
                                         

 

                                                 ATA Nº.003/22 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

      Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois as 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, com a presença dos seguintes edis: Enio Alberto 

Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Jairo Milani Kessler; João Carlos 

Antenoff; Joel Pires Corrêa; Jonatan Cristiano Kuhn; Gelson dos Santos 

Chagas e Valdir Declero de Lima, invocando a proteção de Deus o  Sr. 

Presidente declarou aberta a sessão e de imediato prestou juramento dos Suplentes 

de Vereador, Vereadores Jairo Milani Kessler e Gelso dos Santos Chagas que 

estavam ocupando as cadeiras dos Vereadores Titulares Giovane Soares Rozin e 

Mario Maçalai, em seguida procedeu-se a Oração de São Francisco de Assis a 

leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador João Carlos Antenoff, dando 

continuidade foi feito um relato das correspondências expedidas e recebidas, logo 

após foram aprovadas as Atas nº 024/21 de 20 de dezembro de 2021, 001/22 de 10 

de janeiro de 2022 e 002/22 de 28 de janeiro de 2022, em prosseguimento passou-

se para o período da ordem do dia onde foi analisado o seguinte projeto de lei 

oriundo do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei nº 023/22 de 18 de 

fevereiro de 2022, que “Introduz alterações na Lei Municipal nº 301, de 05 de 

Novembro de 2002, Que Dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos 

Direitos da Criança e do Adolescente, Cria o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e dá outras providências”. Matéria 

aprovada por unanimidade. No período das Explicações Pessoais, O Ver. Joel 

Pires Corrêa desejou boas-vindas aos suplentes de Vereador que estavam 

assumindo e que era um aprendizado para eles, em seguida frisou da viagem deles 

a Brasília, onde conseguiram varias emendas para o nosso município de Chiapetta, 

um dos maiores recursos já conseguido até hoje são mais de três milhões e meio de 

reais, logo após solicitou autorização do Presidente da Casa para se retirar da 

sessão. O Ver. Jonatan Cristiano Kuhn parabenizou o pessoal que foi a Brasília 

em busca de recursos para o nosso município, e citou que ele também teve a 

oportunidade de buscar recursos lá em Brasília, e frisou que todos devem trabalhar 

unidos pelo bem de nosso município. O Ver. Gelso dos Santos Chagas agradeceu 

pela recepção dos colegas Vereadores e frisou que o tempo era curto não iria dar 

para fazer muita coisa, mas ele tinha um pedido e solicitou para que os colegas 

ajudassem a conseguir um local adequado para os nossos jovens curtir som, um 

espaço para eles desfrutarem momentos de lazer uma área especifica citando que 

vários municípios já tem uma área para esse tipo de evento. O Ver. Valdir 



Declero de Lima inicialmente desejou boas-vindas aos suplentes de Vereador que 

estavam assumindo ao Alemão e ao Jairo, em seguida agradeceu o Presidente da 

Câmara por ter recebido o convite e  ter viajado junto para Brasília em busca de 

recursos junto com o Prefeito também, e citou que o ponta pé inicial já tinha sido 

dado, antes foram também o Vice-Prefeito o Jorge, o Fofo, o Mário e o Antenoff, 

então agora foram concretizar um pedido que esses Vereadores e o Vice já tinham 

feito,  mas também deixou registrado se referindo ao  Presidente Gabriel que foi 

uma das primeiras vezes que conseguiram trazer recursos pela bancada do MDB, 

no valor de trezentos mil reais, com o deputado que vai representar muito bem a 

região que é o Osmar Terra, e mais duzentos e cinquenta mil do Marcos Biolchi e 

mais cinquenta mil do Clair Kuhn, frisou também que as próximas vezes em que 

irem lá terão que trancar o pé para conseguir novos recursos, e quem está de 

parabéns é o município e ninguém é padrinho destas conquistas, mas sim, todos 

conseguiram juntos independentemente de partido. O Ver. Enio Alberto 

Delatorre cumprimentou os suplentes de Vereador que estavam assumindo Jairo e 

Gelso e desejou boas-vindas, e frisou ao Vereador Jairo Kessler que não tinha 

nenhum problema com ele dizendo que a tempos atras tiveram uma discussão 

citando que naquela época a vila Miguel teve um problema com a iluminação 

pública, dava estouros no transformador e ai tiveram que fazer até um abaixa 

assinado e enviar para a Promotoria e ai colocaram os separadores e deu uma 

melhorada e depois começou com um problema na iluminação pública e ai ele 

falou com o Prefeito Eder frisando que eles estavam pagando a iluminação pública 

e queriam iluminação pública e ai o Prefeito cobrou da equipe e ele e o Jairo 

tiveram essa discussão, mas isso já era passado, em seguida parabenizou os 

Vereadores que viajaram a Brasília, e citou o que o Vereador Declero tinha frisado, 

quando eles fazem esse agendamento é bom acompanhar depois se irá ser efetivada 

essa promessa de vinda de recursos, porque as vezes prometem lá quinhentos mil e 

quando vai ver o que está empenhado é bem menos, então era por isso que ele 

defendia que fosse apresentado de uns anos para cá quanto cada Deputado enviou 

realmente para Chiapetta, logo após frisou que naquela semana esteve conversando 

com alguns moradores da Linha Iracema, e tinha uma preocupação muito grande e  

citou que ele até tinha protocolado uma proposição para apresentar na próxima 

sessão, com relação a água na Linha Iracema com relação a construção do asfalto, 

porque a rede está dentro da estrada, então tem que ser adequada essa rede para 

que no futuro se der algum problema como vai ser para consertar, vai ter que 

quebrar o asfalto. O Presidente da casa Vereador Aldair Clovis Maron deu boas 

vindas aos suplentes Jairo Kessler e Gelso Chagas, em seguida solicitou para 

enviar um oficio para Secretaria de Obras agradecendo o  Secretário e funcionários 

pelo belo trabalho realizado na comunidade de São Judas, logo após frisou com 

relação a viagem a Brasília e agradeceu os colegas que foram juntos, Vereadores 

Joel, Giovane e Valdir Declero juntamente com o Prefeito Municipal, onde 

visitaram vários gabinetes em busca de recursos para o nosso município, porque 



quem não é visto não é lembrado e citou que noventa e nove por cento irá vir esses 

recursos que já tinham sido citados pelo colega para o nosso município. O Ver. 

Gabriel Guilhon Kovalski desejou mais uma vez boas-vindas aos colegas 

Vereadores Gelso e Jairo, e os parabenizou por estarem participando interagindo, 

parabenizou também os colegas Vereadores que foram a Brasília e irão colher 

vários frutos e bons resultados, em seguida frisou com relação a proposta do 

Vereador Gelso de um local para os jovens e ele achava interessante e salientou 

que teve contato com uma pessoa para fazer isso e citou o nome a propriedade lá 

do Argeu Schereiber, e mesmo que muitos sejam contrários a ideia em si é boa, 

logo após solicitou para que fosse enviado um oficio para o Executivo, para que o 

Executivo esclareça o motivo pelo qual ele não consegue acessar a relação dos 

servidores no portal de transparência como vinha ocorrendo anteriormente e a 

partir de setembro não conseguiu mais acessar, solicitou também mais um oficio ao 

Executivo, para que o prazo para as inscrições no processo seletivo não sejam 

inferior a dez dias uteis e que aja ampla publicidade, porque esse processo seletivo 

que teve lhe pareceu que o prazo para as inscrições foi um pouco curto e teve 

várias queixas nesse sentido. O Ver. Jairo Milani Kessler agradeceu a Deus 

primeiramente e a sua família que correu bastante para ele estar aqui assumindo 

uma cadeira neste legislativo e frisou se dirigindo ao Vereador Enio, frisando que 

teve uma briga entre eles por isso ele estava aqui se não ele nem tinha se 

candidatado e agora estava sentado junto na mesma mesa com o Vereador. O Ver. 

João Carlos Antenoff agradeceu a presença e pediu à população que venha 

começar a participar mais das sessões, e frisou que claro que é início de ano e do 

vírus ainda estar ativo, mas a população poderia participar mais, em seguida deu 

boas-vindas aos colegas Alemão ao Jair Kessler, parabenizou também os Vereador 

e também o Prefeito que estiveram em Brasília, para angariar as emendas, e todos 

sabem que estas emendas são importantíssimas ao município, para investimentos 

no município, em obras, em infraestrutura, e questão de geração de empregos, 

todos nós estamos vendo e veremos mais ainda nos seguintes dias o início de 

várias obras no município e vai se ter muito mais, em um ano como esse, difícil, de 

seca, de pandemia, um ano de desemprego, um ano com inflação alta, juros altos, 

que está dificultando a vida de toda a comunidade, não só de Chiapetta mas sim do 

país todo, e as obras ajudam bastante manter os empregos aqui em Chiapetta, das 

pessoas da aqui, onde as pessoas gastam no comércio o comércio é forte, mas 

salientou de um ano como este, pode começar a enfraquecer e começa a gerar 

desemprego, então por isso também que a viagem foi produtiva, os vereadores 

foram buscar estes recursos para investir no município, logo após frisou que queria 

comentar algumas coisa que o Vereador Chico comentou das cisternas que venho 

através do Decreto de Emergência que o município fez e que foi Municipal e 

Federal e ai fomos contemplados com poços artesianos e açudes também, que já 

está sendo providenciado a construção dos mesmos, citou também que tinha sido 

feito um pedido sobre a kits das cestas básicas, porque foi feito um pedido para 



Defesa Civil Federal em relação a esta cesta básica para os pequenos agricultores 

que foram afetados grandemente nesta seca, e muitos deles realmente e pode até ter 

alguns deles sem condições de aquisições de alimentos, frisou também que tem que 

prestar contas a população em relação as viagens que fizeram o que foram fazer lá? 

O que conseguiram? O que não conseguiram, frisou também com relação a questão 

da rodovia que se diz respeito a canalização e o Vereador Chico comentou bem, 

realmente esta canalização na estrada ou no barranco vai ter que ser feito uma 

canalização nova ao lado dela, e certamente vai ser feito por dentro dos bueiros que 

tiverem é a única forma e certamente vai ter que ser feito uma rede nova. E para 

finalizar o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou para a 

próxima sessão no dia 28 de fevereiro às dezessete 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.     

 


