
                                         

 

                                                 ATA Nº.004/22 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

      Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois as dezessete 

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; Giovane Soares Rozin; 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 procedeu-se a Oração de São 

Francisco de Assis a leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Enio Alberto 

Delatorre, dando continuidade foi feito um relato das correspondências expedidas e 

recebidas, em prosseguimento passou-se para o período da ordem do dia e não 

havendo nenhum projeto de lei oriundo do Poder Executivo Municipal, foram 

analisadas as seguintes proposições: Proposição nº 001/22 de autoria do vereador 

Giovane Soares Rozin, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do 

setor competente, providencie a limpeza no cemitério da cidade, pelo menos uma 

vez a cada 15 (quinze) ou 30 (trinta) dias”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Proposição nº 002/22 de autoria do Vereador Gelso dos Santos Chagas, que 

“Sugere que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, 

providencie a construção de um quebra-molas na Rua Antônio Guarda Lara, nas 

proximidades da quadra de esportes da comunidade Nova Esperança, acesso ao 

(PAC-2)”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº 003/22 de autoria do 

Vereador Gelso dos Santos Chagas, que Sugere que o Poder Executivo Municipal 

estude a possibilidade de um local adequado fora da cidade, para que nossos jovens 

possam ter mais momentos de lazer, espaço para eventos de som, e também 

destinado a desenvolver encontros e exposições de veículos com som 

automotivos”. Matéria reprovada com três votos favoráveis e cinco votos 

contrários dos Vereadores Enio Alberto Delatorre, João Carlos Antenoff, Joel Pires 

Corrêa, Jonatan Cristiano Kuhn e Valdir Declero de Lima. Proposição nº 004/22 

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

Municipal através do setor competente, providencie a perfuração de um novo poço 

artesiano próximo da caixa de água existente e a adequação da rede de água da 

Linha Iracema, antes da construção do asfalto”. Matéria aprovada por 

unanimidade. Proposição nº 005/22 de autoria do Vereador João Carlos Antenoff, 

que “Sugere que o Poder Executivo Municipal, viabilize um aplicativo de 

mensagem que tenha comunicação direta entre produtores rurais e a Brigada 

Militar do Município”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº 006/22 



de autoria do Vereador João Carlos Antenoff, que “Sugere ao Poder Executivo 

Municipal, conceda auxílio financeiro a familiar que cuida de pessoas acamadas”. 

Matéria aprovada por unanimidade. Também foi analisado o Pedido de 

Informação nº 001/22 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 

REQUER ao Poder Executivo, na pessoa do Senhor Prefeito Municipal, o que 

segue: É fato também que, desde quando surgiram as discussões em torno de tal 

ideário, tinha-se a perspectiva de redução de custos com taxa de iluminação 

pública, o que beneficiaria diretamente aos cidadãos (“redução de taxas”), levando 

em conta o custo-benefício das LEDs. Neste sentido, questiona-se a economia 

decorrente da implantação do sistema LEDs efetivamente implicou redução da taxa 

de iluminação pública dos contribuintes, ou seguem tal como estava anteriormente 

à instalação? Pede-se justificações/esclarecimentos nesse sentido. Desde já também 

se questiona ainda que se cogite que o valor da taxa é condicionado ao consumo 

atrelado a cada unidade consumidora, tendo em vista a economia aos cofres 

públicos noticiada pelo Prefeito, haveria intenção de redução das alíquotas ou 

elastecimento das faixas de incidência, implicando ao final redução dos valores 

pagos pelos Munícipes para custeio da iluminação pública? Pede-se a esse respeito, 

seja detalhado exatamente como vem sendo realizada a cobrança da taxa de 

iluminação pública no Município. Matéria aprovada por unanimidade. Logo após o 

Vereador Enio Alberto Delatorre se retirou da sessão. No período das Explicações 

Pessoais, O Ver. João Carlos Antenoff abdicou deste espaço. O Ver. Joel Pires 

Corrêa primeiramente solicitou envio de um oficio para o Secretário de Obras 

citando que tinha começado calçamento no lado da sua rua e do outro lado não tem 

como entrar em casa e naquele dia choveu e fez uma valeta, então ele solicitou 

para a patrola passar lá se não iria ter condições de chegar em casa naquele dia, iria 

ter que deixar o carro na rua, e citou também que tinha Vereadores que tinham 

asfalto na frente de casa não estavam preocupados, em seguida frisou sobre o que 

tinha acontecido na sexta-feira no nosso Campeonato Municipal, e citou que 

achava que a CMD irá tomar alguma atitude, e que iriam provavelmente ter que 

criar o TJD para fazer o julgamento porque o presidente não pode julgar as pessoas 

cada um tem que fazer a sua parte, e mencionou que teve problemas, teve brigas e 

ele está sempre visando que não é essa a intenção, a intenção é de fazer um 

campeonato bonito citando que  tem crianças, tem adultos, tem mulheres, tem os 

avós vendo seus netinhos jogar e a nossa intenção é que saia tudo normal, mas 

infelizmente aconteceu isso e tem que dar uma analisada e ver o que aconteceu 

para não cometer o mesmo erro para o próximo campeonato, e ele ficou muito 

triste porque não poderem entregar os troféus tinha criança ali, as mulheres, os 

veteranos, estava todo mundo esperando para receber os troféus, teve gente que 

jogou umas noites antes e vieram especialmente para receber os troféus e não teve 

condições de fazer a entrega. O Ver. Jonatan Cristiano Kuhn frisou o que o 

Vereador Joel tinha comentado citando que é lamentável ter acontecido isso ele 

estava lá o seu filho iria receber a medalha, e ele tentou fazer o que pode lá para 



não acontecer isso ai, então o CMD deve se reunir e analisar o que aconteceu e se 

alguém tiver que pagar tem que pagar e acabou a história, e que não aconteça mais 

isso fica chato para o município.  O Ver. Gelso dos Santos Chagas agradeceu 

todo os Vereadores e funcionários da casa citando que ele assumiu alguns dias, e 

pediu desculpas de alguma coisa na sua participação como Vereador, e agradeceu 

pela votação do projeto do quebra-molas, agradeceu também o senhor Presidente 

pela acolhida na casa. O Ver. Valdir Declero de Lima agradeceu  Presidente da 

casa citando que já tinha comentado na outra sessão pela viagem que fizeram a 

Brasília e no ponta pé inicial que se deu foi dos Vereadores Jonatan,  Antenoff e 

Mario e o Prefeito Eder foram lá para iniciar o jogo dizer no primeiro tempo, e eles 

foram agora no segundo tempo e mais a prorrogação, e frisou que estava de 

parabéns a comunidade de Chiapetta por ter conseguido isso, passou de três 

milhões e tem muito mais dinheiro para vir e só alguém não atrapalhar, e que ele  

sabia que tinha gente atrapalhando alguns projetos por que não querem 

desenvolvimento, mas eles iriam mostrar com o peito, com aquela amizade, 

humildade, com a destreza de trabalhar em prol do município, e eles irão trazer 

muito mais ainda e deixar acontecer, e que talvez no dia 14 na sessão deve ter os 

documentos das verbas que serão liberadas e alguns deputados irão se fazer 

presentes aqui no município já comunicaram eles e que iriam colocar umas pessoas 

a mais aqui nesta casa para verem o trabalho que os Vereadores estão fazendo, 

porque aqui dentro é o lugar de fazer política e não politicagem, e as vezes 

tentando jogar bem e ele quase ganhou um cartão vermelho e frisou que queria se  

tenham coragem e lhe façam e não lhe ameaçam. O Ver. Gabriel Guilhon 

Kovalski  se dirigiu ao Alex que se fazia presente, e frisou que mais uma vez ele 

iria se solidarizar com as causas lá da quadra da COHAB que se costuma cariosa 

mente de chamar de pombal e questionou o Alex sobre a questão da água se já 

tinha sido resolvido e o Alex respondeu que ficou para aquela semana de eles irem 

lá resolver, então iriam confiar para que isso aconteça, cumprimentou mais uma 

vez o Vereador Gelso pela sua estadia e que tinha sido um prazer para ele do 

Vereador ter participado, colaborado para com eles, e se solidarizou com a 

proposição que talvez não tenha tido a melhor redação e acabou infelizmente mal 

interpretada e ele compreendeu a ideia qual era, e ao seu ver era bem intencionada, 

e por fim como o Vereador Joel tinha frisado e como Vereador e como 

representante do município e como alguém que frequentou quase todos os dias do 

campeonato municipal, um campeonato muito bacana ocorrendo de forma 

tranquila só lamentava da mesma forma como todos os Vereadores e que não cabia 

aqui a ele como Vereador julgar quem estava certo, quem estava errado, como foi, 

como não foi, citando que o município conta com uma instituição para tratar disso, 

mas cabia a ele externar como representante do município da sua tristeza de ver um 

campeonato tendo um desfecho como teve, e como cidadão não se pode admitir e 

tolerar e achar que é bonito que no fim do campeonato termine com arbitro caído 

no chão inconsciente com a boca e nariz sangrando não tem como se tolerar isso ai 



e tem que adotar todas as medidas que forem necessárias para tentar coibir o 

máximo, para que não torne a acontecer, e claro que ele como Vereador não iria 

caber tomar essas providencias e sim o CMD e órgãos responsáveis, citando que 

inclusive já emitiram notas as redes sociais se pronunciando a respeito disso, 

chamando a responsabilidade pra si, a se comprometer com o que for necessário 

revendo imagem para adotar uma posição, e com toda a convicção ele frisou e 

repetiu que ele já mais pode aceitar que um juiz caia no chão inconsciente 

sagrando que poderia ter acontecido algo pior, e ele sabia que o jogo envolve 

sentimentos da mais em uma final, mas não é por causa de um cartão amarelo ou 

vermelho, uma falta não dada ou um gol anulado para acontecer o que aconteceu, e 

citou que ele viu o que aconteceu, então lamentava esse episódio que foi uma 

vergonha para o município de Chiapetta, um campeonato que estava bem 

organizado estava transcorrendo bem e citou também que agora também um 

colorado sem vergonha atira uma pedra num gremista, mais essa lastima e ele 

como colorado se sentia envergonhado falava isso porque uma coisa liga a outra. O             

Ver. Giovane Soares Rozin agradeceu pela experiencia que teve de ir lá em 

Brasília juntamente com os Vereadores e o Prefeito e dizer que foi um aprendizado 

e que graças a Deus tinha dado tudo certo eles conseguiram três milhões de 

emendas meio que garantido esses recursos para a nossa cidade. O Presidente da 

Casa Vereador Aldair Clovis Maron  em nome da Mesa Diretora ele agradeceu 

aos nobres Vereadores pela viagem a Brasília que muito tem contribuído com o 

município de Chiapetta mesmo não tendo ido lá, mas já estavam tramitando para 

trazer essas verbas para Chiapetta, e Chiapetta está de parabéns pelo trabalho de 

todos, também agradeceu o Vereador Gelso e que era um prazer ter o amigo ai, 

citando que foi companheiro seu ajudou nas campanhas e ele e sentia feliz de ver o 

colega na política trabalhando para a comunidade, frisou também que eles se 

repartiram eles de Chiapetta, Alegria e Inhacorá e região, e com certeza irão ter 

deputados lá, e o Terra se referindo ao Chico que ficou muito feliz com as vossas 

presença lá, e consultou a Mesa Diretora citando que tinha dois pedidos para serem 

analisados e iriam se reunir na próxima sessão para resolver isso.  E para finalizar 

o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou para as próximas 

sessões do mês de Março nos dias 14 e 28 ás 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.     

 


