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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021 

 

      Aos treze dias do mês de setembro 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; Jair Gehn 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 Jonatan Cristiano Kuhn, dando continuidade o 

senhor Presidente da Casa procedeu o juramento do suplente de Vereador Jair 

Gehn, que assumiu a cadeira do Vereador titular Mario Maçalai pelo período de 01 

a 30 de setembro, em seguida foi feito um relato das correspondências expedidas e 

recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a ATA nº 016 de 23 de Agosto 

de 2021, dando continuidade passou-se para a ordem do dia onde foram analisados 

os seguintes projetos de lei oriundos do Poder Executivo Municipal, Projeto de 

Lei nº 041/21 de 08 de setembro de 2021, que “Ratifica a 1ª alteração e 

consolidação do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal do Noroeste 

do Estado do Rio Grande do Sul -CISA e dá outras providências”. Projeto de Lei 

nº 042/21 de 08 de setembro de 2021, que “Autoriza a abertura de credito especial 

no orçamento vigente, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 043/21 de 08 

de setembro de 2021, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 

2022-2025, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 044/21 de 08 de setembro 

de 2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar convênio com a 

Associação Hospitalar Chiapetta, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 

045/21 de 08 de setembro de 2021, que “Autoriza a celebração de parceria para 

consecução de finalidade de interesse público de recíproco com a Associação dos 

Universitários de Chiapetta, por meio de termo de fomento, e dá outras 

providências”. Projeto de Lei nº 046/21 de 08 de setembro de 2021, que “Autoriza 

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

recíproco com a Associação Cultural Comunitária (Radcom) Rádio Lider de 

Frequência Modulada – Rádio Chiapetta – FM”. (104.9), por meio de termo de 

fomento, e dá outras providências”. Matérias aprovadas por unanimidade. Também 

foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº 058/21 de autoria do 

Vereador Jair Gehn, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do 

órgão competente, coloque um quebra-molas na Rua Antônio Guarda Lara nas 

proximidades da oficina mecânica JR e da propriedade da Dona Fátima Guarda 



Lara”. Proposição nº 059/21 de autoria do Vereador João Carlos Antenoff, que 

“Sugere ao Poder Executivo Municipal, a criação de um Centro para o Idoso no 

município”. Proposição nº 060/21 de autoria do Vereador João Carlos Antenoff, 

que “Sugere ao Poder Executivo Municipal, a criação de um programa de incentivo 

a Apicultura (criação de abelhas) no município”. Proposição nº 061/21 de autoria 

do Vereador João Carlos Antenoff, que “Sugere ao Poder Executivo Municipal a 

contratação de um Técnico em Segurança do Trabalho”. Proposição nº 063/21 de 

autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Executivo, em 

parceria com a Secretaria de Saúde, institua o Programa Farmácia Solidária, 

destinado à captação de medicamentos junto a comunidade, por meio de 

recebimento em doação, e posterior distribuição gratuita à população do Município 

que não dispõe de meios para sua aquisição”. Matérias aprovadas por unanimidade. 

Logo após passou-se para o período das Explicações Pessoais. O Ver. João 

Carlos Antenoff frisou novamente com relação a sua proposição a questão do 

Centro de Idosos citando que muitas vezes não podemos confundir com asilo, 

porque não podemos deixar nossos Idosos à mercê de algum local que não for bem 

atendido como os colegas Vereadores colocaram, que realmente tem que ter uma 

boa estrutura, com funcionários, equipamentos, e citou que o Vereador Joel tinha 

falado alguma coisa que teria pernoite, não as famílias levariam de manhã e à 

tardinha buscariam seus familiares, frisou também com relação a sua proposição da 

criação de abelhas da importância para a agricultura, da importância para o meio 

ambiente quando as mesmas realizam polarização, e esta polarização muitas vezes 

ela tem custado carro até para alguns produtores que tem comprado enxames ou 

alugado enxames e colocados em suas lavouras para fazer a produção. O Ver. Joel 

Pires Corrêa abdicou deste espaço. O Ver. Jonatan Cristiano Kuhn parabenizou 

mais uma vez o colega Jair Gehn, por estar assumindo a cadeira neste legislativo, 

em seguida solicitou para enviar um oficio Parabenizando a patronagem e 

cavalarianos que buscaram brilhantemente a chama Crioula no município de 

Derrubadas. O Ver. Jair Gehn primeiramente agradeceu a todos os colegas 

Vereadores por terem lhe recebido muito bem nesta casa, e também agradeceu 

pelas palavras de conforto pelo falecimento de sua Mãe. O Ver. Valdir Declero de 

Lima frisou que queria fazer algumas perguntas para o Vereador Antenoff se ele 

poderia lhe responder a respeito da proposição que foi colocado do bueiro ali do 

Geraldo Guarda Lara e o Vereador Antenoff respondeu que estava sendo feito um 

estudo de viabilidade, de volta ao Vereador Valdir Declero que parabenizou a 

Administração e citou que foi uma ideia que ele teve também e agora estava sendo 

executada lá na Coxilha Bonita Monte Alvão, o encascalhamento e ele não chegou 

a ir lá, mas o Vice-Prefeito Jorge tinha lhe falado de convidar todos os Vereadores 

para tirar uma foto que foi um trabalho muito bem feito, citou também que esteve 

no parque de máquinas conversando com o André Ottonelli, e ele lhe passou 

alguma coisa assim, referente a questão das trocas de óleos e de filtros que é feito 

nas maquinas, e citou que contrataram uma pessoa de Chapecó para fazer isso, uma 

prestação de serviço, com isso se evita o deslocamento destas máquinas para fora 

ter que pegar uma prancha para levar, e assim o cara faz aqui mesmo, então 

parabenizou o Secretário pela atitude dele e a seriedade que ele está levando a 

Chefia de Obras, frisou também com relação a uma proposição do Vereador 

Jonatan de cascalhos lá no Parque de Rodeios, mas frisou que tinha que adequar 

aquela estrada para não descer aquela água da lavoura do Cristo Rei para dentro da 



pista, em seguida solicitou para que oficiasse a Comunidade de Cristo Rei pelo 

excelente trabalho que eles estão fazendo na recuperação da quadra e da cancha de 

bocha parabenizando-os, e por último frisou que estava no banheiro e tinha uma 

plaquinha na caixa de descarga pedindo para cuidar a descarga, mas de repente 

tinha que fazer um reparo e trocar aquela boia, logo após frisou se de repente o 

Vereador Joel fazia parte do comando dos guardas, e solicitou para que se abra 

uma sindicância para apurar os fatos do acontecimento envolvendo o guarda da 

praça, citando que foi um prevalecimento o que ele fez para o rapaz, que de repente 

era um caso particular entre eles e ele levou para dentro do serviço e quase matou o 

cara a paulada, então que seja averiguado esta situação, em aparte ao vereador Enio 

que frisou que isso não pode ser encoberto, porque uma vez abriram uma 

sindicância onde houve um acidente por ai e a comissão de sindicância errou com 

um funcionário, então não podem encobrir agora tem que punir os culpados da 

mais que foi em horário de serviço. O Ver. Aldair Clovis Maron inicialmente 

iniciou com uma frase que tem tudo que ver com ele, não sou melhor do que todos, 

mas faço o bem a todos, e o que ele quis dizer com isso que mesmo errando ele 

acerta, e agradeceu a Deus por ter lhe iluminado, porque ele teve a visibilidade de 

outros estados, isso lhe gratificou não ficou chateado, em seguida frisou que tinha 

recebido uma ligação do Oficial de Justiça de Santa Rosa onde ele pede apoio da 

Câmara para votar uma moção de apoio aos Servidores do Judiciário, e o Vereador 

Valdir Declero frisou que já tinha sido acordado que nem uma moção iria ser feita 

pela Câmara, e teve a concordância do Presidente da casa que citou que teve a 

comarca de Santo Augusto pedindo este apoio, e colocou aos colegas se não 

apoiamos a Corsan, não apoiamos a RGE, não apoiamos a Brigada Militar, e só 

porque é da Justiça nos abrir uma exceção, temos que ter uma linha e nos 

comprometemos não fazer moção nenhuma, e deixar os nossos deputados para 

resolverem essas questões, de volta ao Vereador Aldair que solicitou aos colegas 

para contatarem os seus deputados para que seja votado, frisou também que não 

tinha feito proposição mas solicitou envio de oficio para a Secretaria de Obras, 

para que fosse feito um quebra-molas na Rua Theodomiro de Souza proximidades 

da residência de Marcio Goetz, frisou também  com relação a proposição dos Idoso 

que fosse urgentemente atendido esse pedido e citou que o nosso município pode 

ceder Enfermeiros, Médicos e todos eles Vereadores devem defender está causa 

que é muito importante para os Idosos de nosso município. O Ver. Gabriel 

Guilhon Kovalski parabenizou o Vereador Jair por ter sido empossado como 

Vereador  e frisou que durante o período que ai o Vereador estiver tenha a plena 

certeza que ele estará ai para auxiliar no que for preciso, para ajudar no que for 

preciso e fazer alguma parceria de alguma proposição, algum projeto, enfim deixou 

essas boas vindas ao colega, e de outro lado manifestou seu sentimento pelo 

falecimento de sua mãe, também vó da Jaine que é nossa estagiaria, em seguida 

comprimentou e parabenizou todos que participaram do FEMUSEC, inclusive 

nosso Assessor o Jorge que fez uma bela apresentação, o colega Vereador Enio que 

também se apresentou, o colega Joel desta vez não encarou, também parabenizou o 

Vereador Jonatan que esteve presente naquele dia na busca da Chama Crioula em 

homenagem a Semana Farroupilha e  cumprimentou e parabenizou também todo o 

pessoal que esteve envolvido nesta trajetória que é uma forma de cultivar o 

tradicionalismo a cultura gaúcha, que muitas vezes acaba sendo esquecida é 

importante que se mantenha acesa a chama da tradição gaúcha, logo após registrou 



e fez uma breve  consideração e críticas citando que achava que novamente as 

comissões não se reuniram por ocasiões dos projetos daquele dia, inclusive foi 

votado o plano plurianual e no mínimo a comissão de finanças e orçamento teria 

sido importante e se houve ele desconhecia, na parte da CCJ não teve nada nesse 

sentido, então ele achava que era valido se preocupar com essas questões que 

amanhã ou depois podem ser de extrema importância, e por último na linha que o  

Vereador Chico tinha frisado parece que o pessoal no interior tem feito um serviço  

bem bacana em relação ao cascalhamento e tudo mais, inclusive na Linha Iracema 

nesse ponto ele solicitou para que fosse enviado um oficio ao Executivo 

solicitando para que informe as famílias e/ou propriedades da Linha Iracema 

beneficiadas com a colocação de cascalhos nas entradas de suas respectivas 

propriedades rurais, só para ter um controle de alguém querer amanhã ou depois 

exigir que algumas pessoas próximas foram beneficiadas e algumas possam ter 

ficado de fora. O Ver. Giovane Soares Rozin abdicou deste espaço. O Presidente 

da Casa Vereador EnioAlberto Delatrorre inicialmente solicitou para que fosse 

enviado um oficio para a Cotrijui em nome do Cléo Bertaso, parabenizando pela 

inovação do espaço físico do mercado que ficou legal, e o mercado da Cotrijui está 

mantendo um bom número de funcionários, solicitou também envio de um oficio 

para a SMEC, parabenizando pelo festival e ele fez questão de citar que nesta 

edição foi valorizado os Vereadores foram citados, diferente de outros festivais que 

não eram lembrados, frisou também que iria enviar um oficio para a ACI com 

algumas palavras, para que se tomem um cuidado na próxima edição de sorteios e 

alguma coisa que precisem de fiscalização e tal, porque a Câmara de Vereadores é 

o primeiro fiscal do município que o pessoal não desconsidere que valorizem os 

Vereadores, frisou também ao nosso funcionário da rádio já que  agora temos o 

convenio,que o próximo festival e algum próximo outro evento, que seja 

transmitido também pela rádio local 104.9. E para finalizar o senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão do mês de 

setembro no dia 27 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.     

 


