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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 

 

      Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e um às dezoito 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 foi aprovada por 

unanimidade a ATA nº 011 de 07 de Junho de 2021, dando continuidade o senhor 

Presidente convidou o Secretário de Finanças Romildo José Feyh e a Contadora 

Marcia Eickhoff Pires, para fazer a apresentação e demonstração do Relatório de 

Avaliação das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2021, em cumprimento aos 

estabelecido no § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, em sequência 

foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº 030/21 de autoria dos 

Vereadores Enio Alberto Delatorre e Aldair Clovis Maron, que “Sugerem que o 

Poder Executivo Municipal através do setor competente, providencie a construção 

de calçamento com pedras irregulares no prolongamento da Rua Presidente Getúlio 

Vargas, proximidades do cemitério acesso a Vila Mário”. Proposição nº 038/21 de 

autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal através da Secretaria Municipal de Obras, providencie o 

encascalhamento na estrada da Localidade de Coxilha Bonita acesso a propriedade 

de Vilmar Kaercher e das propriedades de Idair Polo e de Valdir Estrada e Filhos, 

antiga Granja Sabo”. Proposição nº 039/21 de autoria do Vereador João Carlos 

Antenoff, que “Sugere ao Poder Executivo Municipal que realize o plantio de 

árvores nativas nas nascentes dos rios, cujas as nascentes estão no território do 

município de Chiapeta/RS, para a preservação e recuperação dos corpos hídricos, 

bem como, o plantio de árvores nativas dos passeios públicos e efetivando a área 

verde do bairro Nova Esperança II, (PAC 2). As espécies preferenciais para o 

plantio, tendo em vista, o porte da árvore (rede elétrica) e os sistema radicular 

(danificação de Passeios), como seguem nome popular: carvalhinho, extremosa, 

ingá, pitangueira, cerejeira, guabiju, guabiroba, sete capotes, araçá, jabuticaba e 

jambolão”. Proposição nº 040/21 de autoria do Vereador João Carlos Antenoff, 

que “Sugere que o Poder Executivo providencie o calçamento de aproximadamente 

100 m da saída da Avenida Ipiranga para a Modelage, se faz necessário devido à 



dificuldade de veículos de grande porte adentrar no cruzamento da Avenida 

Ipiranga com a ERS-520. De modo a suavizar o declive existente no local, 

evitando possíveis acidentes e proporcionando um maior conforto ao usuário”. 

Proposição nº 041/21 de autoria do Vereador João Carlos Antenoff, que “Sugere 

ao Poder Executivo a aquisição de uma roçadeira hidráulica, com finalidade de 

limpeza de estradas e rodovias, proporcionando segurança ao facilitar a 

visibilidade, bem como evitando danos a máquinas e demais veículos”. 

Proposição nº 042/21 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere 

que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, realize uma 

campanha para transferências e regularizações dos carros de proprietários que 

residem e tem propriedade no município de Chiapetta, e estão com seus carros 

emplacados em outros municípios”. Matérias aprovadas por unanimidade. Logo 

após passou-se para o período das Explicações Pessoais. O Ver. Aldair Clovis 

Maron abdicou deste espaço. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente 

parabenizou e agradeceu o seu amigo e Vice-Presidente do Esporte Clube 

Pampeiro senhor Oldemar Weschter, por ter comparecido aqui nesta casa e ter 

exposto as suas excelentes ideias que ele julgava ótimas, e citou que já haviam 

conversado anteriormente sobre esse assunto, essa situação, tanto que quando o 

assunto veio à tona na Câmara de pronto ele e os demais colegas de oposição já se 

manifestaram com o sentido de tentar realizar estas obras tal como o senhor Olde 

tinha sugerido e que ele achava muito interessante e que já tinha sido deixado claro 

aqui que bom que todos apoiam para que seja feito um estudo a respeito da 

situação para se avaliar a viabilidade de se fazer tal como o Olde sugeriu no 

entorno do Pampeiro e ou se valendo da extensão dessa rua aqui da Câmara, enfim, 

então ele cumprimentou mais uma vez pelo empenho na ideia de ir atrás fazer 

acontecer e na sua parte pode contar com ele para contribuir no que for necessário 

para que isso ocorra o quanto antes seja pela obra em si que tornará o município 

mais belo e que seja como forma também de estimular que as pessoas pratiquem 

exercícios que é muito bom para a saúde de todos, em seguida cumprimentou o 

Vereador Chico pelas observações que fez sobre a questão do meio ambiente a 

respeito das irrigações e que concordava com o Vereador, que é de suma 

importância na linha em que o Vereador Antenoff tinha frisado, sobre a 

preocupação com o meio ambiente de se plantar árvores próximas as nascentes, e 

com relação a latifundiários no sentido de se valer dos rios para irrigar suas áreas 

rurais, então foi bem valida a observação do vereador Chico, frisou também com 

relação a questão do IPVA que o Vereador Enio tinha citado, e frisou que era uma 

questão de se averiguar mais a fundo, e entrou na parte jurídica da coisa, citando 

que se estes descontos para os agricultores advém de um programa governamental 

de alguma lei do Governo Federal por exemplo, jamais pode a concessionária por 

livre e espontânea vontade impor este tipo de condição, não pode jamais, porque o 

código de defesa do consumidor veda isso cabalmente, isso aí jamais poderia ser 

feito, jamais poderia impor não só por questão do direito do consumidor e citou o 

que o próprio Vereador Chico falou, como é que tu vai forçar alguém declarar que 

mora em um lugar aonde ela efetivamente não mora, e não tem relação nenhuma e 

nada do tipo, então ele até iria sugerir que fosse enviado um ofício para o Procon, 

mas é que teria que se fazer uma elaboração bem feitinha, bem detalhada, bem 

caprichada, mas o Executivo poderia em cima desta proposta intervir neste sentido 

com o Procon ou com o próprio Ministério Público para averiguar isto aí, não tem 



como uma firma impor que a pessoa declare uma mentira para se valer de um 

benefício que talvez ela nem possa ficar impondo um condicionante que ela acha 

que deve, e que concordava com a questão de se mobilizar para arrecadar como o 

Vereador Enio tinha frisado, mas tem o outro lado da questão que era da 

concessionária agir de uma forma ilegal, querendo impor, querendo quase que 

obrigar a pessoa a declarar uma coisa que não condiz com a verdade ou 

condicionar um desconto que ela não pode condicionar sobre qualquer 

circunstância, frisou também não saindo dessa ideia na linha da proposição, outra 

questão que seria válida a título de campanha, além da questão da conscientização, 

ou de eventualmente se pagar uma parte da transferência, é possível até que o 

município encaminhe uma lei para outro tipo de benefício, um desconto as vezes 

no IPTU, ou uma prestação em outro tipo de serviço, citando que de repente um 

agricultor se favorecer com algumas horas máquinas, frisou também com relação 

ao pessoal que já está  lidando na nossa ERS, citando que ele não acompanhou ao 

vivo as obras, mas por fotos, por vídeos, por comentários sim e bastante, parece 

que mais está sendo feito uma espécie de recapeamento do que um asfalto 

completo, novo do zero, e que não sabia se os colegas tem como fundamento isso 

ou não, e questionou se alguém tinha conhecimento disso, em aparte ao Vereador 

Enio Delatorre, que frisou que tinha a resposta e que era bem isso mesmo, é um 

recapeamento, não era nenhuma restauração de asfalto, não é asfalto novo, eles 

irão tapar os buracos e colocar um recape de três centímetros fora a fora, é o que 

vai acontecer, com pintura até o final, e citou que até tinha colocado para o 

Deputado Ernani e para o Prefeito se tu colocar uma lajota nova em cima de um 

piso que já tá pururuca embaixo, com os caminhões pesados vai começar a dar 

problemas antes, colocar um remendo novo em uma roupa velha, mas esse é o 

projeto, essa é a liberação que o governo fez é isso que irá acontecer, de volta ao 

Vereador Gabriel Kovalski, que frisou que este era o x da questão que tínhamos 

que seria um asfalto novo. O Ver. Giovane Soares Rozin frisou que iria falar um 

pouco sobre os asfalto, citando que ele tinha comentado com o Engenheiro 

responsável pela obra, daquela entrada da cidade se iria ter acostamento ou iriam 

fazer uma sarjeta, e ele lhe respondeu que, o que era para fazer era aquilo ali que 

eles estavam fazendo até o pórtico eles iriam fazer um acostamento, e ai ele falou 

com o Neri que frisou que iriam ter que sentar e conversar para ver, tem que ser 

feito alguma coisa, porque se der uma chuva vai descer tudo da lavoura para o 

asfalto, então ele sugeriu de fazer uma canaleta caso eles não fazerem alguma 

coisa, frisou também que o Neri comentou de ele fazer e a Prefeitura ajudar com a 

mão de obra, alguma coisa assim para fazer uma valeta lateral que joga água para 

dentro do bueiro, a água que vem do asfalto, se não com o tempo água vai vir e 

trazer um arreião e vai virar uma poça de água ali também, fica perigoso para 

transitar podendo ocasionar algum acidente. O Ver. João Carlos Antenoff que 

frisou que já que estavam nessa linha da rodovia iria conversar mais um pouco 

sobre ela, citando que realmente o que estão fazendo aí, foi feito na 155, só que 

alguns locais eles fizeram a retirada daquela camada podre que tinha, aqui foi feito 

em alguns lugares dois metros quadrados em uns trechos aqui que é acompanhado 

por engenheiros, e pelo o que ele sabia a 155 foi feito assim e está aguentando e 

esperava que aguentasse esse nosso daí,  e citou que lhe preocupava as sarjetas que 

não iriam ser feitas, isso aí é uma preocupação, a princípio a pista vai ficar mais 

larga, mas o acostamento é pequeno, mencionou também que esteve conversando 



com o pessoal de Santo Augusto, eles estavam lá na curva da coruja limpando toda 

a vegetação, e tiveram que lavar o asfalto, porque a empresa não tem permitido 

fazer a limpeza, então era outra questão que se poderia ver também o contrato 

deles se eles tem esta responsabilidade de fazer a limpeza, mas ele cachava que 

esta camada deva aguentar em determinados locais, e citou que a preocupação 

existe porque o material que está por baixo está deteriorado, em seguida frisou de 

outra questão que eles estavam fazendo de novo uma campanha do lixo, não seria 

coleta, seria para a população todos os munícipes fazer a separação do lixo já que 

tem muitos catadores no município que estão se valendo deste material para obter 

recursos financeiros, e se sabe que os materiais estão com os preços muito altos e é 

mais uma fonte de renda, então pediu a todos que ajudem a fazer esta divulgação, 

para as pessoas separarem os lixos seco e orgânico, frisou também referente a 

irrigação direta frisando que era interessante por que na resolução a captação direta 

não precisa de licenciamento ambiental, somente a outorga da água, com isso eles 

já sabem a captação que tem naquele rio, e citou a capacidade do Buricá, até que se 

sabia estava dentro dos padrões exigidos, e mencionou também  só para título de 

curiosidade que, é mais fácil fazer a captação direta hoje com a irrigação que  fazer 

uma barragem, e eles tem incentivado até os produtores a fazer um recuo maior, 

aonde é feito a captação direta até para fazer um volume maior de água. O Ver. 

Jonatan Cristiano Kuhn inicialmente frisou referente a questão do IPVA, e 

parabenizou o Vereador Enio, e citou que notava que todo ano a Prefeitura faz 

aquela troca notas, para poder as pessoas comprarem no município, que é uma 

coisinha pequeninha, ai em todas as outras coisas com receitas uma coisa vai 

puxando a outra, em seguida frisou com relação ao asfalto referente a limpeza dos 

lados do asfalto questionando se não seria esta empresa que deveria de fazer, 

porque ele lembrava que naquela ocasião o Costela falou que iriam começar com a 

limpeza parelho, frisou também a questão daquele bueiro ali no Neri, citando que 

ali existia um bueiro muito grande e está aberto ainda, e como o Vereador tinha 

citado estava cheio de terra, frisou também que foi falado da coleta seletiva, 

citando que dias atras veio uma pessoa lhe procurar com relação a questão dos 

Garis que está bem louvável este negócio deles ai, porque o que está para ir fora 

eles estão aproveitando, estão separando entre eles o lixo, eles estão guardando, só 

que o pessoal se queixou daquele negócio lá do Parque de Máquinas eles estão 

guardando ali e está  demorando muito tempo para vender e começa a juntar 

bichos, ratos, mas é de grande valia o que eles fazem tiveram a atitude de fazer, 

porque se vai para o aterro vai fora, um monte de dinheiro que pode ser ocupado, e 

eles estão ocupando, e para finalizar deixou seus sentimentos ao Vereador Giovane 

pelo falecimento da sua prima. O Ver. Joel Pires Corrêa, inicialmente frisou 

sobre os emplacamentos que vão ser bem polêmicos iriam ficar muito tempo 

discutindo para chegarem a algum consenso, e que  concordava com o Vereador 

Gabriel de não por exemplo tirar dinheiro dos cofres públicos para pagar, tipo para 

transferência de algumas pessoas que estão emplacados os seus carros em outros 

municípios, tipo Ijuí, não tirar dos cofres públicos, e sugeriu dar em serviço seria 

mais viável, pelo menos não iriam comprar uma briga com a população, 

mencionando que os outros que já tem aqui dentro do município irão dizer, mas 

estão doando dinheiro para o cara transferir para o nosso município, então seria 

uma maneira de fazer uma coisa mais parecida para não prejudicar ninguém fazer a 

coisa certa, se irá custar trezentos e cinquenta, ele teria trezentos e cinquenta em 



horas máquinas, tem que ser discutindo a melhor forma que fique melhor para o 

povo. O Ver. Mario Maçalai inicialmente frisou que o Vereador colega Chico foi 

muito feliz com a sua fala, a respeito das irrigações do Buricá, e citou que é 

preocupante é bom de um lado e ruim do outro, bom para a produtividade, ruim 

para o meio ambiente, para os peixes, e diversas outras coisas também que fazem 

parte da natureza, e conforme o Vereador Antenoff tinha frisado com o tempo ter 

uma solução disso tudo se valendo do diálogo, em seguida frisou que era tempo de 

pandemia agora inverno e chuvaradas que está tendo, e citou que durante a semana 

que tinha passado lhe procuraram umas cinco ou seis pessoas que foram até a 

Assistência Social a procura de rancho e não foram atendidos, por que já não tinha 

mais ranchinhos, então solicitou para que o Executivo Municipal destinasse mais 

verbas na Assistência Social nestas épocas de chuvaradas, porque muitas pessoas 

diaristas não tem como trabalhar direito nestes dias de chuva para levar 

alimentação para a sua família, e falaram lá na Assistência Social que não tinha 

mais estava esgotado e ele teve que tomar providência neste sentido, frisou 

também que na mesma semana também teve reclamações de pessoas da nossa 

sociedade que foram ao banheiro da praça do município e lá se encontrava 

chaveado, então solicitou para que se tome providência também, para que fique 

aberto este banheiro para o uso da população, logo após frisou com relação ao 

asfalto citando que achava que Chiapetta tinha mais de três mil engenheiros, 

porque se vê todo mundo dando opinião de que este asfalto não vai durar, isso vai 

ser uma porcaria, então ele frisou para todos o seguinte, que isso tudo passa por 

projetos, por engenheiros, e tinha certeza que o estado não iria jogar dinheiro no 

ralo para fazer uma coisa que não iria durar, então tem tudo para dar certo o asfalto 

vai durar mais tempo, e que acreditava que o último que foi feito em 2004, faltou 

essa camada que está sendo feita agora, e referente a esse assunto cumprimentou 

também o Governador Eduardo Leite, que é do seu partido, e o que ele está vendo 

na sociedade gaúcha que vai ficar na história o Governador que irá fazer mais 

asfaltos no Rio Grande do Sul, será mais ou menos R$ 1.300.000,00 que vai ser 

aplicado em 2021 e 2022, como frisou o governador, frisou também que o 

Secretário Costella salientou que todo o cidadão é fiscal, os Vereadores, o Prefeito, 

que são responsáveis também na fiscalização, para ver se a obra vai ficar de acordo 

com o que está no contrato, então todos são responsáveis por esta demanda de 

fiscalização, e o asfalto é de suma importância todos sabem que foram anos de 

reivindicações pelas Administrações anteriores, e de agora também, e o mérito é de 

todos aqueles que lutaram de todos os partidos, os Vereadores principalmente eles 

aqui de Chiapetta, que foram os nove Vereadores a Porto Alegre, e principalmente 

o Governador do Estado que trabalhou e teve essa meta de fazer asfalto no Rio 

Grande do Sul. O Ver. Valdir Declero de Lima primeiramente agradeceu a 

presença do Vice-Presidente do Esporte Clube Pampeiro Oldemar Weschter 

frisando que era de suma importância a sua preocupação e citou que de repente 

tinha havido um mal entendido de que algum Vereador tivesse sido contra, não, foi 

só a questão da documentação, e parabenizou o Oldemar pela iniciativa, em 

seguida solicitou para que fosse enviado um oficio para o senhor Zevir de Moura e 

Junior de Lima, a respeito do passeio na frente do Banrisul citando que em baixo 

dos dois ares condicionados fica pingando água e agora quando chove fica ruim de 

transitar naquele concreto, então tem que repor o pó de brita e fazer a colocação de 

lajotas, logo após frisou a respeito do asfalto e parabenizou todos pela conquista, e  



sugeriu para o Presidente Enio que pedisse a compreensão dos agricultores com 

relação os entulhos que depositam nas beiras do asfalto, e também para não plantar 

muito nas beiras que agora é época de plantio, e eles estão cobrando isso ai, então 

solicitou para divulgar isso também em programa de rádio para terem a 

compressão para que as coisas aconteçam, mencionou também a respeito do que o 

Vereador Enio tinha frisado daquela vala do bueiro dos Guarda-Lara, e citou que 

conversou com o Geraldo para uma hora o município dar uma olhada e fazer uma 

canalização a partir do bueiro da onde começa até uns cem metros para baixo, citou 

também que seria um lugar também para se colocar entulhos e pedras, porque se 

continuar acontecendo como está, daqui a poucos anos vai desmoronar a casa 

deles, também frisou que gostaria apesar de ter sido uma proposição de sua autoria 

enviar um oficio para a Secretaria de Obras, em nome de todos os Vereadores que 

contribuíram e aprovaram, agradecendo pelos serviço feito na comunidade de 

Nova Esperança. O Presidente da Casa O Ver. Enio Alberto Delatorre 

primeiramente passou a palavra ao Vereador Aldair Clovis Maron que solicitou 

envio de oficio para o Carlinhos Delatorre parabenizando-o pela nomeação de 

Gerente da Unidade da 3Tentos de Chiapetta, que é um orgulho para toda a 

comunidade de Chiapetta ter um filho daqui assumindo a Gerencia. Em 

continuidade o Vereador Presidente Enio Alberto Delatorre, agradeceu a presença 

do Oldemar Weschter, frisando que com certeza o assunto vai andar em nome da 

parceria com o Pampeiro, Administração e Câmara, e se depender deles 

Vereadores irá sair o caminhódromo, em seguida frisou referente as escrituras da 

comunidade de Nove Horizonte, onde recebeu o convite e colocou no grupo para 

os demais colegas Vereadores e citou que o Vereador Gabriel, os Vereadores Joel e 

Maron sabiam de sua luta correndo atras das escrituras do Novo Horizonte e Cristo 

Rei, muitas viagens feitas a Porto Alegre tratando desse assunto em diversas 

secretarias do estado, frisou também que foi proponente da criação desta comissão 

aqui no município, que depois começou a andar e citou o ex. Prefeito Maçalai, Ex. 

Prefeito Osmar o atual Prefeito Eder,  o pessoal da Prefeitura foram vinte anos de 

corrida, e solicitou para que fosse enviado um oficio para a comunidade de Novo 

Horizonte parabenizando pelas escrituras, muitas pessoas trabalharam nisso a gora 

a Secretária Silvada Covatti assinou, os outros secretários também trabalharam 

muito nisso, e iriam continuar trabalhando para que a comunidade de Cristo Rei 

também receba suas escrituras, frisou novamente com relação ao IPVA sugerindo a 

união de todos para não deixar isso acontecer mais, frisou também sobre a 

reciclagem do lixo citando que achava que teríamos que fazer o nosso papel de 

reciclagem do lixo, porque ele achava que é viável Chiapetta construir essa usina e 

entregar para uma associação, isso vai gerar emprego para as pessoas do município 

e preservar a natureza, frisou ainda com relação ao asfalto e citou que era isso 

mesmo que iria acontecer se dirigindo ao Vereador Gabriel que vai acontecer um 

tapa buraco essa era a sua preocupação, mas a comunidade deve saber e passar a 

fiscalizar e ver o que vai acontecer, mas devemos torcer para que dure, solicitou 

também envio de oficio para a Assistência Social para que já começam a pensar 

nas oficinas para as crianças, de danças, de balé, as de escolinhas porque quando 

passar a pandemia as crianças estão com toda a energia guardada e se Deus quiser 

já está no fim a maioria já estará vacinada. E para finalizar agradeceu a presença de 

todos e convidou para as próximas sessões do mês de julho nos dias 12 e 26 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.     

 


