
                                         

 

                                                 ATA Nº.010/22 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE MAIO DE 2022 

 

      Aos nove dias do mês de maio 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; 

Gabril 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 Valdir Declero de Lima, dando continuidade foi feito um relato 

das correspondências expedidas e recebidas, logo após foi aprovada por 

unanimidade a ATA  Nº 009 de 25 de abril de 2022, no período da ordem do dia e 

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

analisadas as seguintes proposições: Proposição nº 023/22 de autoria do Vereador 

Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através da 

Secretaria Municipal de Saúde, providencie uma sala especifica no posto de saúde, 

para atender as complicações principalmente de inverno, que não necessitam de 

internação com nebulizador e outros equipamentos, para o atendimento de pessoas 

com doenças crônicas dentro do posto de saúde”. Proposição nº 024/22 de autoria 

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

Municipal estabelece um índice de aumento num percentual de 2,5 à 3% (dois 

virgula cinco a três por cento), para os Servidores Públicos de Chiapetta, a partir 

do mês de junho de 2022”. Proposição nº 025/22 de autoria dos Vereadores Valdir 

Declero de Lima, Jonatan Cristiano Kuhn e Aldair Clovis Maron, que “Sugerem 

que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, faça um repasse 

financeiro para o CTG Relembrando o Tio Lautério, para reforma do mesmo e 

também para o Parque de Rodeios para reforma e ampliação do seu centro de 

eventos, tendo em vista que o CTG fez a doação de 02(dois) hectares dentro da 

área maior para o município”. Proposição nº 026/22 de autoria do Vereador 

Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Executivo faça duas lombadas nas 

proximidades da residência do Sr. José Soares, situada na Localidade de Nova 

Conquista, especificamente na chamada “Linha do Meio”, considerando que ali há 

uma extensa reta, não muito larga, e há crianças que por ali transitam. Com a 

intenção de promover Segurança e tranquilidade no local, apresenta-se a presente 

indicação/proposição”. Matérias aprovadas por unanimidade. No período das 

Explicações Pessoais, O Ver. Valdir Declero de Lima inicialmente fez um pedido 

e que poderia ser em nome de todos da casa para que fosse enviado um ofício ao 



DAER de Cruz Alta, que é a responsável pela ERS-155 com relação a um desnível 

próximo aos Kuds, e pode causar acidentes ou um carro com o pneu estourado, e 

também perto do Jardim, tem mais uns problemas, e que se pelo menos eles não 

conseguem  arrumar, que seja colocado umas placas próximo daquilo ali alertando 

do perigo, porque as pessoas que não conhecem poderá ocasionar um acidente 

como foi citado e com vítima fatal, em aparte ao Vereador Jonatan que frisou que 

na nossa ERS 571, também tinha problemas citando que estava passando e parou 

na subida da coruja e viu que tem dois buracos já formados e é um perigo para o 

trafego, de volta ao Vereador Valdir Declero que solicitou para notificar a empresa 

Carpenedo, para fazer esse reparo e o DAER, de Cruz Alta que pelo menos as 

placas coloquem alertando também do perigo. O Presidente da Casa Vereador 

Aldair Clovis Maron  agradeceu o Vereador Jonatan pela condução dos trabalhos 

de quando ele esteve no comando do Executivo, e solicitou para que fosse oficiado 

o Prefeito e o Vice-Prefeito, agradecendo pelos dias que lhe deram para 

administrar o município, e que também fosse concedido para os demais Presidentes 

da Câmara que venha a suceder para que os mesmos possam também terem a 

noção do que é o município, solicitou também para que fosse oficiado a Fernanda 

Secretária da STHAS, parabenizando ela e sua equipe pela palestra que tinha sido 

realizada em comemoração ao Dia das Mães, e que ela traga mais pessoas nesse 

sentido porque que foi muito importante essa palestra do Dia das Mães, e ele 

esteve lá e  foi emocionante. O Ver. Enio Alberto Delatorre em primeiro lugar  

agradeceu a compreensão dos colegas Vereadores que votaram a favor das suas 

matérias e nas demais, e solicitou para o senhor Presidente que fosse encaminhado 

um oficio para o Presidente do Sindicato dos Funcionários Público e para a 

Presidente da Associação dos Professores para que caso não avançar essa ideia do 

aumento com o Prefeito, chamar essas entidades para discutir já na próxima sessão, 

solicitou também que fosse enviado um oficio para a equipe da sentinela do 

coronavírus que é lá na praça, parabenizando pelo trabalho deles, um trabalho de 

risco, em seguida solicitou a colaboração do colega Antenoff para eles enviarem 

ofícios para os Deputados Federais e Senadores que representam a nossa região, 

citando que ele já tinha ligado para o gabinete do Deputado Jeronimo e pediu 

informações e até aquele momento não retornaram, e citou o seguinte quem fez 

investimentos compra de maquinários em função da estiagem vai ter um 

abatimento, um desconto de trinta a quarenta por cento, e em agosto, setembro e 

outubro não vai ter outra colheita de soja, quem paga uma dívida em julho é o 

mesmo que vai pagar em agosto ou setembro, o laçaço vai ser o mesmo, o prejuízo 

vai ser o mesmo, a perda vai ser a mesma, e ele cobrou isso do Deputado Jeronimo 

e gostaria também de cobrar de todos, de todos os partidos, porque eles conhecem 

a nossa região, sabem que não vai ter outra safra de soja para que dar descontos 

para quem tem dívida vencida até o fim de julho, e citou também que o pessoal do 

banco estavam falando que podem dar esse desconto desde que o congresso reedite 

a lei, a medida provisória, porque os agricultores estão cobrando isso, porque não 



tem fundamento quem vai pagar a conta até fim de julho tem desconto e quem vai 

pagar em fim de agosto não tem, e para finalizar parabenizou e que fosse enviado 

um oficio para o Gabriel e demais membros da Diretoria parabenizando o partido 

do MDB, que tinha realizado no último sábado a sua convenção e o colega Gabriel 

ficou o Presidente e desejou um bom trabalho e sucesso, e frisou que a democracia 

necessita de partidos fortes para funcionar, e ele  com certeza estaria presente 

assim como foi em todas inclusive na anterior lá no pampeiro e agora não pude ir 

porque estava de atestado. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski que frisou iria tocar 

neste ponto mas como o colega Vereador Enio tinha comentado aproveitou o 

gancho e agradeceu os cumprimentos e de fato a eles realizaram a convenção no 

dia 30 todas as Diretorias do MDB realizaram neste dia as suas convenções, 

citando que como o colega observou permaneceu um pouco mais na Presidência, 

com a ideia e com o espirito de estar sempre realizando uma administração do 

partido com coerência e honestidade, como o próprio nome do partido 

Democrático Brasileiro sempre primando pela vontade da maioria, sempre 

respeitando a todos promovendo discussões e debates de ideias, sempre respeitado 

a vontade da maioria dos convencionais em fim, e agradeceu todos que se fizeram 

presentes na ocasião, em seguida cumprimentou todas as mães pela passagem do 

dia das mães, frisou também que gostaria de deixar registrado um cumprimento 

pelo atuação ai do Fernando seu colega de partido que assumiu no seu lugar que se 

licenciou, então ele deixou o seu abraço ao colega que lhe representou, a onde ele 

apresentou algumas proposições e trouxe ai ao debate da Câmara de coisas 

importantes de interesse público, cumprimentou também a Diretoria das Igrejas, e 

citou que embora a pandemia não tenha propriamente acabado pelo menos tem 

dado uma trégua que antes era motivo de apavoramento, de fechar tudo, e agora já 

está um pouco mais flexível já está sendo possível realizar alguns eventos poder 

liberar um pouco mais enfim com todo o respaldo legal estamos retomando a vida 

como ela era, e citou também que no dia anterior esteve na festa da Igreja 

Evangélica muito bacana por sinal frisando que as diretorias  estão se 

reorganizando retomando estas importantes festividades, e finalizando 

cumprimentou também um amigo que recentemente tinha feito aniversario e 

solicitou para que fosse enviado um oficio para ele parabenizando pelo seu 

aniversário e também pelas batalhas que ele vem enfrentando e vem se 

demonstrando muito forte, e cumprimentou todos os Vereadores que estavam 

presentes no aniversário do Alemão Gemeli, que todos eram sabedores que o 

Alemão teve problemas sérios de saúde. O Ver. Giovane Soares Rozin frisou que 

queria fazer um pedido de providencias para a Secretaria de obras, para que fosse 

feito patrolamento e retiradas das pedras irregulares antes do início do asfalto das 

estradas e vicinais, pedras de dentro de valetas e beiras, citando que os caminhões 

largam as pedras e de repente uma pedra entra para as lavouras e se não retiram   

fica ai e pode causar danos para o maquinário e solicitou envio de um oficio para o 

Prefeito também, para que esse pedido fosse atendido para fazer as melhorias nas 



estradas porque agora estamos num período de entre safra. O Ver. João Carlos 

Antenoff primeiramente parabenizou o Presidente da Câmara que assumiu o 

Executivo por alguns dias e realizou o trabalho como Prefeito no município de 

Chiapetta, parabenizou também o partido do MDB que realizou a sua convenção e 

colocou com relação ao balneário que a CERILUZ, citando que esteve naquele dia 

um representante passando as informações para a Câmara de Vereadores sobre a 

doação desta área, e ele acreditava que eles Vereadores não iriam ter muito o que 

fazer se não aprovar até porque é o principal ponto turístico do município, e se o 

município não receber esta área certamente a CERILUZ vai terminar o balneário, 

porque o interesse dela não é mais manter, frisou também que certamente virá 

recurso para o município investir nesse ponto turístico e o município vai poder 

fazer melhorias ali naquele local e depois repassar a um terceiro que irá explorar de 

uma forma certa e demais pessoas poderão usufruir desta, e o empreendedor 

poderá ganhar dinheiro gerar mais emprego e com a pavimentação deste asfalto e o 

calçamento os munícipes de Chiapetta certamente irão utilizar aquele local quase 

todos os finais de semanas e feriados. O Ver. Jonatan Cristiano Kuhn agradeceu 

o Presidente Marronzinho por ter entregado a Presidência para ele que ficou muito 

honrado de comandar os trabalhos naqueles dias, uma boa experiencia e agradeceu 

também os colegas pela parceria nesses dias, em seguida frisou que o Fernando 

assumiu aqui uma cadeira citando que nesse mandato já uns quantos suplentes 

assumiram e citou a Nise no lugar do Maronzinho, em uma aparte ao Vereador 

Valdir Declero que frisou com relação ao Vereador que tinha assumido ai fez um 

belo trabalho, mas naquele dia ele tinha feito uma colocação meia que, mas bom 

que veio para o município ai uma emenda do Chirini a pedido dele, e ele falou um 

monte de assunto sobre a questão das diárias citando que ele conseguiu essa 

emenda sem pegar diárias do município, então o Vereador achou que ele foi infeliz 

na sua colocação, de volta ao Vereador Jonatan que frisou que na verdade ele 

também recebeu o áudio do rapaz que envio para ele, e foi muito bom essa emenda 

e o parabenizou por pleitear essa emenda, e que achava que na empolgação de 

conseguir essa emenda ele queimou os colegas Vereadores, então é meio chato isso 

recebemos muito bem ele aqui na casa, e ele foi meio infeliz na colocação de 

querer mostrar para o povo que não precisa gastar dinheiro para conseguir as 

coisas, frisou também sobre a lombada aquela do Nito citando que na época ele 

pediu o tal de quebra-molas porque ele ficava sentado na beira, e citou que um dia 

levou um susto quando deu naquela reta ele deveria estar num setenta, oitenta por 

hora e o cara estava sentado no trilho, onde tinha bastante espaço para ele sentar e 

ele pedindo um quebra-molas, não é por ai tem outros lugares para sentar. O Ver. 

Mario Maçalai parabenizou o Vereador Maronzinho que teve a oportunidade de 

assumir o Poder Executivo Municipal, e citou que de uns anos para cá os 

Presidentes da Câmara sempre estão assumindo o Executivo e isso é ótimo, porque 

ele teve dois mandatos no passado de Vereador foi duas vezes Presidente da 

Câmara de Vereadores e nunca teve a oportunidade de assumir o Executivo de 



sentar na cadeira preta, em seguida cumprimentou também o Vereador Jonatan que 

conduziu os trabalhos da Câmara muito bem conduzido, então isso faz parte da 

democracia, parabenizou também o Vereador Gabriel por continuar na Presidência 

do MDB, a onde o MDB é um dos maiores partido do Brasil um partido 

respeitado, logo após frisou que no dia 24 no mês passado teve uma reunião do 

partido em Frederico onde ele estava presente, teve a presença do Presidente do 

Partido, Deputados, Lideranças Regionais e do Estado onde ele teve uma conversa 

com o Deputado Estadual Mateus, que citou que iria ter uma verba e que iria ser 

votada no dia seguinte na Assembleia Legislativa, uma verba relâmpago, e ele 

tinha falado com o Deputado pessoalmente e ele garantiu uma emenda para 

novembro de setecentos mil reais, frisou também que o Deputado lhe falou para 

protocolar projetos na Casa Civil, e mencionou que o Prefeito Eder estava viajando 

a Brasília e ele ligou para ele entrar em contato com o Deputado Mateus, para ver 

projetos talvez de saneamento, cobertura da quadra do PAC, para fechar o ginásio 

lá da Cohab, de calçamento de rua, e o Prefeito protocolou estes projetos na Casa 

Civil, frisou também que estava muito contente que dia 20 tinha saído o pregão do 

asfalto que vai ser feito até a ponte e isso é gratificante para eles Vereadores nesta 

batalha dos Vereadores, Prefeito, Deputados e Lideranças Políticas e salientou que 

o Prefeito é o rei dos projetos ele dá conta do recado. E para finalizar o senhor 

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

de maio no dia 23 às 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.     

 


