
                                         

 

ATA Nº. 012/22 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE JUNHO DE 2022 

 

      Aos treze dias do mês de junho 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; 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 Gabriel Guilhon Kovalski, dando continuidade foi feito um 

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

unanimidade a ATA Nº 011 de 23 de maio de 2022, em sequência o senhor 

Presidente convidou o Secretário de Finanças Romildo José Feyh, para fazer a 

apresentação e demonstração do Relatório de Avaliação das Metas Fiscais do 1º 

quadrimestre de 2022, em cumprimento ao estabelecido no § 4º do art. 9º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, no período da ordem do dia foram analisados os seguintes 

projetos de lei oriundos do Poder Executivo Municipal: Projeto de Lei nº 041/22 

de 30 de maio de 2022, que “Autoriza a celebração de parceria para consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco com o Centro de Tradições Gaúchas 

Relembrando Tio Lautério, por meio de termo de fomento, e dá outras 

providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 042/22 de 30 

de maio de 2022, que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento 

vigente, e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de 

Lei nº 043/22 de 30 de maio de 2022, que “Altera e acrescenta dispositivo da Lei 

Municipal nº 923/2017, de 12 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a Política 

Municipal da Assistência Social e institui o sistema único de Assistência Social – 

SUAS – do Município de Chiapetta/RS, e dá outras providências”. Matéria 

aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 044/22 de 30 de maio de 2022, que 

“Cria cargo e altera padrões dos quadros dos cargos em comissão e funções 

gratificadas da Lei Municipal nº 1.023, de 03 de outubro de 2019, e dá outras 

providências”. Matéria aprovada com sete votos favoráveis e uma abstenção do 

Vereador Gabriel Guilhon Kovalski. Também foram analisadas as seguintes 

proposições: Proposição nº 028/22 de autoria dos Vereadores João Carlos 

Antenoff, Jonatan Cristiano Kuhn, Joel Pires Corrêa e Aldair Clovis Maron 

integrantes da bancada do Progressistas e o Vereador Valdir Declero de Lima 

integrante da bancada do MDB, que “Sugerem que o Poder Executivo Municipal, 

denomine a Rodovia Municipal a ser pavimentada que liga a cidade de Chiapetta a 



ERS-155 e RMC-1 de Emília Corrêa Chiappetta e da mesma forma denomine a 

Rodovia que dá acesso a cascata, Usina Nilo Bonfanti e Parque de Rodeios de 

RMC-2 Alcides Guarda Lara”. Matéria aprovada com sete votos favoráveis e uma 

abstenção do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski. Proposição nº 029/22 de autoria 

do Vereador Jonatan Cristiano Kuhn integrante da bancada do Progressistas e do 

Vereador Valdir Declero de Lima integrante da bancada do MDB, que “Sugerem 

que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, providencie a 

liberação de sinal de internet Wi-fi livre na Praça Carlos Chiapetta”. Matéria 

aprovada por unanimidade. Proposição nº 030/22 de autoria do Vereador Enio 

Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do CMD, 

realize anualmente o Campeonato Municipal Feminino de “Bolãozinho de Mesa”, 

envolvendo equipes da cidade e principalmente do interior de nosso Município”. 

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

Jonatan Cristiano Kuhn inicialmente agradeceu pela parceria na proposição que 

colocaram, em seguida frisou que tinha recebido da Professora Irani Pommer que é 

a Presidente do CPERS aqui do município um pedindo de uma moção de apoio dos 

Vereadores, mas queria ver com os colegas que ficou acertado aqui que não iriam 

colocar mais nenhuma moção, e que ele não sabia explicar isso para os colegas do 

que que eles poderiam fazer com isso, citando que eles querem um apoio naquela 

questão dos aposentados que o governo quer tirar os Professores Aposentados e ele 

não entendeu bem e citou que iria repassar para o Secretário para ele colocar no 

grupo dos Vereadores e ai na a próxima sessão receber a Professora para ela 

explicar, em aparte ao Vereador Enio que frisou que é uma faca de dois gumes 

porque incentivamos o emprego dessa juventude que vem vindo ai que está 

estudando, e se mantermos lá esses aposentados de setenta, setenta e cinco anos, 

nunca irão chegar a dar oportunidade para os mais novos, citando que a sua ideia 

como ele já tinha falado para não dar um impacto muito grande que cada ano fosse 

reduzido de setenta, sessenta e oito vir baixando e não torar esses jovens que ainda 

tenham potencial para trabalhar e se não chegar numa atitude ai não vamos ter 

espaço para essa juventude que está vido ai, de volta ao Vereador Jonatan que 

frisou que por isso que ele puxou esse assunto nas suas explicações pessoais para 

que cada um analise para ver o que iriam fazer não deixar eles sem uma resposta, 

em aparte ao Vereador Gabriel que frisou que independente de eles normalizar 

uma moção ou não ele sugeriu para cada Vereador entrar em contato com o seu 

Deputado Estadual, Federal e Senador para fazer uma pressão que talvez possa 

funcionar mais que uma moção, de volta ao Vereador Jonatan que encerrou a sua 

fala. O Ver. Mario Maçalai agradeceu o Secretário de Obras do fundo do seu 

coração que todos os pedidos que ele fez para ele até o momento ele o atendeu, e 

mencionou que fazia muito tempo que não tinha um Secretário de Obras no 

município de Chiapetta que não enrola ele faz, e quem está de parabéns com isso é 

a Administração é a comunidade, porque precisamos de pessoas que fazem as 

coisas, não podemos ter enrolador na administração, em seguida fez um pedido 



para o executivo para que seja dada uma ajuda, para um morador lá do Rincão dos 

Estradas que todos conhecem o senhor Ernesto dos Santos, que está com uma casa 

em sua propriedade quase caindo, e citou que foi feito uma parte e essas pessoas 

tem que ajudar porque são idosas, pobres e o município tem que dar uma boa ajuda 

com mão de obra e materiais para resolver essa situação, vai que cai a casa em 

cima do casal, então que o poder Executivo tome providencias e resolva essa 

situação, frisou também que ele ficava ansioso a respeito desta obra que deve 

iniciar de asfalto até a ponte e também o calçamento que será feito até  o parque, e 

ele já tinha falado várias vezes que é gratificante para nos Vereadores estas obras 

de suma importância para a nossa comunidade,  estão de parabéns toda a equipe o 

Prefeito, Vice-Prefeito, todos os  Vereadores, então é desse jeito que devemos 

trabalhar sério sem politicagem para o bem do  nosso povo que é o nosso bem 

maior. O Ver. Valdir Declero de Lima parabenizou a Administração Pública pelo 

início das obras naquele dia do asfalto, em seguida fez um convite citando que no 

dia seguinte por volta das nove horas da manhã, iria estar presente o Engenheiro 

Sérgio da empresa de Palmeiras das Missões, para fazer o projeto para o 

alargamento da ponte com a divisa com o Município de São Valério do Sul, 

citando que tiveram contato com o Prefeito Idílio pela manhã e já tiveram lá 

falando com ele, e convidou os Vereadores para se fazerem presentes e alguns 

agricultores os que usam aquela ponte que passam com maquinários para ver o que 

pode ser feito, é frisou que era mais uma obra que não iria ficar no papel e nem na 

conversa vai ser executada pelos dois municípios. O Ver. Enio Alberto Delatorre 

frisou que naquele dia tinha ficado muito feliz com a apresentação do Secretário 

Romildo que o município está indo bem no geral a pandemia foi ruim para o 

comércio, para as pessoas, para saúde, mas para os municípios não, se encheram do 

dinheiro estão com os caixas estufados, então isso é bom para o município, é bom 

para o estado, e  citou que quem mais perdeu não foi o comercio foi a educação, 

porque a educação vem na frente as crianças ai que terror de ficar em casa e agora 

voltar as aulas, e ele ficou feliz quando o Romildo apresentou principalmente a 

questão do IPVA, citando que ele tinha feito uma proposição e ela andou, porque 

tinha muitas pessoas comprando carro emplacando em ijuí, emplacando em Santo 

Augusto, carros novos, e as empresas chantageando para emplacar em ijui, e ele 

fez essa proposição e colocaram em prática e bastante disso está dando certo, e 

citou que a previsão que a Prefeitura tinha feito de arrecadar era de duzentos mil 

este ano e foi arrecadado quatrocentos e trinta mil, duzentos e trinta mil a mais, e 

os colegas deveriam lembrar que ele disse se nós fazer um trabalho aqui daria uma 

emenda parlamentar, então está ai a emenda parlamentar, citou também que nós 

trancamos a sangria que iria continuar tinha vendedor na Fiat, que era pago pela 

Prefeitura para emplacar lá em ijuí, logo após frisou com relação àquela questão 

que foi aprovado aqui dos funcionários, ele insiste que o Prefeito mande um 

projeto de aumento para os funcionários públicos pelo menos esses três e meio ou 

quatro por cento tem que vir que é a inflação, porque o município tem folga para 



isso, tá gastando trinta e seis por cento com folha de pagamento e pode chegar até 

quase cinquenta, frisou também com relação as moções que o Vereador Jonatan 

tinha citado, frisando que isso não estava proibido de fazer, só tinha uma questão, 

fazer uma moção para defender uma categoria e depois ter que pedir para o 

Deputado votar contra, então tem que estudar e tem que ter um balanceamento, 

frisou também com relação ao asfalto que estava se iniciando a limpeza, e ele  

deixou registrado aqui mais uma vez que continua preocupado, porque começou a 

obra de limpeza e daqui uns dias começa a obra de asfalto, e não começou a obra 

da água ainda lá, citando que são vinte e oito agricultores que não vão ficar sem 

água e ele é bem sincero se começar dar problemas lá para os moradores da linha 

Iracema, ele irá a promotoria, e já falou isso para o pessoal que estava lá, o asfalto 

só vai ser começado depois que estiver resolvido o problema da água, e ele tem 

falado com o Prefeito ele lhe tranquilizou que iria resolver.  O Ver. Gabriel 

Guilhon Kovalski cumprimentou de forma especial a Professora Eli Clarice que se 

fazia presente e que foi sua Professora, cumprimentou também a suplente de 

Vereador Dona Marisa que era sua amiga e parceira que foi candidata pelo seu 

partido e deixou o seu agradecimento pela presença, pela parceria e pela fidelidade 

e aproveitou para lhe informar assim, como ele já tinha se licenciado um mês para  

o Vereador Fernando para que pudesse assumir um período como Vereador e 

representar o município, da mesma forma assim vai ser feito em breve em relação a  

senhora Marisa, que com certeza vai ser oportunizado para que ela esteja aqui nos 

acentos da Câmara para que ela possa representar o município, para que ela possa 

ter a sua vez, a sua voz e apresentar os seus projetos e participar, em seguida 

registrou a sua felicidade referente a questão da pandemia que como o Vereador 

Enio frisou nos finalmente está permitindo agora que ocorram festas, que os alunos 

possam estar estudando normalmente, que o comercio possa estar aberto enfim a 

economia gira apesar dos pesares, apesar dos impasses e principalmente 

financeiros que já nos assolaram ainda permanecem e irão permanecer por um bom 

período, no mais ficou feliz como os demais colegas pelo início das obras do 

asfalto que ele tinha uma participação nisso ai seja peleando, seja pedindo, seja 

aprovando o valor do empréstimo para a realização da obra em aparte ao Vereador 

Enio que solicitou para que fosse enviado um oficio lá para a comunidade do 

Cristo Rei em nome de todos os Edis, parabenizando-os, pelo dia do leite e pela 

assinatura dos dois convênios, de volta ao Vereador Gabriel que dirigiu-se ao 

senhor Presidente solicitando como foi feito em outras ocasiões e acreditava que 

não iria ser o caso reservar o seu tempo de líder da bancada para se manifestar. O 

Ver. Giovane Soares Rozin frisou sobre as moções que tinham combinado que 

não iriam mais botar na Câmara citando se vier a votação ele iria se abster, porque 

tem que analisar muito sobre essa moção que é uma coisa Federal isso vem lá de 

cima, e na verdade para ele é uma coisa que está acontecendo para o bem da 

juventude tem que sair o pessoal velho que já produziu tudo que tinha que produzir 

na vida, e dar oportunidade para essa juventude para produzirem, para conseguir 



seus bens, suas conquistas e o pessoal idoso não irá ter aquela vontade de produzir 

agora no final da vida querer enriquecer trabalhando, frisou também com relação a 

água lá de baixo ele tinha falado com o chefe uma vez, e ele falou que iriam 

colocar uma manga lateral pelas lavoras e até hoje não foi feito, e citou que tem 

que ser por dentro da lavoura não por dentro da sarjeta, então que seja procurado o 

responsável que está a par dessa água para fazer isso ai antes da obra acontecer. O 

Ver. João Carlos Antenoff comentou com relação ao o que o Vereador Enio tinha 

comentado que era sobre o IPVA,  o município de Chiapetta vem fazendo um belo 

trabalho com relação a arrecadação própria e ele achava que tinha que chegar nessa 

meta de dez, onze, doze por cento até porque tinha um projeto tramitando lá para 

evitar a extinção de municípios, e na maneira que o País está se encaminhando 

pode acontecer e o município vai ter que ir atras de no mínimo dez por cento da 

receita própria, citou também que além do IPVA temos o IPTU, o ITR, mesmo que 

desde 2018 alguns agricultores que colocaram as áreas de terra num valor muito 

baixo tiveram que fazer as retificações e a reposição do valor devido ao município, 

em aparte ao Vereador Enio que frisou que é diferente a questão do ITR e do 

IPTU, mas concordava com o Vereador que tem que arrecadar dez por cento só 

que se onerar o IPTU e o ITR, estaremos onerando o índice, e o IPVA não iria 

pegar igual de qualquer jeito de volta ao Vereador Anenoff que frisou que nesse 

sentido o município tem que trabalhar e os funcionários buscar um amento de 

arrecadação própria, frisou também de outra questão que o Vereador Chico 

também comentou que no dia seguinte a partir das nove horas da manhã viria o 

Engenheiro para ver a obra da ponte que divide o município de Chiapetta com o de 

São Valério, uma obra que os agricultores necessitam muito, porque é uma ponte 

muito estreita há um risco grande de qualquer momento um agricultor perder uma 

máquina ali como já aconteceu acidente caiu um caminhão, e as máquinas são 

grandes, plantadeiras, colheitadeiras não conseguem passar por ser uma ponte 

muito estreita, inclusive  tem agricultores que tinham intenção de retirar o bloco de 

produtor do município caso não fossem fazer a obra, e essa obra é importante além 

de atender os nossos agricultores também atende os de São Valério que trazem a 

produção para o município de Chiapetta, e trazendo a produção para o município 

de Chiapetta nas empresas que estão estaladas aqui, e esses agricultores também 

consomem no comercio local fazendo com que aumente o giro e a arrecadação, 

frisou também da questão da nova estrada de nosso município que vai ser 

importante para todos nós e principalmente para os agricultores uma obra de suma 

importância. O Ver. Joel Pires Corrêa primeiramente solicitou para que fosse 

enviado um oficio novamente para a RGE com relação a um descaso em nosso 

município de um pedido do Felipe Marchezan, de uma ligação de luz que foi feito 

dia 29 de outubro de 2020, que estava fazendo um ano e sete meses e não foi feito 

a ligação, e citou que tem os postes, tem a rede alta só falta colocar a rede baixa e 

ligar, e que não era só uma casa tem duas casas e isso não tem cabimento eles só 

querem pegar dinheiro, levar dinheiro de nosso município, mas favorecer quando 



tem que favorecer eles não tomam providencias, solicitou também envio de oficio 

para o Joel Timbauva, mencionando que aquela estrada já estava pronta que foi 

feito o calçamento e tem que liberar, e citou que tinha muitos cacos de pedras 

soltas e o pessoal passa pelo meio e isso é um perigo para as pessoas que ali 

trafegam, frisou também que ele iria fazer a outra rua também a que desce para o 

CTG, então que ele comece a fazer logo citando que faz dois meses que está 

parado aquela rua, inclusive ele para chegar em casa tem que passar por cima de 

uma pinguela, onde abriram um canal para colocarem os tubos, então tem que 

tomar uma atitude quanto a isso, se vai fazer o calçamento que comece fazer, citou 

também que inclusive ele já ganhou a outra licitação para fazer o outro calçamento, 

e essas ruas ele não acabou ainda, é licitação do ano passado e nem terminou, 

porque não é só pegar o dinheiro e deixar tudo atirado lá, frisou também quanto a 

moção citando que quando o colega Vereador Enio era o Presidente ele disse que 

não iria colocar moção, e agora como  tem outro presidente e cada presidente tem a 

sua opinião, ele acha que tem que haver democracia aqui, e mencionou que ele 

quando for presidente também irá consultar os Vereadores se colocam ou não 

colocam, não pode proibir uma coisa isso fica a critério de cada presidente. E para 

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

próxima sessão do mês de junho no dia 27 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.     

 


