
  

 

 

 

 

 

                                   

ATA Nº. 019/21 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021 
 

      Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um às vinte 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 Aldair Clovis Maron, em seguida foi feito um relato das 

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

ATA nº 018 de 27 de setembro 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 047/21 de 01 de outubro de 2021, que 

“Introduz alteração na Lei Municipal nº 067, de 27 de novembro de 1997, e dá 

outras providências”. Projeto de Lei nº 048/21 de 01 de outubro de 2021, que 

“Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras 

providências”. Matéria aprovadas por unanimidade. Foram analisadas também as 

seguintes proposições: Proposição nº 064/21 de autoria do Vereador Giovane 

Soares Rozin, que “Sugere que Poder Executivo Municipal entre em contato com o 

setor competente ou responsável para que se faça uma reforma na boca de lobo no 

aterro na entrada da cidade, fechando a parte de cima ou colocando ou colocando 

grades para que animais, ou pessoas não sofram acidentes no local”. Matéria 

aprovada por unanimidade. Proposição nº 067/21 de autoria do Vereador Aldair 

Clovis Maron, que “Sugere que Poder Legislativo Municipal, promova uma Sessão 

Solene em homenagem aos Funcionários Públicos Municipais, pela passagem do 

dia do Funcionário Público”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº 

068/21 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Solicita que o Poder 

Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Obras e/ou da Secretaria 

Municipal de Agricultura, faça um mapeamento oficial o mais breve possível, das 

redes de água de cada localidade do interior de nosso município”. Matéria 

aprovada por unanimidade. Proposição nº 069/21 de autoria do Vereador Enio 

Alberto Delatorre, que “Solicita que o Poder Executivo Municipal através das 

Autoridades competentes, faça o controle do som alto, acima dos decibéis 

permitido, tanto na cidade como no interior do município”. Matéria aprovada com 

sete votos favoráveis e um contrário do Vereador Giovane Soares Rozin. em 

seguida o Vereador Aldair Clovis Maron, solicitou autorização ao Presidente da 



Casa para se retirar da sessão. Logo após passou-se para o período das 

Explicações Pessoais. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski desejou a todos uma 

excelente semana e que iria dispensar a fala pois já tinha conversado bastante sobre 

os projetos durante o espaço de debates. O Ver. Giovane Rozin, frisou que no 

município não possuía medidor de decibéis, então não tinha como notificar alguém 

o município teria que ter uma a lei para ser cumprida, mas ele achava certo que 

tinha que respeitar o horário. O Ver. João Carlos Antenoff frisou que iria fazer 

algumas colocações onde foi comentado sobre as bacias de captação, e citou que já 

estava sendo estudada uma normativa de como os agricultores e o próprio 

município iriam se proceder com relação a construção destas bacias de captação 

conjuntamente com a Emater, Conselho Agropecuário e demais órgãos do 

município, para que se chegue num ponto, num denominador comum onde todos 

sejam beneficiados e que não tenha nenhum risco aos usuários das estradas e aos 

próprios agricultores que utilizam as estradas, outro item que ele comentou é sobre 

o início do projeto de revitalização da praça, citando que foi um projeto votado 

pelos Vereadores de uma emenda parlamentar  na área da pracinha das criança que 

vai ser utilizado a metade dos brinquedos e será deslocada um pouquinho a mais 

para dentro da praça com novos brinquedos, com novos atrativos e com mais 

segurança também para as crianças, citou também que esse local a onde vai ser 

construído essa área de lazer, para os pequenos agricultores poderem expor os 

produtos da agricultura familiar, uma área que será utilizada para os eventos do 

município com boa localização. O Ver. Joel Pires Corrêa frisou que iria falar 

sobre a questão do som que ele aprovou com aperto no coração, porque ele estava 

com o seu som novinho para instalar, mas ele sabia que tem que respeitar os 

horários e os limites, e que ele sabia que as vezes se altera um pouco, se exagera no 

som, e ele como Vereador tem que dar o exemplo é representante da comunidade, 

então solicitou para que usem o som certo que não terão problemas nenhum. Em 

aparte ao Vereador Enio que frisou que era lógico que dentro do horário tenha um 

limite, que o Vereador Giovane frisou que o município não tem, então iriam exigir 

que seja comprado um medidor. O Ver. Jonatan Cristiano Kuhn frisou com  

relação a questão do som que estavam falando salientando que não era só a questão 

do medidor se dirigindo ao Vereador Giovane, é como o Vereador Gabriel falou 

que é perturbação do sossego, não precisa nem ter o aparelho, a polícia sempre está 

entre nós e se achar que não está bom ela vai multar, vai recolher o som, e citou 

também que anos atrás achava que o Enio era Vereador na época, tempo que ele 

era piá ainda, foi votado uma proposição parecida com essa, e na época ele como 

guri ficou bravo, aí chegou um Vereador e disse para ele e falou o nome foi o seu  

Assis, e eles piás pensavam que era para acabar com o som, mas não era, ele o ex. 

Vereador Assis falou que esperavam um pouco de respeito, tinha horário, meio dia 

tinha que dormir, as pessoas queriam dormir, e aí eles encostavam na praça e 

ligavam o som geralmente faziam isso, almoçavam na casa dos pais e saiam se 

quebrando para a praça por som, e o Assis falou para ele que não era isso, queriam 

que eles respeitassem de madrugada, e graças a Deus ele não chegou a ser multado 

nenhuma vez, nunca teve som recolhido por isso, e ele sabia que estava fazendo 

tudo errado, mas ele queria escutar o som, logo após parabenizou todos pelas 

proposições feitas naquele dia, frisou também que tinha saído uma resolução que o 

som não pode sair fora do veículo mais, e nem mais de 80 decibéis, deu o barulho e 

se a polícia tiver o aparelho já pode multar é lei. O Ver. Mario Maçalai frisou que 



tinha ficado trinta dias fora da Câmara de Vereadores passou para o suplente de 

seu partido Jair Gehn para assumir por esse período, e tinha a certeza que o colega 

Jair assumiu com grandeza e honrado por ter se tornado Vereador, e que tinha a 

certeza também que os outros suplentes também iriam assumir a Câmara o 

Alemão, o Enio ele dará oportunidade para eles mostrarem também as suas 

propostas, em seguida frisou que estamos próximos de mais uma colheita de trigo e 

pelo o que ele estava vendo ai no geral as lavouras estão muito boas, e logo 

também estaremos com a planta do soja e com a tecnologia avançada e também 

com a adubação adequada ele tem a certeza que será uma excelente safra para o 

próximo ano se Deus mandar chuva, e quem iria sair lucrando é o colono local, iria 

ser o município, virá mais retorno para a municipalidade, frisou também a respeito 

do que o Vereador Antenoff já tinha frisado das mudanças na praça, para 

embelezar a nossa praça, e como o Vereador frisou que é de suma importância para 

as nossas crianças, irá ser adquirido brinquedos novos para a pracinha, logo após 

agradeceu o convite do Prefeito Eder para junto no dia 18 fazer uma viagem a 

Brasília, citando que tinha viajado uma vez a Brasília quando ele era Vereador em 

1990, juntamente com os Vereadores Ico Buch e Osmar Kuhn, então agora iria 

fazer as visitas a diversas bancadas para pleitear verbas para o nosso pessoal do 

interior e da cidade, para melhorar a vida de nossos cidadãos Chiapetenses, e 

salientou que a função do Vereador com relação ao som é de fiscalizar, ajudar, 

porque é através da Câmara de Vereadores que acontece as coisas, frisou também 

referente a proposta do Vereador Enio, com relação ao mapeamento das redes de 

água é de suma importância não vai se gastar dinheiro e vai ficar registrado para 

quando uma pessoa fazer alguma rede de água está lá o mapa do município 

localizando a onde tem que ser feito. O Ver. Valdir Declero de Lima inicialmente 

aproveitou a presença do Betinho e  agradeceu o Prefeito por ter feito o convite 

para a bancada do MDB para ir junto a Brasília, em seguida frisou que recebeu a 

visita da Patrícia Alba esposa do Marco Alba que vai concorrer de novo a Federal e 

citou que o Marco já trouxe emendas para Chiapetta, e não era dessa viagem que 

eles não iriam fazer junto que eles iriam deixar de procurar alguma emenda, e 

provavelmente no mês de fevereiro iriam fazer uma viagem a Brasília, e citou 

também que ele esteve conversando com o Gabriel e o Giovane e tinham a ideia se 

o Presidente liberar fazer uma viagem a Porto Alegre, e fazer uma visita aos 

gabinetes dos Deputados e no mais desejou uma boa viagem aos colegas que iriam 

Brasília. O Presidente da Casa Vereador Enio Alberto Delatrorre frisou da 

viagem a Porto Alegre da bancada do MDB que era só fazer o requerimento e 

colocar o motivo não haverá problema nenhum de viajar, frisou com relação a 

viagem a Brasília desejando uma boa viagem aos colegas Vereadores e que 

consigam muitos recursos para o município de Chiapetta, e ele sabe e tem 

experiencia que nesses três dias que se fica em Brasília é muito corrido é de manhã 

a noite visitando os gabinetes, e ele como Presidente poderia ir junto nesta viagem 

mas abriu mão para os colegas e solicitou que o próximo Presidente do ano que 

vem libera umas diárias para os que não foram, e a sua opinião e que todos os 

Vereadores possam ter a oportunidade nesses quatro anos de ir uma vez a Brasília. 

E para finalizar agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão 

do mês de outubro no dia 25 às 20:00 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.     

 


