
                                         

 

                                                 ATA Nº.008/22 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE ABRIL DE 2022 

 

      Aos onze dias do mês de abril 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; 

Oromar Fernando dos Anjos; 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, dando continuidade foi feito um 

relato das correspondências expedidas e recebidas, logo após foi aprovada por 

unanimidade a ATA  Nº 007 de 28 de março de 2022, em seguida foram analisados 

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

Lei nº 037/22 de 01 de abril de 2022, que “Autoriza a abertura de crédito especial 

no orçamento vigente, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 038/22 de 01 

de abril de 2022, que “Autoriza a celebração de parceria para consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco com a Fundação de Integração, 

Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 

FIDENE, por termo de fomento, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 

039/22, de 01 de abril de 2022, que “Autoriza a celebração de parceria para 

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

Estudantes do Instituto Federal Farroupilha de Chiapetta – AEIFFC, por meio de 

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

Também foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº 014/22 de 

autoria do Vereador Giovane Sores Rozin, que “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal através do setor competente, providencie a construção de uma guarita 

para abrigar o guarda da escola Bem Me Quer, e que também seja feita uma 

cobertura onde os alunos são recebidos para a acessibilidade das salas, para a 

proteção dos mesmos em dias de chuvas”. Proposição nº 015/22 de autoria do 

Vereador Jonatan Cristiano Kuhn, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal 

através do setor competente, faça um estudo da viabilidade de agregar “leite”, na 

cesta básica dos Funcionários Públicos Municipais”. Proposição nº 016/22 de 

autoria do Vereador Jonatan Cristiano Kuhn, que “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal faça um estudo de viabilidade de construção de paradas de ônibus com 

proteção contra a chuva para comodidade dos estudantes”. Proposição nº 017/22 

autoria dos Vereadores Aldair Clovis Maron e Valdir Declero de Lima, que 

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



providencie a aquisição de mudas de “Ervas Nativas”, para distribuir aos pequenos 

agricultores que se enquadram no Programa Pronaf”. Proposição nº 018/22 de 

autoria dos Vereadores Valdir Declero de Lima e Aldair Clovis Maron, que 

“Sugerem que o Poder Executivo Municipal, incentive a criação de uma 

Associação de Recicladores, e viabilize a implantação de uma estrutura física 

adequada, para o funcionamento dos trabalhos de separação e comercialização do 

lixo sólido”. Matérias aprovadas por unanimidade. No período das Explicações 

Pessoais, O Ver. Enio Alberto Delatorre solicitou envio de oficio para a 

Secretaria de Obras agradecendo pelo atendimento de um pedido seu, citando que 

ele apresentou uma proposição para adequar e encascalhar a estrada do travessão 

da Linha Modesta com a Linha Iracema e a melhoria foi feita nesta estrada que 

ficou realmente muito bom, e sugeriu para que as sessões voltassem a serem as 19 

horas, em seguida se retirou da sessão. Logo após o Vereador Joel Pires Corrêa 

solicitou autorização do Presidente para se retirar da sessão. O Ver. Oromar 

Fernando dos Anjos solicitou para que fosse oficiado o Secretário de Obras para 

ver se havia a possibilidade de colocar uma luz do lado da casa do Clovis 

Schmecke e do Cadorizinho, porque estava bem escuro neste local, e solicitou 

também para que fosse podado as arvores que o pessoal passa e estão se 

enroscando e isso seria geral, citou também que na frente do escritório a brotação 

estava atrapalhando, solicitou também providencias com relação aquele passeio no 

lado do finado Lori, que fosse feito reparos cortando as raízes e feito de novo 

porque ele viu muitos idosos caírem ali, frisou também de um pedido  de um bairro 

inteiro o bairro Nova Esperança II o PAC II, que querem ver a possibilidade de 

mudança do nome do PAC II ou Nova Esperança II para Vila Rosa, e citou que ele 

até sugeriu para que seja feito um plebiscito lá no bairro só para os moradores de 

lá, para eles mesmos decidirem, e que todos iriam se surpreender porque eles vão 

querer Vila Rosa, e salientou que contra a vontade de um povo não tem quem 

resista eles saíram de lá mas o bairro não saiu deles eles tem orgulho disso tanto é 

verdade que a própria quadra de esportes deles lá se não lhe falhava a memória 

estava pintada Vila Rosa, citou também que eles até falaram na possibilidade de 

construir um pórtico lá, então ele sugeriu para que eles façam um abaixo assinado 

para receber a resposta das  pessoas, frisou também que valeria a pena os 

Vereadores irem lá conversar com eles. O Ver. Giovane Soares Rozin desejou 

uma boa semanada a todos e que Deus abençoe todas as nossas famílias. O Ver. 

João Carlos Antenoff comentou sobre esse programa que o município tem da 

calçada legal que o Vereador Fernando tinha mencionado, citando que é um 

programa importante, mas desde que toda a população, todos os proprietários de 

imóveis aderem a esse programa e citou que esse ali no restaurante realmente está 

insuportável, então neste caso talvez o município possa sim resolver o problema e 

colocar a conta no IPTU, frisou também que com esse programa melhorou bastante 

realmente na Avenida, e para o município de Chiapetta, e citou também que 

tiveram que sacrificar algumas árvores e a poucos dias atras ele recebeu o pessoal 



lá da Igreja Evangélica e que era elogiável a atitude deles, que começaram lá um 

trabalho de melhoria de passeio público e ele perguntou se iriam ter que sacrificar 

as árvores e eles falaram que não iriam retirar nenhuma árvore de lá, eles iriam 

preservar todas as árvores e cortar as raízes refazer o passeio e deixar 

normalmente, então essa era a grande preocupação porque em alguns lugares o 

proprietário ficou coma a obrigação de realizar o plantio de mudas e não realizou, e 

frisou que sobre isso ai eles tinham projetos futuros e o proprietário vai ter que 

fazer o plantio dessas arvores, frisou também que ele estava vendo que o município 

vem caminhando a passos largos em vários empreendimentos de pavimentação 

asfáltica, de estradas, de ruas, de acessos que irá trazer desenvolvimento para os 

municípios pequenos como o nosso que são necessários, são obras importantes e 

citou a obra do auditório vai ser um grande auditório mesmo não sendo totalmente 

os recursos oriundos do município, mas é um empresário que resolveu montar uma 

obra grande de mais de três milhões que realmente vai trazer muitos benefícios aos 

Chiapetenses, vai trazer também a cultura, palestras e demais eventos de grande 

porte. O Ver. Jonatan Cristiano Kuhn primeiramente frisou com relação a rifa 

do hospital que estavam pedindo para os Vereadores ajudar com setecentos reais 

para eles comprarem um micro-ondas para botarem no sorteio da rifa, então ele 

sugeriu para dividirem esse valor entre os nove e dando assim setenta e oito reais 

cada um não fica muito pesado para ninguém e ficam ajudando o hospital, em 

seguida parabenizou e agradeceu a Chefia de Obras pelo atendimento de seu 

pedido com relação a  estrada lá da senhora Irene Rospieriski, e pelo trabalho que 

está sendo feito pela Secretaria de Obras, e parabenizou também os Garis pelo belo 

trabalho que estão fazendo no recolhimento do lixo, e agradeceu também os 

colegas pela aprovação das proposições que ele não sabia se iriam ser atendidas 

mas ele faz o papel de Vereador, frisou também que foi procurado bastante e os 

colegas também com relação os quebra-molas e ele falou com o Chefe de Obras, e 

que achava que uns quatro ou cinco meses atras ele tinha contatado com o 

Vereador Chico, e naquela época ele tinha treze quebra-molas na frente para fazer,  

então não adianta ele pedir proposição aqui e largar no colo dele lá e não ter como 

fazer, logo após solicitou para que fosse enviado um oficio com urgência para os 

responsáveis pela cidade citando que na frente da Cotrijui, e que não sabia se eles 

tinham reparado ou trancado aquele valeta no cruzamento e o pessoal vem meio 

ligeiro e ai pode dar um problema e desejou boas-vindas ao Vereador Fernando. O  

Ver. Mario Maçalai frisou também sobre quebra-molas que o Vereador Jonatan 

tinha falado e ele tinha anotado para falar e solicitou para que fosse enviado um 

oficio para o Departamento de Trânsito para fazer um estudo com relação ao 

asfalto que vai sair está na hora de fazer os quebra-molas por causa do custo e 

tinha certeza que iria diminuir sessenta ou setenta por cento do custo da obra, 

porque irá estar todo o material ai e lhe pediram quebra-molas na Nova Esperança 

I e Nova Esperança II e também ali na Loide que tem que colocar um material 

naquele local que as pessoas reclamam que estraga o carro, em aparte ao Ver. 



Jonatan que frisou que com certeza o Prefeito Eder já tinha pensado nessa 

possibilidade quando do envio do projeto de volta ao Vereador Mario que frisou 

que o Prefeito Eder sempre está empenhado nos projetos buscando recursos e ele 

muitas vezes como faz parte do Governo do Estado e os deputados lhe mandam 

projetos que iriam ser executados no estado e o que que ele faz manda para o 

Prefeito, e citou aquele do lazer esporte falou para o Prefeito e novamente aparte 

ao Ver. Jonatan que frisou que tinha visto nas redes sociais que o deputado Lucas 

Redecker estava destinando alguns recursos na área das entidades Tradições 

Gaúchas, e o Lucas faz parte do partido do Vereador, o partido de governo para dar 

uma reivindicada de recursos para infraestrutura do nosso CTG, de volta ao 

Vereador Mario que frisou que o Vereador tinha razão citando que o Assessor dele 

o Julio faz parte das Tradições Gaúchas e ele já tinha cobrado ele várias vezes, 

cobrou também o Deputado e protocolou lá em Porto Alegre para recebimento de 

viaturas e eles estão alegando que mandaram a viatura para a Brigada Militar de 

cinquenta mil e também cem mil reais para a área da saúde e assim, e o Prefeito diz 

que não veio nada, então ele quer ir lá no gabinete e ver o porquê, alegando que ele 

quer a coisa correta a coisa certa, e provar para eles que não mandaram o dinheiro 

e cobrar eles, e citou que toda a semana estava cobrando, logo após cumprimentou 

a Chefia de Obras frisando que fazia anos que não tinha um trabalho excelente 

como agora na cidade como no interior, então está de parabéns a Chefia de Obras, 

citou também que ele tinha pedido para ele botar um cascalho lá na linha São José 

na sede, que em dias de chuva e ruim de entrar e o Secretário André falou se é 

possível ele iria fazer esse trabalho, então ele está ai para ajudar e contribuir para o 

bem de nossa comunidade. O Ver. Valdir Declero de Lima frisou ao colega 

Vereador Mario a respeito da viatura que o Redecker enviou citando que ele não 

contemplou o município, quem contemplou foi o estado que repassou para o 

município, porque a Segurança Pública é de responsabilidade do estado, e a 

respeito da verba de cem mil reais era para ter vindo para Chiapetta, para a 

pandemia, e cem mil reais para Santo Augusto, e cem mil reais para Ijuí, e havia 

uma fofoca muito grande que existia nisso citando que o Vereador Giovane estava 

junto lá e seria injusto Chiapetta com quatro mil habitantes ganhar cem mil e Santo 

Augusto com quinze mil pegar os mesmos cem mil reais, então o que os deputados 

fizeram repassaram para o estado e o estado fez o repasse, citou também que o 

Celço Baier protocolou um papel onde fosse investido esse valor e o valor não 

veio, então quem tem que dar uma explicação é o próprio deputado, porque veio  

setenta mil via estado, e quando veio a viatura para o município de Chiapetta o 

Celço Baier não era mais Vice-Prefeito desse município, ele era meramente um 

cidadão de Chiapetta, então ele não teria que ter ido lá receber essa viatura, citou 

também que esse Julio que Vereador fala que é assessor ele conhece ele muito bem 

e ele não reserva nenhuma palavra do que ele diz dentro desta casa, que dentro da 

Vigésima Região Tradicionalista é a merda do cavalo do bandido, uns 

aproveitadores que se fizeram dentro desta coisa, e se depender deles para 



Chiapetta eles não irão mandar, e citou também que teve uma intervenção sim do 

45, para não mandar os duzentos e cinquenta mil para Chiapetta, logo após 

parabenizou a Secretaria de Obras pelo serviço que está sendo feito, dando 

continuidade mencionou que o Vereador Enio não estava mais presente, mas ele 

achava que uma proposição aqui dentro tem que começar com o pé direito,  e 

frisou que a proposição dele e do Vereador Maron, na próxima sessão o projeto iria 

estar aqui para os colegas votar, e com certeza se referindo aos Garis que estavam 

presentes isso iria ser concretizado porque eles merecem, porque o povo de 

Chiapetta merece de ter uma cidade limpa e parabenizo-os pelo difícil serviço que 

estavam fazendo, frisou também referente o ginásio na Nova Esperança muitos 

anos o ginásio feito lá e não tinha iluminação, e agradeceu o Prefeito por acatar a 

reivindicação que eles fizeram, e parabenizou o Presidente pelo trabalho que vem 

fazendo. O Presidente da Casa Vereador Aldair Clovis Maron frisou que o 

Vereador Enio não estava mais aqui presente e ele iria ler a proposição dele, 

citando que inclusive o Secretário viu que não havia duplicidade, e aqui como diz o 

Vereador Chico nos abraçamos a causa e que bom até que tenha essa vontade de 

acontecer isso, citando que para ele não é uma divergência do Vereador Enio, mas 

sim ajudar ainda mais, então a proposição do Vereador Enio pede que sugere que o 

Poder Executivo através da Secretaria de Meio Ambiente elabore um projeto para a 

instalação de uma indústria de reciclagem de lixo, e a deles Sugere que o Poder 

Executivo Municipal, incentive a criação de uma Associação de Recicladores, e 

viabilize a implantação de uma estrutura física adequada, para o funcionamento 

dos trabalhos de separação e comercialização do lixo solido”, frisou também que 

tinha certeza que depois do dia vinte e quatro ele estaria de Prefeito e com certeza 

iria mexer nesta matéria, dialogar mais e talvez visitar mais alguma recicladora e 

ele como Prefeito e Proponente juntamente com o Vereador Chico tenho que dar a 

iniciativa nesta matéria que é sua, que parada ou dormindo ela não vai ficar e com 

certeza ela vai andar e vai ter muito mais ainda é o que viemos prometendo para a 

comunidade de Chiapetta em aparte ao Ver. Jonatam que solicitou para enviar um 

oficio para o senhor Prefeito em nome de todos os Edis, parabenizando-o pelo dia 

do Prefeito comemorado naquele dia 11. E para finalizar o senhor Presidente 

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

no dia 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.     

 


