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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE JULHO DE 2021 

 

      Aos vinte e seis dias do mês de julho 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 Aldair Clovis Maron Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a 

presença dos seguintes edis: Enio Alberto Delatorre; 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 

Giovane Soares Rozin, em seguida foi feito um relato das correspondências 

expedidas e recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a ATA nº 013 de 

12 de Julho de 2021, dando continuidade foi  analisado o seguinte projeto de lei 

oriundo do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei nº 034/21 de 23 de julho 

de 2021, que “Dispõe sobre Declaração de Utilidade Pública e a Indenização por 

desapropriação e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Também foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº 049/21 de 

autoria dos Vereadores Jonatan Cristiano Kuhn, Joel Pires Corrêa e Valdir Declero 

de Lima, que “Sugerem que o Poder Executivo através do setor competente faça a 

cedência ou contratação de um funcionário para que seja designando para fazer a 

limpeza do Balneário da Cascata do Rio Buricá juntamente com as dependências 

da estância de rodeios do CTG Relembrando o Tio Lautério”. Proposição nº 

050/21 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder 

Executivo Municipal através do setor competente, faça um estudo, para rever a 

cobrança da taxa de Iluminação Pública, instituído no município de Chiapetta/RS, 

pela Lei 344/03, de 09 de Dezembro de 2003. Solicitamos um levantamento atual 

de quanto o município gasta com iluminação pública e quanto arrecada”. 

Proposição nº 051/21 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere 

que o Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, elabore um projeto para a contratação de mais profissionais na área de 

educação, para ministrar aulas de reforço e outras atividades culturais, para 

desenvolver o crescimento cultural e intelectual de nossos alunos”. Proposição nº 

052/21 de autoria do Vereador João Carlos Antenoff, que “Sugere que o  Poder 

Executivo Municipal, faça a revisão das taxas de Licenciamento Ambiental 

constante na Lei Municipal nº 308/02 de 31 de dezembro de 2020, que Dispõe 

sobre Licenciamento Ambiental, cria taxas e acresce dispositivos na Lei Municipal 

nº067/97 de 27 de novembro de 1997, revisão esta necessária devido aos altos 



valores hoje pagos pelos empreendedores, as taxas ambientais do município de 

Chiapetta superam as demais existentes em outros municípios da região e até 

mesmos taxas cobradas pela Fepam/RS, desta forma estaremos adequando a 

legislação a valores compatíveis sem prejuízo ao erário público e contribuindo para 

o desenvolvimento das atividades empreendedoras tais como agropecuárias, 

comércio, industrias, agroindústrias e demais empreendimentos que geram 

empregos e retorno econômico ao município”. Proposição nº 053/21 de autoria do 

Vereador Mario Maçalai, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do 

órgão competente aumente o repasse para a Associação Hospitalar, para que essa 

entidade possa dar aumento salarial para seu quadro de funcionários”. Matérias 

aprovadas por unanimidade. Logo após passou-se o período das Explicações 

Pessoais. O Ver. Mario Maçalai inicialmente frisou que estava escutando no 

meio de comunicação que a pandemia está com os dias contados e tomara Deus 

que esteja mesmo e citou que esse vírus que veio para o mundo certamente foi feito 

em laboratório Chinês, é uma bomba atômica e eles estão negando para os países 

não se revoltarem contra eles porque isso pode dar uma guerra mundial, mas temos 

que torcer para essa gripe passar logo, mas todo o ano o cidadão vai ter que tomar 

essa vacina contra o covid-19, pelo o que os especialista falam vai ficar em torno 

de dez anos, em seguida cumprimentou todos aqueles que lutaram de uma maneira 

ou de outra pela nossa ERS 571,  e graças a Deus que está no final e achava que na 

próxima semana ficaria pronto, então a nossa Chiapetta está de parabéns a 

comunidade regional por esta obra e principalmente o Governador do Estado, 

frisando que  se não tivesse dado o aval não teria acontecido, e que iria ficar na 

história esse mandato pelas obras de asfalto que está fazendo o nosso Governador 

do Estado, pavimentações, e agora o nosso município de Chaipetta irá conquistar 

esse asfalto até a ponte do Rio Buricá, isso vem de encontro ao desenvolvimento 

do município, e para finalizar cumprimentou o Ex-Presidente Enio que conduziu 

muito bem os trabalhos aqui na Câmara e tinha certeza que esta união iria 

continuar, isso é para o bem da comunidade, porque eles Vereadores foram eleitos 

para trabalhar e não vir aqui ‘para brigar e puxar coisas pessoais. O Ver. Valdir 

Declero de Lima aproveitou a presença do Chefe de Gabinete o Beto que na 

última sessão esteve presente onde o Prefeito falou que iria tirar uma fotografia 

com os Vereadores, então teria que agendar isso ai e fazer logo senão irá passar em 

vão, em aparte o Presidente Maron  que frisou que estava em Porto Alegre com o 

Prefeito e falaram com o Ernani e ele quer estar aqui na região na quinta-feira para 

tirar junto essa foto, de volta ao vereador Valdir Declero que solicitou envio de 

oficio ao Secretário de Obras agradecendo pela correção do bueiro, que tinham 

feito e não tinha ficado bom e citou que até infelizmente tinha sido o Lilo que tinha 

caído dentro, solicitou também envio de oficio para o Macega e o Junior 

agradecendo pelo atendimento de um pedido seu de correção no passeio em frente 

ao Banrisul, e parabenizou o Vereador Enio por ter assumindo a Presidência e 

desejou um bom trabalho ao Vereador Maron que estava assumindo a Presidência 

da casa e que continue com a mesma harmonia que estava tendo. O Ver. Aldair 

Clovis Maron agradeceu o Presidente Enio pela condução dos trabalhos desta casa 

e frisou que ele tentará fazer o melhor juntamente com os demais Vereadores, 

convidou os colegas Vereadores frisando que queria colocar um carro a disposição 

para que todos possam visitar as outras Câmaras de Vereadores e queria iniciar 

pela Câmara de Ijuí, porque é importante ver os trabalhos dos demais municípios, 



em seguida frisou que teve o privilégio de ir junto com o Prefeito a Porto Alegre 

encaminhar pedidos de asfalto e foram bem recebidos, e solicitou para enviar um 

oficio para o Chiquinho Leindecker, agradecendo pela receptividade que tiveram  

quando na visita ao gabinete do Deputado Dirceu, e salientou  para os demais 

Vereadores pelo o que ele viu os técnicos falarem que Chiapetta é o único 

município que o  projeto está tudo certinho, um projeto muito importante e será 

aprovado, frisou também que tiveram na Secretaria da Agricultura encaminhando 

mais projetos e na EMATER também, logo após solicitou a união dos colegas 

Vereadores na condução dos trabalhos para o desenvolvimento de Chiapetta, em a 

parte ao Vereador Chiquinho que frisou que queria parabenizar pela ideia que 

colocou de visitar as Câmaras dos municípios que estão mais organizadas, que tal 

essas Câmaras vir visitar a nossa e ver a nossa, de volta ao vereador Maron que 

finalizou. O Ver.Enio Alberto Delatorre inicialmente parabenizou o Vereador 

Maronzinho pelo trabalho e pela viagem, parabenizou também o Vereador Mario 

que tinha assumido a Presidência por um instante, saudou o Jorge assessor de 

imprensa, saudou a Liticia e a Jaine citando que naquele dia a Duda não pode vir e 

ele como Presidente fez essa inovação para todos os colegas Vereadores, para 

todos também se sentirem motivadas para participar das sessões, porque amanhã 

ou depois serão esses jovens que estarão aqui no nosso lugar, alguém da 

comunidade vai estar aqui nos nossos lugares, parabenizou também o Secretário Ita 

pelo seu trabalho que a tantos anos está aqui na Câmara de Vereadores atendendo 

bem a todos os Vereadores sendo compreensivo tendo a calma necessária para 

atender a todos, passou aqui por maus momentos e por bons momentos, citando 

que quando dava as brigas o Ita sempre era o intermediário ai, em seguida 

agradeceu o Betinho pela presença citando que ele é um elo de ligação com a 

Câmara de Vereadores e o Executivo levando assuntos e projetos e que era  

importante o Betinho falar para o Executivo da importância da Câmara de 

Vereadores e que o Prefeito sabia foi Vereador, só que as vezes ele fica um pouco 

chateado com algumas divulgações que as vezes precisa do Vereador e na hora do 

reconhecimento nas redes sociais e imprensa esquece um pouquinho do trabalho do 

Vereador, e solicitou que fosse enviado um oficio ao Lilo como empresário 

agradecendo pela instalação da antena da Rádio 104, que agora finalmente daqui 

uns dias ela volta a funcionar, e parabenizou a Ivanice pela ideia que tiveram e ela 

veio representar a diretoria da Comunidade Católica e também torcia se referindo a 

Patroa Ivanice que volte aas atividades do CTG para desenvolver atividades com 

as crianças, logo após informou que no final da tarde tinha falecido o senhor 

Arthur Risck, dando continuidade solicitou ao assessor o Jorge para divulgar a foto 

no jornal e fazer a divulgação na rádio, e que o Executivo olhe que isso teve a 

participação efetiva da Câmara de Vereadores, e ele não tinha dúvida nenhuma se 

não tivesse essa união dos Vereadores e do Executivo naquela viagem teríamos 

sérias dificuldades para conseguir esse asfalto, e eles lá em Porto Alegre sentiram 

naquele dia que tinha essa união, o MDB trabalhou em cima do Costela, o PSDB 

trabalhou em cima do Governador e eles com o Ernani, porque a união faz a força 

então isso foi importante e solicitou para colocar no site da Câmara, no Jornal 

Celeiro, no site da Prefeitura que a Câmara teve essa importância no recapeamento 

desse asfalto e como outras obras, solicitou também para que fosse enviado oficio 

para os novos empresários aqui de Chiapetta a Joice e o Alan que abriram sábado a 

RD saúde, produtos naturais estão de parabéns e que tenham muito sucesso nesse 



empreendimento. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente parabenizou 

alguns dos colegas Vereadores que são avós pela passagem do dia dos Avós, e 

citou que ele infelizmente não tinha nenhum dos Avós vivo, mas quando teve eram 

pessoas fantásticas na sua vida muito contribuíram para o seu crescimento e 

desenvolvimento enfim, é muito valido de reconhecer uma vez mais a importância 

de seus Avós na vida de seus netos, e aproveitando solicitou para que fosse 

enviado um oficio para o grupo da 3ª Idade parabenizando pelo dia dos Avós, e 

outro oficio ao Sindicato Rural em nome de todos os Vereadores parabenizando 

pela passagem do dia do Colono e do Motorista, que são muito importantes para a 

economia e desenvolvimento do município, e a economia do município se baseia 

em cima disso, e citou que  estavam falando naquele dia do ICMS, que muito se 

mantém da agropecuária, do que a agricultura gera no município, muitos e ele 

também fala dos agricultores aqui nesta casa sempre propondo melhorias para eles, 

em seguida fez coro ao pedido de oficio do Vereador Enio, que seja oficiado em 

nome da Joice e do Alan desejando sucesso nesse empreendimento, por essa 

iniciativa, e que ele admira muito o empreendedor da mais com essa pandemia, 

então a gente tem que valorizar, incentivar essas pessoas, logo após cumprimentou 

os nossos estagiários que no atendimento são muito queridos, cumprimentou 

também o ex. Presidente Enio que fez um bom trabalho digno de reconhecimento 

em especial o que ele já havia comentado a valorização das bancadas tendo suas 

salas próprias com identificações, e que o Vereador Maron caminhe nesse mesmo 

sentido, e o que for bom para o município ele irá estar junto independente de 

qualquer situação, frisou também que estava feliz que a rádio 104 está tomando 

corpo tenha uma condição e que tudo vá bem, frisou também com relação ao  

asfalto para que isso dure bastante citando que estava um tapete, está um brinco, 

está uma maravilha, em aparte ao Ver. Enio que frisou que era de se pensar de 

fazer um contato com as grandes empresas, camera, tarumã e três tentos para dar 

uma olhadinha no excesso de peso dos caminhões já que não temos a balança, por 

que isso é preocupante com relação a estrutura do asfalto, de volta ao Vereador 

Gabriel que encerrou a sua fala desejando uma boa semana a todos. O Ver. 

Giovane Soares Rozin cumprimentou as estagiarias que agora estão ajudando o 

seu amigo Ita nas conversas aí tudo indo muito certinho, também parabenizou os 

Vereadores, o Prefeito e Vice-Prefeito, pela viagem realizada juntamente com 

todos os colegas Vereadores a Porto Alegre que graças a Deus deu tudo certo e que 

iriam tirar a fotinho para ficar registrado esse momento, e para finalizar 

parabenizou o Colono e Motorista e também os Avós pela passagem de seu dia. O 

Ver. João Carlos Antenoff primeiramente parabenizou o Vereador Maron por 

assumir a Presidência da Câmara, parabenizou também o Vereador Enio que fez 

um belo trabalho nesse início de legislatura que é uma coisa importante de todos os 

Vereadores trabalharem unidos, em conjunto para um só objetivo que é o 

desenvolvimento do município de Chiapetta além de ajudar a população e a 

comunidade que mais precisa muitas vezes, e citou que o Vereador Gabriel tinha 

comentado a preocupação com relação à economia, e que realmente não temos 

vendo isso aqui, quase nada por ser um município agrícola, agropecuário, onde 

gerou muita riqueza na última safra, citando que não estamos vendo a população 

passar fome, faz muitos anos desde a década de noventa não se houve comentários 

de pessoas passando fome, e agora estamos vendo de novo nas grandes cidades, 

claro que devido a pandemia muitas empresas fecharam e as pessoas perderam 



seus empregos, já nas cidades menores mudou um pouco a construção civil 

começou a reagir a agricultura está excelente no momento, em seguida frisou sobre 

a rodovia 571 que foi totalmente recuperada está em excelentes condições e espera 

que dure pelo menos dez anos ai que já é um bom tempo, e parabenizou  todos da 

Prefeitura, o Prefeito, Vice-Prefeito e eles Vereadores também sobre o novo 

projeto, um projeto que se sabe que é de uma rodovia municipal, será a primeira 

rodovia municipal a receber uma cobertura asfáltica, mas nem tanto pela cobertura 

asfáltica mas pela importância dessa estrada sendo pavimentada o que ela pode 

trazer de benefícios a todas as comunidades e desenvolvimento da agricultura, as 

instalações de distritos industriais nas imediações dessa rodovia, então ele 

parabenizou novamente a todas as pessoas envolvidas neste projeto, também  

parabenizou toda a equipe da Prefeitura que está trabalhando na construção dos 

açudes do programa da psicultura, uma nova atividade que está se desenvolvendo 

no nosso município, parabenizou também o Colono e Motorista pela passagem de 

seu dia. Nesse momento foi interrompida a sessão por motivo de início de temporal 

de granizo. As próximas sessões do mês de agosto ficaram marcadas para os dias 

09 e 23 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.     

 


