
 

ATA Nº. 022/22 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022 
 

      Aos dezessete 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 João Carlos Antenoff, em seguida foi feito um relato das 

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

ATA Nº 021 de 03 de outubro de 2022, dando continuidade passou-se para a 

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

Executivo Municipal, Projeto de Lei nº 054/22 de 13 de outubro de 2022, que 

“Altera número de Cargos e Cria Cargos, no artigo 18 da Lei Municipal nº 056, de 

31 de Dezembro de 1993, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 

unanimidade. Em seguida o Vereador Enio Alberto Delatorre solicitou autorização 

ao senhor Presidente para ser retirar por motivo de viagem a Capital do Estado 

juntamente com o Prefeito Municipal, mas deixou seu voto favorável as próximas 

matérias que iriam a deliberação, logo após o senhor Presidente convidou o 

Secretário de Finanças Romildo José Feyh, para fazer a apresentação e 

demonstração do Relatório de Avaliação das Metas Fiscais do 2º quadrimestre de 

2022, em cumprimento ao estabelecido no § 4º do art. 9º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em prosseguimento foram analisadas as seguintes 

proposições: Proposição nº 063/22 de autoria dos Vereadores Valdir Declero de 

Lima e Jonatan Cristiano Kuhn, que “Sugerem que o Poder Executivo Municipal 

através do setor competente, providencie a colocação de placas indicativas nos 

limites do Município, e que essas placas sejam confeccionadas no modelo das 

cores da bandeira do município, bem como o formato do mapa do Município”. 

Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº 064/22 de autoria do Vereador 

Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Poder Executivo adquire e instale 

junto a Praça Municipal um bebedouro, tipo industrial, que forneça água quente 

para a comunidade e os turistas cultivarem a tradição de tomar chimarrão, em 

especial no período da mateada, valorizando e embelezando ainda mais o local, 

conceituado ponto turístico da cidade”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Proposição nº 065/22 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 

“Sugere que o Poder Executivo institua o programa “Adote uma Lixeira”, que 



consiste no município estabelecer parcerias com empresas privadas, entidades 

sociais ou pessoas físicas interessadas em financiar a aquisição, instalação e 

manutenção de lixeiras ou contêineres públicos ou similares, tendo em 

contrapartida o direito a publicidade, divulgando sua marca nos equipamentos.” 

Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº 066/22 de autoria do Vereador 

Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Município institua a campanha 

“Adote um Animal de Rua”, objetivando reduzir o número de animais nesta 

situação, por meio de adoção responsável, criando-se um “link” no site da 

Prefeitura exclusivo para divulgação de fotos de animais abandonados disponíveis, 

realizando feiras e divulgando em rádio e redes sociais, bem como, em paralelo, 

institua o selo “Empresa Amiga dos Animais’, valorizando e reconhecendo 

empresas do Município, inclusive com benefícios de natureza fiscal, que se 

interessarem em participar da causa com doação de ração, vacina, prestação de 

serviços e outras ações visando a defesa, saúde e bem-estar animal”. Matéria 

aprovada com cinco votos favoráveis, um contrário do Vereador Valdir Declero de 

Lima e duas abstenções dos Vereadores Mario Maçalai e Joel Pires Corrêa. No 

período das Explicações Pessoais, O Ver. Mario Maçalai frisou que como o 

nosso município de Chiapetta é essencialmente agrícola a nossa receita do 

município é em torno de mais de oitenta por cento oriundos dos agricultores que  

temos muito que valorizar o homem do campo, onde produz a riqueza para a 

municipalidade de ICM e outras receitas, em seguida agradeceu o Secretário de 

Obras pela carga de cascalho lá na saída do CTG, e pelos  outros pedidos seus que 

sempre estão sendo atendidos, logo após frisou que queria relatar aqui também a 

escolha das pessoas para o futuro Governador do Estado, citando que veio para 

Chiapetta, cinco milhões de reais para a ERS 571, apoio aos pequenos 

empreendedores quinhentos e dez mil a juros zero, mais asfalto um milhão de reais 

pavimentação de acesso aos reassentamentos, cuidado com o idoso mais de 

duzentos mil, idosos estão sendo cuidados pela ação do governo estadual, mais 

saúde trezentos e cinquenta mil para ampliação e reforma da Unidade Básica 

Saúde, mais lazer quatrocentos e cinquenta mil para restauração e iluminação de 

espaços esportivos, mais turismo trezentos mil para calçamento acesso ao parque 

de rodeios e cascata do Rio Buricá, essas são verbas do Governo do Rio Grande do 

Sul administração do Eduardo Leite, e deixou bem claro que antes os Prefeitos 

viajavam a Porto Alegre e não arrumavam nada, anos e anos assim, então esse 

Govenador Eduardo Leite colocou as finanças em dia e Chiapetta é um exemplo e 

se trocar de Governo não vai fazer o que ele está fazendo, vai começar a engrenar 

daqui dois anos e quem vai sair perdendo vai ser os municípios, e tem mais o 

projeto das casas populares são quarenta e sete casas esse governo vem ao encontro 

das pessoas, tudo que é feito para os municípios irá melhorar a vida das pessoas.   

O Ver. Valdir Declero de Lima frisou reforçando as palavras do colega Vereador 

Mario Maçalai, que o Governador Eduardo Leite através de seus Assessores que 

era o Busato e o Dirceu Francisconi, destinaram muito e  estamos muito grato a ele 



do que ele mandou para Chiapetta, a pavimentação até a  ponte do Rio Buricá, o 

calçamento que está saindo lá em baixo da ponte até a entrada do pórtico do parque 

de rodeios, frisou também que não era promessa é obra que se iniciou citando que  

dias atras e o Vereador Antenoff era testemunha e alguns Vereadores que se 

fizeram presentes onde todos foram convidados só que uns que só querem ir para 

fazer uma proposição quando a coisa já está sendo feita querendo ser o padrinho 

depois, e citou que em quinze dias estaria pavimentada as duas descidas e subidas 

da cascata já estava licitado e com autorização ambiental, então essa é uma obra de 

eles Vereadores que estavam trabalhando, mas nem todos porque tem gente que é 

contra, e nas obras do Prefeito a palavra é dada e é executada, e mencionou mais 

uma gratidão ao Prefeito que é um pedido que ele tinha feito e que não era para ele 

é um ponto turístico que teremos e vai embelezar muito, citou também que dentro 

do parque de rodeios muitas coisas estão sendo feitas, o Patrão da Campeira o Fofo 

que começou a fazer a partir de sábado e naquele dia tinha ido mais materiais, e na 

área lá que é do CTG já está plantado o milho, então é coisa assim de quem tem 

vontade de trabalhar e não vem lhe dizer que ele é puxa saco do Prefeito, ele não é 

puxa saco do Prefeito ele trabalha pelo povo aqui de Chiapetta, e se dirigiu ao 

Vereador para que mede as palavras quando falar alguma coisa, porque se o 

Vereador não tem acesso é porque faltou com a verdade em alguma coisa que 

prometeu e não cumpriu. O Ver. Aldair Clovis Maron frisou inicialmente que o 

Vereador Mario citou os recursos que foram trazido para o município de Chiapetta, 

citando que era verdade e que tem muito mais, mas ele queria mesmo era 

parabenizar o Prefeito que executa, que vai em busca dessas obras e eles 

Vereadores juntos articulando o que foram buscar, e os outros Prefeitos, Prefeitos 

anteriores que dá para contar na mão de algum projeto de algum recurso que 

trouxeram para Chiapetta, mas ele tinha que destacar e não ser puxa saco que nem 

falou o Vereador Chico, mas um cara que merece o respaldo é o Prefeito Eder, e 

citou que não teve na história do município de Chiapetta um Prefeito que trouxe 

tanto recursos e que irá trazer muito mais, citou também que o Prefeito estava indo 

a Porto Alegre naquela noite e podiam esperar que iria tem novidades, e agradeceu 

também os Vereadores que sempre estão juntos com o Executivo e é isso que 

devemos fazer de trabalhar junto para que possamos trazer muito mais para o nosso 

município. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski agradeceu o pessoal que veio nos 

prestigiar e que já tinham se retirado, mas pelo menos nas partes mais importantes 

nas questões mais relevantes que envolviam matérias mais de interesse público,  

matérias importantes que dizem a respeito de funcionalismo, causa animal e outras, 

que muito interessa a comunidade, em seguida frisou em relação a postura do caro 

Vereador e confessou que se ele estivesse ai a ideia não era polemizar e nem elevar 

o tom, sempre diz se a cada momento se permitir que alguém se sinta no direito de 

se passar um pouco com ele e se ele permitir que isso ocorra de forma leviana e 

não ofereça nenhuma resistência, nem uma reação no sentido de direito de tomar 

conta, e solicitou para que ficasse registrado que quem não é exemplo de nada para 



ninguém é o Vereador Chico e quanto a sua proposição relacionada a causa animal 

em vez de se ater a proposição em si e teve assim a cara de pau com perdão da 

palavra, querendo mencionar o nome do seu pai, que nem estava presente e não 

tinha nada que ver com a questão, nada a haver com essa proposição, citando que 

trouxe um assunto que não tinha relação alguma com o interesse público de 

questões importantes para a Câmara algo totalmente desnecessário, em vez de se 

ater a matéria e que podia ter votado contra, podia descordar, mas que fosse na 

base de argumento, na base de fundamento não na base do grito, do fiasco de 

querer se aparecer dar uma de palhaço querer bater na mesa, frisou também que 

certa feita lhe parecia até que ele subiu nesta mesa quando o Vereador Enio não era 

Vereador até isso chegou a acontecer, fiasqueira, papelão, como a comunidade iria 

reagir diante disso, como a comunidade vai aplaudir um Vereador que se apresenta 

desta maneira, frisou também que daqui a pouco o camarada tem o nome mais sujo 

que pau de galinheiro, seja relacionado a processos judiciais, a dividas, a questões 

pessoais e daí vem querer dar lição de moral, vir querer falar da pessoa do caráter 

dele, então achava que tem que ter um pouquinho de bom censo, um pouco de 

equilíbrio, o interessante é que cada um saiba de si, sabe o que representa, sabe o 

que a comunidade pensa ao seu respeito e ele não absolve na mesma medida que 

ele quer atacar, mas tinha que ficar registrado também que o Vereador Chico 

também tinha comentado que o Vereador só vem aqui e o Prefeito apresenta e 

citou que esta é a lógica eles como Vereadores tem que legislar, fiscalizar, pedir, 

propor, representar e que o Prefeito tem nas mãos trinta milhões de reais por ano, o 

Prefeito tem nas mãos cerca de quatrocentos funcionários, conta com toda uma 

estrutura para executar o que eles vem solicitando, reivindicando, então ele achava 

assim criticar o fato dele pedir, de exigir de ele trazer uma ideia interessante, 

relevante que ele acha algo fácil que desconsidera a dificuldade de realizar isso, é 

quase se negar como Vereador uma bobagem extrema, uma burrice absurda, e 

ainda lhe lembrava quando o Vereador falou da preocupação com a causa animal e 

que nem lembrava que tinha comentado certa vez que alguém no parque de rodeios 

tinha matado não sabia quantos cachorrinhos recém-nascido e agora fala de bom 

moço, dizendo que é defensor da causa animal se preocupa com isso e aquilo, e 

ainda tem a audácia de dizer que ele particularmente estava apresentando 

proposições que já tinham sido apresentadas e citou a questões das placas que ele 

mesmo admitiu que estava sendo executada e naquele dia ele apresentou a 

proposição, então lembrou que essa questão das placas a Célia já tinha comentado 

um milhão de vezes, o Professor Elton já tinha comentado um milhão de vezes, e 

ele duas ou três sessões atrás tinha apresentado algo mais o menos parecido, então 

ele tem audácia de mentir, de distorcer, de falar coisas, e o que lhe tranquilizava é 

saber que cada um sabe o que faz e também não tirava a razão do Vereador 

Giovane que iria se pronunciar depois e só porque o Vereador Chico ter um 

diálogo maior por estar puxando o saco do Prefeito quer desmerecer a vossa 

atuação que eles não possam cumprir o vosso papel de Vereador, então solicitou 



que ficasse esses registros, esses apontamentos ficam gravados, frisou também que 

o Vereador Joel não se fazia mais presente mas ele gostaria de fazer duas 

observações sobre a CCJ, citando que a outra vez ele tinha comentado sobre isso, a 

CCJ pode se dizer que é a principal comissão todo e qualquer projeto 

obrigatoriamente passa pela CCJ, e o Vereador Joel falou que a última que ele 

tinha sido convocado não compareceu, e ele tinha conversado com o Presidente da 

Comissão Vereador Joel para deixar o parecer pronto que ele iria assinar depois, 

então citou que o Vereador foi desleal no sentido de dizer que ele não comparecia, 

onde ele disse que não precisaria vir que ele concordava com o projeto, já o projeto 

daquele dia tinha umas questões um pouquinho mais interessantes e importantes 

para eventualmente se discutir, e no mais pediu se o Prefeito tinha respondido o 

pedido de informação sobre as custas da mateada. O Ver. Giovane Soares Rozin 

solicitou para que fosse feito o patrolamento no Rincão dos Estradas nas gerais, 

porque estamos em época de safra e necessitamos de estradas boas para escoar a 

nossa produção e citou que já estavam fazendo o São Judas parabéns, frisou 

também que no dia 30 teria as eleições e salientou que  tinha muita gente que não 

gosta  de se opor por causa do município, mas tem gente que é consciente e sabe se 

pronunciar não fica dizendo o fulano apoia vota naquele, aquela vota na outra, no 

final das contas nem sabe em quem votou fica apoiando quem não sabe e depois 

não tem como cobrar, e quem quiser apoiar um partido corrupto sabe que aqui não 

é brincadeira a coisa é séria, é uma legislatura tanto municipal, tanto 

governamental, e ele frisou que o único Presidente que é o Presidente Bolsonaro 

pelo conhecimento e que pode dar continuidade para o crescimento do Brasil e não 

tem outro que possa há não ser se tem gente que queira votar em falsas promessas 

de pessoas que já foram julgadas e presas. O Ver. João Carlos Antenoff frisou 

que queria falar alguma coisa sobre realizações do Governo que realmente dos 

Prefeitos que passaram por Chiapetta o Prefeito Eder é um dos melhores e 

concordava em partes com o Vereador Mario que o Governo do Estado ajudou, 

mas se tu não tiver projeto o dinheiro não vem, teve alguns projetos que o Prefeito 

foi lá e catou ele no fundo do baú, mas não tira os méritos do Governador em 

hipótese alguma também, tanto que nem todos os municípios são canteiros de 

obras, até os do arredor de nós não conseguiram tantos recursos, em aparte ao 

Vereador Mário que frisou que concordava com o Vereador pelo seguinte todos os 

Prefeitos lerdos que não acreditavam nos projetos achavam que não iria ter 

dinheiro, e trabalhando fazendo os projetos que vai vir dinheiro, porque nunca em 

anos e anos se passava governador, governador e nada de verbas do estado e o 

povo não acreditava, os Prefeitos não acreditavam e como o Prefeito Eder que 

sempre ele diz é o campeão dos projetos está entre os melhores do estado em 

questão de projetos, porque tem verba no Governo do Estado e todos sabem que o 

boi lerdo toma agua suja de volta ao Vereador Antenoff que frisou que exatamente 

com esses investimentos inclusive de infraestrutura no município, citando que 

naquele dia mais uma empresa lhe procurou e estava interessada em se instalar, 



então quando traz a infraestrutura acaba atraindo novas empresas que geram 

empregos, geram renda, ICM, frisou também com relação a eleição e que era da 

mesma linha do Vereador Giovane, que não podemos retroagir alguns anos, daqui 

a pouca até vinte anos lá para traz e ele achava que o povo Brasileiro tem que ter 

em mente para que não aconteça, mas como a eleição é uma democracia nós temos 

que trabalhar e fazer a nossa parte e deixar para ver o resultado o que dá. O 

Presidente Vereador Jonatan Cristiano Kuhn frisou que estava conduzindo a 

casa em parcial e que ninguém fazia a sua cabeça aqui dentro, e que estava 

tentando levar enquanto ele estiver de Presidente que seja a contento de todos os 

colegas indiferente de partidos, porque nenhuma vez puxou picuinhas particular 

com ninguém aqui dentro e acha que o papel do Vereador não é esse, de bater boca 

com alguém aqui dentro e da parte dele não irá acontecer porque a sua linha não é 

essa, e citou que naquele dia deu para notar o que aconteceu aqui dentro da 

Câmara, as pessoas não querem isso, e entendeu o posicionamento do Vereador 

Gabriel do que ele falou, e como o Vereador Antenoff frisou a questão do canil ele 

era contra, frisou também que em algum momento pensou que o Vereador Giovane 

estava triste com ele, e até não iria puxar o assunto em momento algum e que não 

sabia citando que ele estava sentado aqui quando viu um movimento, e pediu 

desculpa se o Vereador tinha pensado mal dele não foi sua intenção e não quer que 

leve para outro lado até porque tem uma amizade muito grande com o Vereador e 

que não era de hoje, logo após parabenizou o Vereador Giovane, citando que tinha 

a mesma opinião, Deus, Pátria e Família chegava a se arrepiar no falar, porque  ele 

viu uma copa do mundo uns anos atras que eles foram lá e Venderam a copa, então 

na época ele tinha vergonha de ser Brasileiro e hoje tem orgulho carregam a 

Bandeira e todos dizem a Bandeira é de todos mas tem poucos que respeitam não 

como eles respeitam. Observamos também que o Vereador Valdir Declero de Lima 

através de requerimento protocolado em 20 de outubro de 2022, dirigindo-se ao 

Presidente da Casa, o qual autorizou para que fosse constado em ata a solicitação 

do citado Vereador conforme requerimento; solicita que consta em ata a ameaça do 

Vereador Giovane Soares Rozin, que iria lhe dar um tiro ou iria atirar em um 

cachorro. E para finalizar o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 

convidou para as próximas sessões do mês de novembro nos dias 07 e 21 às 20:00 

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.     

 


