as vezes 

procura ir em bolichos beber e falar da vida alheia do que fazer, este tipo de 

atitude, talvez acontece isso e ele compreendia que há pessoas que tem uma linha e 

outras, outras, por exemplo estar dedicando a ataques indiretos aos colegas enfim a 

outras pessoas do município, ao invés de dedicar o seu precioso tempo para fazer 

coisas boas, e frisou que queria acrescentar os seu três minutos como líder para 

deixar registrado isso, ele particularmente dos feitos que tinha, dos feitos que fazia, 

e não fazia questão de pessoalizar inclusive tinha partido, tinha uma linha de 

fidelidade não se vende, não lhe pegam tem caráter, então é assim tudo que 

particularmente ele ou os intrigantes do seu partido reivindicarem e conseguirem 

ele os parabeniza, méritos deles, mérito do partido e todo ou qualquer oficio de 

emendas que venha para o município inclusive nem precisa mencionar o seu nome, 

mencionando o nome de todos os integrantes do MDB ele fica contente, porque é 

para a comunidade, quanto mais emendas vier para o município independente de 

quem traga ele fica muito alegre, muito feliz. O Ver. Giovane Soares Rozin                 

abdicou deste espaço. O Presidente Vereador Jonatan Cristiano Kuhn 

agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão do mês de julho 

no dia 25 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.     

 


