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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

      Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um às 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 Enio Alberto Delatorre, com a presença dos seguintes edis: Aldair 

Clovis Maron; 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 Mario Maçalai, 

em seguida foi feito um relato das correspondências expedidas e recebidas, logo 

após foram  aprovadas por unanimidade as ATAS nº 025, 026, 027 e 028 de 

2020 e 003 de 2021, dando continuidade foram analisadas as seguintes 

proposições: Proposição nº 003/21 de autoria do Vereador Jonatan Cristiano 

Kuhn, que “Sugere que o Poder Executivo através do setor competente, 

viabilize um estudo de um local para a construção de uma Ciclovia e 

Caminhódromo em nosso município, para maior segurança das pessoas que 

fazem suas caminhadas diárias e as que e as que praticam ciclismo”. Com 

relação a esta matéria foi apresentado uma proposta de emenda pelas bancadas 

de oposição MDB e PSDB, para que passe a constar nos seguintes termos: que 

“Sugere que o Poder Executivo Municipal, através do setor competente, 

construa uma ciclovia e caminhódromo em nosso município, especificamente 

no entorno da Associação do Esporte Clube Pampeiro, conforme idealizado 

pelo senhor Oldemar Weschter, que já esteve em tratativa com a Diretoria do 

referido clube nesse sentido, e diante do aceno positivo do senhor Prefeito, para 

maior segurança das pessoas que fazem suas caminhadas diárias e as que 

praticam o ciclismo”. Matéria que estava baixada para uma melhor analise foi 

colocada para votação, sendo primeiramente colocada a proposta de emenda das 

bancadas do MDB e PSDB a qual foi rejeitada com cinco votos contrários dos 

Vereadores Aldair Clovis Maron, Joel Pires Corrêa, Jonatan Cristiano Kuhn, 

João Carlos Antenoff e Enio Alberto Delatorre e quatro votos favoráveis, posta 

para a deliberação a Matéria original foi aprovada por unanimidade. E com 

relação a esta matéria o Vereador Valdir Declero de Lima solicitou para que 

ficasse registrado em ata que o proponente frisou que era uma ideia do senhor 

Prefeito a construção de ciclovia e caminhódromo. Proposição nº 007/21 de 

autoria dos Vereadores Integrantes da bancada do partido do PSDB, juntamente 

com a bancada do MDB, que “Sugerem que o Poder Executivo através do setor 



competente implante sistema de cartão digital para abastecimento da frota 

veicular deste município”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição 

nº008/21 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o 

Poder Executivo Municipal, oficie a RGE, para fazer reparos na fiação da Rua 

Thomásia de carvalho proximidades da casa de nº 1091, proximidade do 

Esporte Clube Pampeiro”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição 

nº009/21 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski e Giovane 

Soares Rozin, Valdir Declero de Lima, integrantes da bancada do MDB e Mario 

Maçalai, integrante da bancada do PSDB, que “Diante do agravamento dos 

casos de COVID, sugerem que o  que o Poder Executivo Municipal promova 

uma reunião, com a máxima urgência entre representantes do próprio 

Executivo, em especial os profissionais da área da saúde, representantes da 

Câmara de Vereadores (pelo menos um vereador de cada bancada), 

representantes dos agricultores, empresários/comerciantes e outros setores da 

comunidade, a fim de discutir e deliberar sobre medidas de 

contenção/prevenção/combate ao Coronavírus em nosso Município.          

Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº010/21 de autoria do 

Vereador Giovane Soares Rozin, integrante da bancada do MDB, que “Sugere 

que o Poder Executivo através do setor competente coloque fiscais nas entradas 

da cidade com marcador de febre para barrar visitas de ambulantes, viajantes e 

pessoas febris que podem ter o COVID, deixando de livre acesso somente 

pessoas que estão trabalhando na entrega de alimento, combustível e carga viva 

ou seja serviços essenciais, durante o período de quinze dias ou até a situação se 

normalizar.” Matéria aprovada por unanimidade.  Foram também analisados os 

pedidos de informações: Pedido de Informação nº002/21 de autoria dos 

Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Giovane Soares Rozin e Valdir Declero 

de Lima, integrantes da bancada do MDB, 1 – Qual a razão de o Prefeito ter 

tirado 10 dias de férias nesta legislatura, considerando que exerceu apenas cerca 

de um mês e meio de mandato? – 2 – E, independentemente da (i)legalidade do 

ato, qual a razão para tirar ditas férias justo num dos períodos mais críticos de 

pandemia, quando a atuação do chefe do executivo se faria fundamental para 

amenização da problemática? Matéria baixada a espera de parecer jurídico. 

Pedido de Informação nº003/21 de autoria do Vereador Valdir Declero de 

Lima integrante da bancada do MDB, que “Requer ao senhor Prefeito 

Municipal o que segue: - Quais os Valores gastos em cesta básica com os 

funcionários nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 e qual o 

valor gasto no mês de janeiro de 2021 com as respectivas proporções de 

alimento”. Metatéria aprovada por unanimidade. Com a concordância de todos 

os Edis não houve por motivo da pandemia do coronavírus, o período das 

Explicações Pessoais. E para finalizar o senhor Presidente agradeceu a 

presença de todos e convidou para as próximas sessões do mês de Março nos 

dias 15 e 29 às 18:00 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.     

 


