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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022 
 

      Aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois as dezenove e trinta 

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 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 020 de 21 de setembro de 2022, dando continuidade passou-se para a 

ordem do dia, e não havendo nenhum projeto de lei oriundo do Poder Executivo 

Municipal foi analisado o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/22 de 12 de 

setembro de 2022, que “Dispõe sobre as Contas do Senhor Administrador do 

Executivo Municipal de Chiapetta/RS, exercício de 2015, e dá outras 

providências”. Aprovado por unanimidade, prevalecendo assim o Parecer de nº 

18.980 do egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

FAVORÁVEL à aprovação das mesmas. Também foram analisadas as seguintes 

proposições: Proposição nº 061/22 de autoria do Vereador Giovane Soares Rozin, 

que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do setor de trânsito, 

providencie a construção de uma faixa de segurança e uma melhor sinalização na 

rua em frente à escola Bem-Me-Quer”. Proposição nº 062/22 de autoria do 

Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal 

através do setor competente, providencie reparos na estrada vicinal travessa saída 

da estrada que liga a São Judas, a qual foi sugerida a denominação de Edvino 

Daniel que dá acesso a ERS 571, endireitando a mesma tirando a curva próxima a 

citada ERS, pois está dificultando a trafegabilidade”. Matérias aprovadas por 

unanimidade. No período das Explicações Pessoais, O Ver. Mario Maçalai 

abdicou deste espaço. O Ver. Valdir Declero de Lima frisou que todos eles 

Vereadores estavam de parabéns pela eleição que saiu aqui em Chiapetta sem 

nenhum tumulto nem nada, bem representado pela a escolha dos Deputados cada 

um teve a sua opinião e esses Deputados que foram eleitos é só os Vereadores irem 

lá para Brasília e cobrar deles os projetos para receber emendas. O Ver. Aldair 

Clovis Maron frisou na mesma forma do colega e agradeceu todos os Vereadores 

que cada um fez a sua parte em busca de representatividade lá em Brasília, e 

achava que todos os Vereadores tem que abraçar a causa dos Deputados e solicitou 



para que fosse oficiado todos os Deputados que tem convivência com o nosso 

município citando Silvana Covatti, Covattinho, Ernani, Pedro, Pompeo, Dirceu e 

demais que tem representatividade com o nosso município. O Ver. Enio Alberto 

Delatorre  frisou que também queria falar com relação a eleição que transcorreu 

tudo bem não só aqui em Chiapetta, mas de modo geral no Rio grande do Sul 

também, nada de brigas e se teve um fator positivo foi a democracia  e citou que as 

urnas eletrônicas eram cinco horas e já estava começando dar os resultados e antes 

no passado contavam a mão e durava uma semana para saber o ganhador, e o fator 

negativo ele achou que tinha sido as pesquisas tanto para Deputados como 

Presidente, citando que o ibope e data folha erraram feio e até já estava se 

estudando de processar ou não permitir mais, porque na verdade há uma tentativa 

de manipulação, e destacou que o MDB teve uma representação boa o Osmar Terra 

que é MDB, e acreditava que ele irá trazer recursos, o PSDB teve o Lucas 

Redecker, o PT também teve candidato, e dos deles do PP o Pedro Westphalen, o 

Covattinho, e tinha certeza que o Turra irá entrar nessa também, mas ele queria 

chamar uma atenção dos colegas Vereadores, para que olhassem que havia muitos 

votos desperdiçados de pessoas que talvez não se conheça pegam e votam, então 

tem que pedir para esses grupos ajudar buscar, porque se beneficiam da Prefeitura 

e não votam nos nossos candidatos e se beneficiam das nossas emendas, e citou  

que um dia em uma sessão passada ele citou para o Joel Timbauva, que estava 

criticando os Vereadores e se beneficiando de serviços que os Vereadores trazem 

recursos de empedrar as estradas, dar emprego e ele veio ai criticar os Vereadores, 

então esses candidatos aventureiros que estavam por ai nunca mais irão aparecer, e 

para finalizar parabenizou esses que trazem recursos para o nosso município que 

realmente representam. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski frisou na mesma linha 

que os colegas Vereadores já haviam comentado e achava importante que tudo 

ocorreu normalmente e citou que aqui em Chiapetta já era esperado não havia 

qualquer motivo para ser diferente, mas em função da polarização que estava 

havendo entre Lula e Bolsonaro ele achava sinceramente que iria acontecer muita 

folia, citando que comentava volta e meia com um e com outro, que a eleição 

estava muito polarizada e essa conversa de terceira via não iria colar e que não 

seria surpresa se muitas mortes ocorressem em função de política, de politicagem e 

ai por diante sinceramente ele estava nesse ponto bem pessimista e de modo geral 

ocorreu tudo bem, tudo tranquilo, frisou também quanto a questão partidária 

frisando que inclusive como Presidente, como Líder do MDB, embora o partido 

em si tenha perdido algumas medidas, porque tinham quatro representantes como 

Deputados Federais e agora são três, tinham sete ou oito representantes como 

Deputados Estaduais e agora ficaram seis, e no ponto de vista partidário embora 

ele sinta um pouco a perda, mas o que lhe tranquilizava, e lhe  aliviava, lhe 

deixando muito entusiasmado é que Chiapetta estavam muito bem representados, 

primeiro que o Osmar Terra que é um cara que veio aqui e fechou uma parceria se 

comprometeu, que deu esperança de vindas de recursos de emendas se elegeu e se 



elegeu bem, muitos diziam que ele não se reelegeria por questões internas 

partidárias e foi o segundo Deputado do MDB mais votado e irá lhes representar 

muito bem e de ponto de vista dos Deputados Estaduais também tinha certeza 

citando o Costella que foi eleito inclusive o mais votado do MDB, e todos eram 

sabedores aqui que ele foi um dos protagonista deste asfalto que está nos 

colaborando muito, nos ajudando muito, todos são testemunha, e a Patrícia Alba 

também se elegeu ela fez uma eleição razoável aqui em Chiapetta, então o MDB 

conta com Osmar Terra para dar uma força, tem o Costela e Patrícia, que sem 

sombra de dúvidas são pessoas de uma forma ou de outra que irão nos ajudar 

bastante, em aparte ao Vereador Enio, que frisou que queria corrigir uma injustiça 

e também citar o nome do Deputado Pompeo de Mattos que fez bastante voto aqui 

em Chiapetta, e ele tem ajudado Chiapetta, enviou recurso está de parabéns 

também e tinha certeza que ele irá nos ajudar mais ainda de volta ao Vereador 

Gabriell que concordava com o Vereador que é um camarada que irá nos ajudar 

bastante, logo após frisou que tinha ocorrida tranquila as eleições, mas no dia se 

sucedeu um fato tanto atípico na nossa cidade que nos causa uma certa tristeza, que 

foi um suicídio de um rapaz de 21 anos, independente de qualquer coisa, 

independente da conduta dele, independente do fato de uma pessoa de 21 anos tirar 

a própria vida nos causa uma certa reflexão, ainda mais diante de uma mãe que 

todo mundo sabe que é uma pessoa humilde simples trabalhadeira, uma pessoa de 

bem, uma pessoa alegre tinha já perdido um filho e perdeu outro, então a noção da 

dor de perder um filho dirá perder os dois que ela tinha. O Ver. Giovane Soares 

Rozin abdicou deste espaço. O Ver. João Carlos Antenoff parabenizou toda a 

população de Chiapetta por transcorrer uma eleição normal, parabenizou também 

todos os Deputados que foram eleitos e não eleitos que tiveram votos aqui em 

Chiapetta, e achou que ficou bem representado tanto a Assembleia Legislativa 

quanto a Câmara Federal e o Senado também para o município de Chiapetta, e os 

Vereadores que estavam apoiando aqui seus Deputados os elegeram, mesmo que o 

Deputado seu, do Vereador Joel e do Vereador Maron não conseguiu, mas fez uma 

votação bastante grande, parabenizou também o Dirceu Franciscon que foi um 

Deputado batalhador que ajudou muito os município e tem ajudado bastante o 

município de Chiapetta lá no gabinete dele auxiliando nos projetos, então ele 

mereceu os trezentos e cinquenta e cinco votos que fez em Chiapetta, frisou 

também que concordava com o colega Vereador Enio de quando ele fala de voto 

aventureiro citando que quando o Vereador, o Prefeito forem buscar uma emenda 

são cobrados pelos Deputados, primeira coisa que o Deputado olha em um mapa 

bem grande que ele tem lá o número de votos que ele fez naquele município, em 

aparte ao Vereador Enio  que frisou que queria corrigir uma distorção para que não 

fique um mal entendido do que estavam falando que não se referia ao Deputado 

Marcelo Brum do Dorninha, que era Deputado Federal e enviou mais de um 

milhão para o hospital de Chiapetta, uma pena não ter se elegido, de volta ao 

Vereador Antenoff e em aparte ao Vereador Valdir Declero que frisou que  de 



repente o Marcelo Brum deixou com que o candidato a Governador Onix se 

intrometesse nas verbas dele, frisando que o grande traidor do nosso município é o 

Onix Lorenzoni, se não teria vindo mais umas verbas, o Marcelo tinha prometido e 

o Onix deu uma rasteira nele, então é um grande traidor não merece a confiança do 

povo de Chiapetta, de volta novamente ao Antenoff, que frisou que nesse caso já 

que seria enviado ofícios aos Deputados, que fosse dado uma olhadinha nos 

Deputados mais votados daqui e o Coronel Zucco, que foi o mais votado do estado 

fez uma votação boa aqui também, daqui a pouco é importante ter esses nomes ai e 

até quando for a Brasília passar no gabinete deles e cobrar alguma coisa. O Ver. 

Joel Pires Corrêa  solicitou para que fosse enviado um oficio de uma reclamação 

com relação a urna de nº 18 da Escola Anchieta, que teve muita reclamação e ele 

inclusive esteve lá três vezes e estava muito cheio de gente, tinha pessoas que 

demoraram duas horas e meia para poder votar, então que o cartório eleitoral  Zona 

107ª tome alguma atitude para ver o que  está acontecendo de errado, que as outras 

estavam funcionando bem, e citou que ele sabia que foi transferida para cá a urna 

que era do São Judas, então aumentou mais uns quarenta e poucos votos mas isso 

não justifica, porque antes não tinha os quarenta e poucos votos e o pessoal ficar 

duas horas e meia na fila esperando para votar, e citou também que talvez era o 

jeito de trabalhar deles que não estava dando certo e ele falou para eles agilizarem, 

e eles falaram que estavam instruído pelo Tribunal Eleitoral, e iremos enfrentar de 

novo as eleições daqui a menos de trinta dias e vamos encontrar o mesmo 

problema. O Presidente Vereador Jonatan Cristiano Kuhn frisou que queria 

fazer um lembrete citando que naquele dia esteve lá no setor de Contabilidade na 

Marcia assinando uns papeis e daí ela lhe xingou de certa forma na questão de 

prestação de contas dos Vereadores, quando vão viajar e o prazo que ela está dando 

agora é de três dias e se não fizer nestes três dias será descontado da folha, porque 

no futuro o Presidente da Câmara pode responder, então pediu aos colegas para 

todos estarem cientes disso, em seguida solicitou envio de oficio para o Prefeito, 

para saber respostas da proposição que foi feita bem no início do mandato a 

questão do Caminhódromo, que o pessoal estava lhe cobrando de novo e ele acha 

que agora que passou a pandemia e só estudar um local e fazer, logo após 

parabenizou todos os Vereadores que se engajaram na campanha para eleger seus 

Deputados e ele viu como o Vereador Gabriel tinha falado que conseguiram 

colocar umas cadeiras lá, e eles de seu partido infelizmente perderam dois que para 

o nosso município sempre nos ajudaram, o Jerônimo que o Turra seria o seu 

sucessor e não conseguiu é uma pena isso e ele fica triste com isso porque é 

dinheiro que deixa de vir para os cofres do município, o Deputado Marcelo Brum o 

mais votado de nosso município e todos se identificaram com o trabalho dele é 

uma pena não ter entrado ele ajudou muito nos aqui também, e  frisou do seu 

candidato que ele fez campanha e graças a Deus se elegeu, fez uma boa votação no 

nosso município, citando que baixou setenta votos da outra eleição para essa, mas 

antes era dois Vereadores que estavam encaixados com ele e agora ele era sozinho 



e foi de casa em casa humilde pedindo um votinho, frisou também do que pensava 

dos votos inúteis de gente que vem votar ai citando que teve um familiar seu que 

discutiu e brigou para ele votar para o seu Deputado, que iria se eleger e ganhariam 

recursos e o dele não iria se eleger iria botar seu voto fora, frisou ainda que visitou 

algumas casas e as pessoas diziam que iriam votar no Bolsonaro e os outros 

candidatos nem sabiam em quem votar, então é lamentável e que não sabia se era 

falta de informação ou o que. E para finalizar o senhor Presidente agradeceu a 

presença de todos e convidou para a próxima sessão do mês de outubro no dia 17 

às 19:30 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.     

 


