
                                         

 

                                                 ATA Nº.007/22 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE MARÇO DE 2022 

 

      Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois as 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 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; 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 Jonatan Cristiano Kuhn, dando 

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

após foram aprovadas por unanimidade as ATAS nº 005 de 14 de março de 2022 e 

006 de 21 de março de 2022, e não havendo nenhum projeto de lei oriundo do 

Poder Executivo Municipal foram analisadas as seguintes proposições: Proposição 

nº 010/22 de autoria do Vereador Mario Maçalai, que “Sugere que o Poder 

Executivo Municipal envie um Projeto de Lei para esta casa autorizando a isenção 

do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – para todas as pessoas 

aposentadas, Viúvas e Viúvos, desde que não recebam pensão ou aposentadoria 

superior a dois salários mínimos e que sejam proprietário de um único imóvel 

servindo como residência”. Matéria aprovada com emenda com seis votos 

favoráveis e dois contrários dos Vereadores Joel Pires Corrêa e Valdir Declero de 

Lima, a qual passa a viger com a seguinte redação: “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal envie um Projeto de Lei para esta casa autorizando a isenção do Imposto 

Predial e Territorial Urbano – IPTU – para todas as pessoas aposentadas, Viúvas e 

Viúvos, desde que não recebam pensão ou aposentadoria superior a dois salários 

mínimos e que sejam proprietário de um único imóvel servindo como residência, 

condicionado à verificação da miserabilidade socioeconômica pela Secretaria de 

Assistência Social”. Proposição nº 011/22 de autoria dos Vereadores Mario 

Maçalai e Jonatan Cristiano Kuhn, que “Sugerem que o Poder Executivo 

Municipal providencie o pagamento de insalubridade aos motoristas de saúde e 

também aos fiscais sanitários”. Matéria retirada a pedido dos proponentes.  

Proposição nº 012/22 de autoria do Vereador Mario Maçalai, que “Sugere que o 

Poder Executivo Municipal faça um quebra-molas na estrada de chão que vai a 

Ijuí, nas proximidades da família Strucker”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Proposição nº 013/22 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 

“Sugere que o Poder Executivo, em parceria com a EMATER, Sindicato Rural e 

Instituições Bancárias interessadas, bem como Secretária da Agricultura e da 



Assistência Social, elabore um Projeto de construção de reservatório para 

armazenamento de águas pluviais em propriedades rurais, subsidiando ou 

incentivando, sob qualquer forma (mão de obra ou material, criação de um fundo 

especifico para essa finalidade, por exemplo), a construção/instalação de cisternas 

nas propriedades rurais do Município, em favor de pequenos agricultores, a fim de 

que as famílias passam a armazenar a água da chuva para uso doméstico, produção 

agrícola e dessedentação animal, minimizando os efeitos negativos dos períodos de 

estiagem”. Matéria aprovada por unanimidade com emenda passando a viger com 

a seguinte redação: “Sugere que o Poder Executivo, em parceria com a EMATER, 

Sindicato Rural e Instituições Bancárias interessadas, bem como Secretária da 

Agricultura e da Assistência Social, elabore um Projeto de construção de 

reservatório para armazenamento de águas pluviais em propriedades rurais, 

subsidiando ou incentivando, sob qualquer forma (mão de obra ou material, criação 

de um fundo especifico para essa finalidade, por exemplo), em favor de pequenos 

agricultores, a fim de que as famílias passam a armazenar a água da chuva para uso 

doméstico, produção agrícola e dessedentação animal, minimizando os efeitos 

negativos dos períodos de estiagem”. Logo após os Vereadores Joel Pires Corrêa e 

Valdir Declero de Lima, solicitaram autorização do senhor Presidente para se 

retirarem da sessão. No período das Explicações Pessoais, O Ver. Gabriel 

Guilhon Kovalski parabenizou o Conselho Agropecuário e o Executivo pela 

transparência de discutir sobre os critérios para a concessão das cestas básicas para 

os pequenos agricultores afetados pela estiagem, e agradeceu também os Agentes 

de Saúde, Secretaria da Assistência Social por estarem presentes na reunião para 

tratar deste assunto, em seguida solicitou para que fosse enviado um oficio para o 

senhor cidadão Oldemar Wescheter, e que não sabia se todos eram sabedores que 

recentemente ele escreveu um livro História da Minha Vida, parabenizando-o em 

nome da Câmara pela publicação deste livro, solicitou também envio de ofícios 

para a Secretaria de Obras solicitando que fosse feito melhoramentos na estrada da 

localidade do Rincão da Lage, nas proximidades da propriedade do senhor Hildo 

Schanke, solicitou também envio de oficio para o Hospital citando que era de 

conhecimento de todos que teve uma reunião com os Assessores lá na casa do 

Chico no Parque de Rodeios com relação a verba para compra de aparelho de 

ultrassonografia,  então que o hospital usa essa verba para compra de um aparelho 

de ultrassonografia, e outros investimentos como jaleco, forro de cama, e outros, 

logo após solicitou mais uma vez ao Presidente da Casa para que o Regimento seja 

cumprido, e para finalizar informou aos colegas Vereadores que estaria se 

licenciando o mês de abril para tratar de assuntos particular e que o Vereador 

Oromar Fernando dos Anjos assumiria a sua cadeira nesse período. O Ver. 

Giovane Soares Rozin solicitou para que fosse enviado um oficio para a 

Secretaria de Obras, solicitando providencias com relação a estrada que desce da 

norte sul, descida dos Roth para que fosse colocada umas pedras adequadas e 

padronizadas sobre o meio da pista porque estava formando uma valeta, e também 



naquela que sobe lá para a banda da Granja Boa Vista que também está precária e 

lá passa transporte escolar, citou também de outro lugar que estava ruim e ele tinha 

falado com o Prefeito e não foi solucionado ainda que era a subida do Bino Lunik, 

citando que sempre tem vazamento de água e tem uma valeta atravessando a 

estrada e passa o transporte lá também, e que estava se aproximando a colheita 

então solicitou que fosse feito com urgência. O Ver. João Carlos Antenoff frisou 

com relação a insalubridade citando que é uma empresa que é contratada para fazer 

analise e emitir o grau de insalubridade na função do funcionário, em seguida 

colocou a sua indignação sobre a questão dos financiamentos agrícolas da Região 

Sul e  o Mato Grosso do sul, onde sofreram com a estiagem e não tem recursos 

para o custeio da lavoura de inverno e pouco investimento agrícola, e citou que 

inclusive dentro do Governo Bolsonaro a equipe do Ministério da Agricultura é 

uma bagunça, então é uma preocupação muito grande dos agricultores que não vão 

conseguir recursos para agricultura, frisou também de uma coisa que está 

preocupante dentro do nosso município é a questão agora da dengue, citando que 

agora está quase passando a pandemia do COVID e vem a dengue, e salientou que 

a comunidade de Chiapetta tem que entender que muitas vezes não depende só do 

Poder Público de fazer a limpeza,  todos tem que ter esse cuidado de fazer essas 

limpezas em terrenos, caixa de água, e citou que Santo Augusto já foi confirmado 

casos em Chiapetta tem suspeitas e se for confirmado vai ser muito preocupante até 

porque muitas vezes os Agentes nossos são impedidos de chegar dentro das 

residências e as pessoas tem que entender que é o dever deles fazer essa 

fiscalização e das pessoas cuidar seu pátio, cuidar sua caixa de agua para o controle 

da polarização deste mosquito, frisou também com relação as cisternas é muito 

importante o município já vem fazendo esses reservatórios a muito tempo, até 

antes da estiagem com construção de açudes e o povoamento de peixes, para ter 

água para os agricultores e a Secretaria de Obras trabalhou incansavelmente para 

não deixar esses agricultores sem água então isso é elogiável. O Ver. Jonatan 

Cristiano Kuhn desejou uma boa semana a todos. O Ver. Mario Maçalai 

cumprimentou o Presidente desta casa e a todos da Câmara de Vereadores, e frisou 

que tinha participado da reunião naquele dia a tarde a respeito da cesta básica 

enviada pelo Governo Federal, que estava contemplando cento e cinquenta 

agricultores e parabenizou o Poder Público, a Emater, enfim, todas as pessoas que 

de uma maneira ou de outra ajudaram a contribuir até chegar em um consenso que 

foi justo da maneira que foi conduzido e escolhido, e citou o que o Vereador 

Antenoff tinha frisado que tinham chegado a duzentos e oitenta agricultores 

médios, fora os grandes, então ele achava que tinha poucos morando em nosso 

município e teve esta surpresa ótima e agradável, frisou também que ele sempre irá 

defender a agricultura, o pequeno agricultor, é o que leva a comida para duzentos e 

dez milhões de Brasileiros, exportação para o mundo inteiro, para a China e vários 

Países do mundo, é a agricultura familiar, enfim, é de suma importância a 

agricultura no nosso Estado, no nosso País, mas infelizmente neste ano com essa 



estiagem que deu, foram enfrentadas dificuldades pelos agricultores, foram meses 

sem chuva, desde verduras morriam podia molhar que não adiantava não resistia, 

queimava, frisou também em relação a soja teve anos que dava setenta, oitenta e 

este ano foram poucos sacos por hectares muita seca, ficamos mais ou menos cerca 

de quarenta e cinco dias sem chuvas e isso foi lastimável para a agricultura, frisou 

também a respeito da dengue qual já tinha sido falado citando que é preocupante, e 

ele sabia que os fiscais do município estavam fiscalizando, trabalhando,  e tem 

pessoas que não deixam entrar na sua propriedade daí fica difícil, o que acontece 

com isso é que todo mundo conhece todo mundo e ninguém quer comprar brigas, e 

solicitou para cada um fazer a sua parte, e ai teremos certeza que iremos vencer a 

dengue, mas as pessoas devem de estar conscientes como se diz, fazer o dever de 

casa, não esperar somente pelo órgão público, o município é pequeno e tudo a 

Prefeitura que tem que fazer, o que custa a nossa propriedade, o nosso terreno nós 

mesmos cuidar. O Ver. Enio Alberto Delatorre abdicou deste espaço. O 

Presidente da Casa Vereador Aldair Clovis Maron agradeceu a presença de 

todos e convidou para ad próximas sessões do mês de Abril nos dias 11 e 25 ás 

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.     

 


