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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022 
 

      Aos vinte e um dias do mês de novembro 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 Oração de São Francisco de Assis a leitura Bíblica ficou a 

cargo do Vereador Aldair Clovis Maron, em seguida foi feito um relato das 

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

ATA Nº 023 de 07 de novembro de 2022, dando prosseguimento no período da 

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

Municipal: Projeto de Lei nº 058/22 de 17 de novembro de 2022, que “Autoriza a 

celebração de parceria para a consecução de finalidades de interesse público e 

reciproco com a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Alegria, por meio de termo de fomento, e dá outras providências”. Matéria 

aprovada por unanimidade. Também foi analisada a Moção de Aplauso nº 001/22, 

de autoria dos Vereadores Aldair Clovis Maron, Enio Alberto Delatorre, Giovane 

Soares Rozin, João Carlos Antenoff, Joel Pires Corrêa, Jonatan Cristiano Kuhn, 

Mario Maçalai e Valdir Declero de Lima, que “Sugerem que o `Poder Legislativo 

Municipal através de sessão Solene a realizar durante as festividades do Município 

de Chiapetta; “MATEADA E FOLCLORE”, preste homenagem de aplauso de 

Prefeito Destaque, pela Inovação ao Prefeito Municipal de Chiapetta senhor Eder 

Luis Both”. Matéria aprovada com oito votos favoráveis e uma abstenção do 

Vereador Gabriel Guilhon Kovalski. Foi analisada também a seguinte proposição: 

Proposição nº 073/22 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 

“Sugere que o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Educação e 

Cultura, intercede/contate com a União das Etnias de Ijuí/RS – UETI, a fim de 

providenciar que os grupos étnicos de dança se apresentam no nosso Município, 

em especial na Mateada ainda esse ano, uma vez que se apresentaram na Expofest 

em Ijuí e abrilhantaram o evento pela qualidade das danças”. Matéria aprovada por 

unanimidade. Antes do início das explicações pessoais o Presidente da Casa fez um 

relato da viagem dele e do Vereador Enio Alberto Delatorre juntamente com o 

Prefeito Municipal a Capital Federal. No período das Explicações Pessoais, O 

Ver. João Carlos Antenoff frisou que queria complementar o que o Vereador 

Mario tinha falado sobre o projeto habitacional importante para o município de 



Chiapetta, porque são quarenta e sete unidades citando que foi um projeto tudo 

bem do Governo do Estado, mas era um projeto que estava escondido dentro do 

governo, porque o governo queria primeiramente iniciar em grandes cidades como 

cidades piloto inclusive Pelotas, Canoas e o Prefeito Eder nessas idas a Porto 

Alegre se não se enganava foi através do deputado Dirceu Franscicon, que 

comentou olha tem um projeto que está rodando ai um projeto habitacional e 

sugeriu para correr lá na Secretaria de Habitação e citou que foi numa quinta-feira 

e o Prefeito chegou lá e disseram que não dava mais tempo tinha prazo até na 

segunda-feira, pois o Prefeito voltou e foi feito o projeto no final de semana e o 

projeto foi levado a Porto Alegre e foi aprovado e hoje lá está em 18º e certamente 

agora com a eleição do Eduardo Leite irá ser contemplada essas quarenta e sete 

residências além das demais realizações, e  citou também que ele viaja e recebe 

também pessoas de outros municípios e essas pessoas estão elogiando muito a 

cidade de Chiapetta, a beleza da cidade que está hoje, mas é claro que já não é de 

uma administração já vem de outras administrações cada um fazendo um 

pouquinho e todas as administrações conseguiram chegar a eficiência dos serviços 

de recolhimento de lixo, deixando uma cidade limpa, arborizada, e citou ainda o 

trabalho da Dona Loiva um trabalho voluntário que tem realizado no plantio de 

flores deixando a cidade muito bonita, elogiável por todos que vem aqui e ele 

chegou aqui uns vinte e poucas anos atras e isso aqui era o Velho Oeste, e agora 

como se transformou está cidade, então isso ai também acaba atraindo outras 

empresas, outros investidores, os comerciantes também acabam abrindo mais 

estabelecimentos, gerando rendas, gerando emprego é isso que nós vamos buscar e 

todos os Vereadores estão trabalhando juntamente com a administração é isso que 

é importante. O Ver.  Joel Pires Correa solicitou envio de oficio para o senhor 

Prefeito dando os parabéns para ele por tudo que ele está fazendo nos nosso 

município, principalmente também na área do esporte, onde vem fazendo um  

belíssimo trabalho junto com o pessoal da CMD, destacando o nosso município ai 

na região e até mais longe, citou que agora também vem a copinha que vai sair 

aqui e convidou a todos para prestigiar citando que tinha doze equipes que iriam 

participar e iriam ficar nesses dias aqui no nosso município, a onde iriam dar renda 

para o comercio local e tem vários destaques de crianças que estão jogando aqui no 

nosso município e estão indo para outros times jogar, então frisou que isso era 

mérito do Prefeito que investiu no esporte onde há uma base muito boa de 

trabalhar e isso irá ser um grande passo para o futuro dessa gurizada, e frisou 

também que vê que é o primeiro Prefeito que está investindo muito no esporte aqui 

de Chiapetta, citou também que depois dessa copinha na outra semana teremos 

também o campeonato na praça que é o Jânio Scherer do dia 04 ao dia 11, então 

estão todos convidados também. O Ver. Mario Maçalai frisou de como foi 

importante a eleição do Governador Eduardo Leite de ter ganho, porque ele irá dar 

continuidade aos projetos, porque ele tem uma visão diferente dos outros 

governadores ele foi Prefeito e todo aquele que for Prefeito sabe a onde que estão 



os problemas do município, dos bairros, do interior, da cidade, então ele teve a 

oportunidade de ser Prefeito de Pelotas a onde ele valorizou o interior do estado 

com vários projetos em todos os níveis, no esporte, na habitação que está o projeto 

em andamento no governo do estado, e foi de suma importância e frisou mais uma 

vez que era gratificante quando eles Vereadores vejam os projetos nesta casa como 

esse do asfalto aqui um milhão de reais do governo do estado, e dois milhões e 

meio do Badesul que está financiando para o município, isso vai marcar o trabalho 

de Vereador no município, e ele sempre diz que o Vereador tem que fazer a sua 

parte, lutar pelo município, pelas pessoas, esse é o seu lema que ele defendo de 

trabalhar pelo bem do povo e representar o povo que os elegeram, frisou também 

com relação as casas populares que é de suma importância porque tem bastante 

pessoas que pagam aluguel principalmente as pessoas mais humildes, e eles 

Vereadores tem que ajudar a resolver os problemas eles homens públicos, o 

Prefeito que é o Chefe é quem faz os projetos é o  Prefeito Eder Juntamente com o 

Jorge que estão a par dos projetos nível Federal, nível Municipal buscando os 

projetos, e quando se coloca o nome à disposição da comunidade é para trabalhar 

para o bem do povo, do bem do nosso município, frisou também sobre a 

agricultura que praticamente estava no fim a safra do trigo, uma excelente safra de 

trigo graças a Deus, e que Deus abençoa também com uma bela chuva para salvar 

a plantação do milho que está necessitando. O Ver. Valdir Declero de Lima  

frisou que muito se fala nessa obra de asfalto que está sendo feito uma obra de 

cinco milhões, só que está deixando a entender dentro desta casa que é só o 

governo do estado que está fazendo isso ai, e citou que não dá nem vinte por cento 

do governo, porque o resto é um valor que o município tinha e também está 

financiado e que não é o governo que irá pagar é o município, então temos que 

deixar claro isso o governo tem participação sim, inclusive ele votou de novo no 

Eduardo Leite, mas temos que deixar claro que mais de oitenta por cento da obra é 

do custo do município não é só do governo, mesma coisa das casas populares que 

era um projeto que estava parado e o Dirceu avisou o que estava acontecendo e que 

também tem o valor do governo, citando que tem terrenos que vale mais do que o 

valor das casas e o município já tem, então não fica só o governo padrinho de tudo 

isso. O Ver. Aldair Clovis Maron abdicou deste espaço. O Ver. Enio Alberto 

Delatorre solicitou envio de oficio para o Prefeito Municipal parabenizando e 

agradecendo ele, pela conclusão do poço perfurado na linha Iracema, em seguida 

frisou que gostaria que o nosso funcionário da locução aqui da Câmara reforçasse o 

que o Vereador Joel tinha falado com relação a nossa copinha que se iniciava no 

dia 24 e iria até o dia 27, iria ser no remodelado estádio municipal do Ouro e Prata 

com jogos a noite também e citou também o torneio Jânio Scherer que iria começar 

no dia 4 e vai até o dia 11, solicitou também que fosse enviado um oficio par a 

Escola Anchieta e Professores parabenizando pela participação no JERVS, 

frisando que os alunos estavam indo bem e que fosse enviado um oficio também, 

para esse Aluno Kaun Almeida da Silva citando que ele não sabia como pegar a 



peça para jogar o Xadrez, um jogo muito interessante desenvolve muito a criança e 

o Kauâm é Campeão Estadual de Xadrez e tem que investir nesse guri, então tem 

que enviar os parabéns para ele e para os Professores Vando e Tiago que estão 

orientando ele, e parabenizar também a equipe de futsal que ficaram campeã 

regional em Ijuí, inclusive o seu neto joga junto e no dia seguinte à noite eles 

estariam indo a Caxias para jogar a fase estadual do JERVS, e que tomara que 

ganham e trazem para a escola é importante porque é um feito que há muitos anos 

o colégio não tinha, em seguida comentou sobre a viagem a Brasília, citando que o 

Presidente já tinha feito um breve relato e ele já há muitos anos desde que o 

Deputado Jeronimo era candidato a Deputado Estadual ele sempre apostou nele 

também candidato Federal onde trouxe muitas obras para o município de 

Chiapettta, e era uma pena ele não concorrer mais independente de partido o 

Jeronimo vai fazer uma falta muito grande para a região, para todos os municípios 

nesta questão de apoiar no sentido de emendas, inclusive a Câmara de Vereadores 

está de parabéns por uma proposta sua de entregar esse título dia 15 a ele de 

Cidadão Chiapetense, e lá em Brasília eles tentaram e colocaram no orçamento 

para destinar um milhão para infraestrutura destas casas, e citou que o terreno foi 

comprado no mandato do Ex. Prefeito Osmar,  e aquele da Vila Nova do Delatorre 

que é seu parente foi comprado também no mandato do Prefeito Osmar e ai vai ser 

feita as casinhas agora, e esse um milhão de infraestrutura é para calçamento, luz, 

água ou uma pracinha e esgoto, esse um milhão não é para construção das casas é 

para fazer a infraestrutura para depois construir com dinheiro do município ou do 

estado em conjunto, então fazer as quarenta e sete casinhas, citou também que o 

pessoal soube que eles estavam em Brasília e souberam desse dinheiro e uns 

ligavam pedindo quando iria dar para fazer as inscrições e se valia aquela inscrição 

velha, não a inscrição velha não vale mais, o que vai valer é a partir de quando for 

assinado entre o Município e o  Governo do Estado abre uma nova fase, uma nova 

inscrição, e ai vem os critérios, frisou também que foram nos Deputados e agora 

como o Jerônimo não concorre mais e ele apoiou pessoalmente o Deputado 

Westphalen, ele destinou do orçamento agora  trezentos mil para Chiapetta e que 

irá apoiar sempre o nosso município, o Deputado Pompeo confirmou duzentos e 

cinquenta mil para a cobertura do ginásio,  o Covatti duzentos e cinquenta mil, 

foram também nos Deputados Afonsa Hamm no Bohn Gas, nos Senadores Paim e 

Heinze, Lazer Martins inclusive o Lazer tinha uma ideia de colocar uns quatro 

milhões ou para a pote de Itapiranga da Barra do Guarita ou para a do Porto 

Soberbo em Tiradentes e infelizmente nem uma nem outra foi aprovada na 

bancada gaúcha não vai vir o dinheiro, assim foi a viagem deles em resumo. O 

Ver. Gabriel Guilhon Kovalski solicitou para que fosse enviado um oficio 

fazendo coro do que o Vereador Enio tinha falado, e que não lhe levasse a mal e 

leu a noticia que a Professora Cátia colocou e com muita alegria que 

cumprimentamos nosso aluno Kauân Almeida da Silva por ser o novo Campeão 

Estadual Juvenil de Xadrez do JERVS, parabéns para o Kauâm e familiares por 



incentivá-lo e para o Professor Tiago Eickhoff que o acompanhou na semana de 

competição, então também oficio para a Direção da Escola mencionando o nome 

dos Professores Tiago e Vando frisando que achava que seria bem bacana e ele 

quando estudou no Anchieta participou dos jogos não ficou campeão de xadrez 

mas bateu na trave uma vez ficou em 3º e em 2º e agora tinha ficado contente 

porque alguém da comunidade fez essa graça, esse bem feito ai, esse mérito de 

conseguir ficar Campeão Estadual Juvenil de Xadrez, em seguida  comentou que 

foi enviado um convite para os Vereadores para participar da Feira de Jovens 

Empreendedores e ele esteve lá presente e solicitou para enviar um oficio para os 

organizadores, a Escola Lorete, frisando que toda a forma de incentivo ao 

empreendedorismo é válida ainda que simples, frisou também para que não 

ficassem mal entendido com relação a proposição que partiu do Vereador 

Maronzinho, citando que os colegas pisaram num ponto especifico, mas 

esqueceram, ignoraram, que no início ele reconheceu, ele disse que o Prefeito tinha 

vários bons feitos, e nas conversas aqui o Vereador Joel falou dos esportes, o 

Vereador João falou da beleza do município, e que concordava cem por cento o 

esporte no município esse sim é diferente do que o Vereador Maron falou, o 

esporte é nota dez, essa gurtizada indo pra lá e pra cá, ganhando jogos, 

participando, trazendo competições aqui, isso ele reconhece com todas as letras o 

esporte de Chiapetta deu uma alavancada fora de sério, e a questão da beleza do 

município também é bacana se sentir bem num espaço limpo, bonito,  e Chiapetta, 

nessa parte não é de hoje e citou que ele já comentou nesta casa que a Praça de 

Chiapetta sem duvida é uma das mais bonitas da região, a praça de Chiapetta é um 

ponto turístico é lindíssima da mais com as reformas que estão sendo feitas nesse 

novo estilo que foi implementado, então essa parte ele também reconhece, por 

outro lado ele nem votou contra a proposição só se absteve, porque tem alguns 

pontos, tem algumas ressalvas que ele fazia, só não tirava o mérito do Prefeito do 

que foi feito, do que foi buscado de correr atrás e fazer acontecer show de bola, 

então são suas ressalvas com relação a contratação de funcionalismo, algumas 

contratações de forma no seu ver soam de alguma maneira não seria as mais 

legitimas, e que não iria entrar nesse ponto agora que não era o momento para isso, 

e não estava com nenhum elemento concreto para fazer a menção, frisou também 

que o Vereador Enio tinha falado das mateadas que a tempos atras tinha que fazer 

as mateadas com vinte mil, e agora o colega tinha comentado que talvez se gasta 

cem, duzentos mil, e reiterou novamente para que fosse enviado o ofício com 

relação a resposta de seu pedido de informação que foi aprovado por unanimidade 

nesta casa e era coisa simples até o Vereador lhe chamou a atenção na época da 

mateada gastava doze, vinte mil e gora cem, duzentos mil, porque ele não pode 

saber qual é o problema não está dizendo que está sendo mal gasto, pelo contrário, 

estava dizendo que a tendência e de ser um evento estrondoso inclusive se Deus 

quiser lá estará participando, frisou também com relação a moção da Susepe, para 

deixar ai em conversação se for o caso de pôr em pauta ou não, ou se deixa fora de 



permanecer isento por ser um caráter mais estadual sem se manifestar enfim, só 

comentava porque ele foi contatado e talvez algum colega também. O Ver. 

Giovane Soares Rozin frisou que queria que ficasse registrado que ele assinou a 

ata número 23/2022 da sessão passada naquele dia, e que não concordava com 

algumas palavras ditas pelo colega Vereador Chico, que está faltando com a 

verdade, que nos áudios da gravação da sessão do dia 17 de outubro de 2022, não 

consta nenhuma ameaça da sua parte, e os problemas particulares que ele tem em 

casa ou qualquer quais que sejam, não sejam resolvidos aqui, sejam resolvidos nas 

formas que a lei tem que ser seguida. O Presidente da Casa o Ver. Jonatan 

Cristiano Kuhn frisou que queria fazer parte do oficio do Vereador Gabriel para a 

Escola Lorete Fanck e sugeriu em nome dos demais edis, em seguida frisou que já 

que tinha sido tocado no nome da dona Loiva Kalb, ele achava que poderiam 

aproveitar esse evento do final do ano e que o Vereador Antenoff não deixava ele 

mentir que ela disse que foi homenageada no dia das mulheres, então poderia se 

fazer um certificado e aproveitar homenagear ela pelo trabalho voluntário que ela 

vem fazendo no município, e nesse dia vai ser homenageado os professores, frisou 

também com relação a moção da Susepe que estavam cobrando citando que o cara 

lhe tinha ligado umas três vezes e ele tinha comentado com o Secretário Ita e 

colocou no grupo, frisou também que no inicio o Vereador Enio era o Presidente 

na época e tinha combinado com todos os Vereadores aqui que não votaria mais a 

nível de estado, porque acaba se complicando com eles lá, então ele falou com o 

cara que iria ver só que ele tinha um prazo para mandar e achava que esse prazo já 

inspirou que nem aquela vez da Corsan, que tinham mandado para nós e já tinha 

inspirado o prazo, e se eles  entrarem em contato ele iria falar que vai enviar 

ofícios para os seus deputados, e sugeriu para cada Vereador enviar para o seu 

Deputado para não dar problema com o governo estadual, que tem obras para vir 

de lá para cá e por causa de um negócio assim podem tranca, frisou também que o 

Vereador Maronzinho estaria voltado a assumir a Presidência da Casa a partir de 

01 de dezembro. E para finalizar agradeceu a presença de todos e convidou para as 

próximas sessões do mês de dezembro nos dias 05 e 19 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.     

 


