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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE JULHO DE 2022 
 

      Aos vinte e seis dias do mês de julho 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 Jonatan Cristiano Kuhn Vice-Presidente no exercício da Presidência, 

com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Enio Alberto 

Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Giovane Soares Rozin; João Carlos 

Antenoff; Joel Pires Corrêa; Enio Santos da Silva e Valdir Declero de Lima, 

invocando a proteção de Deus o  Sr. Presidente declarou aberta a sessão e de 

imediato prestou o juramento do suplente de Vereador Enio Santos da Silva que 

assumiu uma cadeira por motivo do Vereador Titular Mario Maçalai se encontrar 

em licença para tratar de assuntos particular, em seguida procedeu-se Oração de 

São Francisco de Assis a leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Joel Pires 

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

recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a ATA Nº 014 de 11 de julho 

de 2022,  e no período da ordem do dia foram analisados os seguintes projetos de 

lei oriundos do Poder Executivo Municipal: Projeto de Lei nº 045/22, de 22 de 

julho de 2022, que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, e 

dá outras providências”. Projeto de Lei nº 046/22 de 22 de julho de 2022, que 

“Autoriza a aberturas de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras 

providências”. Projeto de Lei nº 047/22 de 22 de julho de 2022, que “Autoriza a 

abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. 

Projeto de Lei nº 048/22 de 22 de julho de 2022, que “Autoriza a abertura de 

crédito especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. Projeto de Lei 

nº 049/22 de 22 de julho de 2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder parcelamento, remissão e cobrança de créditos tributários e não 

tributários, inscrito ou não em dívida ativa, e dá outras providências”. Matérias 

aprovadas por unanimidade. Foram analisadas também as seguintes proposições: 

Proposição nº 040/22 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere 

que o Poder Executivo Municipal, denomine a estrada vicinal que dá acesso à 

Linha Modesta até o estradão da Linha Iracema, de EMÍLIO ROSPIERISKI”. 

Proposição nº 041/22 de autoria do Vereador João Carlos Antenoff, que “Sugere 

que o Poder Executivo Municipal, institua por lei própria o aluguel solidário a 

munícipes em situação de vulnerabilidade social”. Proposição nº 042/22 de autoria 

do Vereador João Carlos Antenoff, que “Sugere que Poder Executivo Municipal, 

institua por lei própria o pagamento de cuidadora a pessoas doentes em situação de 

vulnerabilidade social”. Proposição nº 043/22 de autoria do Vereador Enio 

Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal nos festejos de 

final de ano em homenagem ao Município, conceda “Título de Emérito Professor”, 



a todos os Professores Aposentados do Município, que não estejam mais em 

atividade”. Proposição nº 044/22 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon 

Kovalski, que “Sugere que o poder Executivo, em parceria com o Legislativo, 

interceda junto a empresa de telefonia VIVO, com objetivo de promover a 

melhoria dos sinais na comunidade, em especial das localidades interioranas do 

Município (zona rural)”. Matérias aprovadas por unanimidade. Também foi 

analisado o Pedido de Informação nº 002/22, de autoria do Vereador Valdir 

Declero de Lima, que “Requer ao Senhor Prefeito Municipal o que segue: Que o 

órgão competente informe com relação a Legislatura anterior se houve um 

equívoco no pagamento dos salários dos Vereadores, conforme a fixação de 

subsídio para a legislação supra citada do exercício de 2017/2020, se houve a 

devolução de valores de todos os Vereadores? Matéria aprovada por unanimidade. 

Logo após os Vereadores Aldair Clovis Maron, Enio Alberto Delatorre e Joel Pires 

Corrêa solicitaram autorização do senhor Presidente da casa para se retirarem da 

sessão. No período das Explicações Pessoais, O Ver. Giovane Soares Rozin 

solicitou envio de oficio para a Secretaria de Obras, solicitando para que fosse feito 

adequação na estrada de acesso Ás Brancas Norte/Sul na descida dos Roth, citando 

que a mesma se encontrava bem deteriorada, solicitou também adequação na 

estrada subida do Diego Soares que tem bastante reclamações do Transporte 

Escolar e de caminhões que ali transitam, e para finalizar agradeceu a presença da 

população e frisou que ele está ai para representar a voz do povo e atender os 

pedidos de toda a população, e ele está ai para apresentar serviço para a 

comunidade.  O Ver. João Carlos Antenoff também saudou a população presente 

que realmente era o maior público das sessões que tivemos nesta legislatura e é 

importante que a população acompanhe o trabalho dos Vereadores e busquem para 

serem atendidos os seus anseios do que precisarem a Câmara sempre estará à 

disposição de todos, em seguida frisou que só queria dar uma complementada aqui 

nos projetos que foram aprovados hoje referente a abertura de crédito, citando a 

importância desta abertura de credito para a perfuração do poço artesiano da Linha 

Modesto, frisando que se sabe que aquele poço não tem mais vasão de água e toda 

a comunidade vem sofrendo a muitos anos a falta ou por poca água naquela região 

ali, então a importância desse recurso estadual que veio através do decreto de 

emergência que o município fez com relação a seca, e com a perfuração do novo 

poço será atendido a todos, e todos os projetos de abertura de créditos como o 

Vereador Enio mencionou que era em torno de quinhentos e cinquenta mil, então é 

muito importante para todos os munícipes. O Ver. Enio Santos da Silva 

agradeceu a comunidade que estava presente naquela noite, em seguida frisou 

como tinha sido comentado a homenagem aos professores e frisou que professor é 

uma profissão que tudo começa pelo professor, ninguém chega a onde chegou sem 

passar pelo professor e infelizmente são poucos valorizados, frisou também 

referente os projetos que tinham sido aprovados cintando que são projetos que irão 

contribuir com a nossa comunidade, e agradeceu também os seus irmão que se 



faziam presentes sua esposa e filhos e parabenizou os colegas Vereadores pelo 

trabalho que estão desenvolvendo. Ver. Valdir Declero de Lima se manifestou a 

respeito de uma proposição do Vereador Gabriel que tinha apresentado na sessão 

anterior, onde pediu que fosse dado o curso de pequenos socorros aos professores e 

funcionários de creche, e naquele momento, naquela noite ele se manifestou 

dizendo que isso já existia, a proposição se torna um projeto e volta para ser 

aprovado, e citou que tinha a Lei Lucas de 21018, e a Lei municipal 1006/19 de 

2019, então isso já existia os colégios tinham, a creche tinha, fica uma coisa 

estranha em cima dessa proposição que a partir de agora vai começar, não já existia 

essa lei, citou também que tinha falado antes do deputado da abertura de crédito de 

cem mil reais de Nereu Crespim que é um Deputado do PSB, que fez poucos votos 

em Chiapetta e já está empenhado, frisou também que tem alguns oportunistas que 

estão vindo prometer alguma coisa para tentar se eleger, e citou um deputado tal de 

Mauricio, que diz que mandou um dinheiro e não veio para o hospital, isso é uma 

promessa se ele se eleger em 2023 ele vai indicar, então a verba que veio, frisou 

também que o Deputado Osmar Terra já empenhou este dinheiro, citou também  

outro Deputado que é o Biolchi que conseguiu e não é muito mas já é dinheiro que 

está empenhado, então temos que valorizar, como também tem deputado do PP, e 

outras siglas, tem que pensar bem na hora de votar para Deputado, logo após 

parabenizou também a Administração Pública que está dando não oportunidade, 

mas sim respeitando o concurso público que foi feito independentemente de 

partido político, estão trazendo os filhos de Chiapetta de volta para assumir, e 

agradeceu todos que estavam presente e solicitou para que continuem vindo. O 

Ver. Gabriel Guilhon Kovalski frisou que se sentia agraciado com a presença do 

povo que veio apreciar o trabalho do Vereador, citando que eles recebem para 

prestar um serviço público, eles recebem para representar todos os munícipes, para 

reivindicar, para fazer cobranças, para fiscalizar e é sempre bom quando a 

comunidade prestigia seus representantes vem até aqui na casa do povo para de 

uma forma ou de outra participar, em seguida mais uma vez cumprimentou o 

Vereador Enio Santos por ter assumido como Vereador, e se colocou a inteira 

disposição do Vereador para auxiliar no que for preciso, frisou também que 

gostaria citando que a pessoa já tinha se retirado mas ficava o registro de 

cumprimentar o Assessor Jurídico Alex Lottermann, que é um cara conhecido um 

amigo foi seu colega, gente da gente é gente da casa, então ele ficava feliz de estar 

partilhando do mesmo espaço, na mesma linha de serviço, e cumprimentou o 

Presidente pela escolha ele ficou muito feliz, frisou também que queria também de 

uma forma especial deixar registrado e isso talvez não tinha sido comentado ainda 

e talvez os colegas tinham esquecido e sugeriu para enviar um oficio em nome de 

todos ao Sindicato Rural parabenizando pela passagem do dia do Colono e 

Motorista em aparte ao Presidente Jonatan que frisou que também teve essa 

preocupação que citando que estava indo para o interior e lembrou e ligou para o 

Jorge fazer uma homenagem na rádio, de volta ao Vereador Gabriel que frisou que 



fosse enviado então esse oficio ao Sindicato, logo após parabenizou a comunidade 

da Nova Esperança pelo almoço comunitário que tinha se realizado no último 

domingo e ele prestigiou esteve presente e ajudando a comunidade dentro do 

possível e solicitou envio de oficio para a comunidade de Nova Esperança 

parabenizando pela festa realizada naquele último domingo lá no CTG 

Relembrando o Tio Lautério, dando continuidade informou a comunidade que no 

próximo mês estaria se licenciando por um mês para que a colega Mariza que se 

fazia presente assuma essa cadeira, e citou que ele achava que dentro de um partido 

que exista parceria tem que privilegiar e ceder o espaço para os colegas também 

poderem mostrarem seus serviços, e frisou com relação ao suplente Fernando que 

já assumiu esta casa e que tem se empenhado bastante apesar de não estar 

assumindo o mandato, entrando em contatos com deputados, buscando emendas, 

então ele torcia para que ninguém gore essa união, para que ninguém torça contra, 

que alguém esteja entre aspa se promovendo em cima disto, e citou também que 

ele vai a Porto Alegre, vai a Brasília, ele entra em contato diretamente sempre 

pedindo, sempre solicitando e o fato de ter sido indicado uma emenda pelo 

Deputado Mauricio de duzentos e cinquenta mil embora o dinheiro ainda não tenha 

caído na conta a possibilidade de isso acontecer é muito grande, e talvez havia uma 

questão burocrática e tende esse valor vir ao município, então valia o esforço e 

tinha que reconhecer e parabenizar, então frisou novamente que torcia para que 

ninguém gorasse, para que ninguém torça contra a possibilidade de vir este recurso 

pelo menos prestigie e não desmereça algum colega para que isso aconteça, frisou 

também com relação ao comentário que o Vereador Chico com relação a 

proposição e longe de qualquer polemica inclusive ele votou favorável, porque não 

saiu o ano passado por causa da pandemia e ele procurou na sua proposta abranger 

toda a Secretaria de Educação não só um terço como fazem referência, ele fez um 

reforço não queria se engradecer em cima disso, não queria ser o padrinho disso, só 

quer que as crianças sejam bem cuidadas e tenham seus devidos resguardo, e que 

esses cursos sejam dados de primeiro socorros para todos os funcionários. O 

Presidente Vereador Jonatan Cristiano Kuhn  e agradeceu a presença de todos 

e cumprimentando os presentes, e citou que ele está aprendendo para seguir numa 

linha para comandar os trabalhos desta casa, em seguida solicitou para que fosse 

enviado um oficio para o DAER em nome de todos os Edis, para fazer reparos na 

ERS 520 que liga o município de Chiapetta ao de Inhacorá, logo após convidou o 

público presente para vir mais vezes assistir as nossas sessões que as portas estão 

aberta e o Vereador foi eleito para legislar e ajudar o povo, e toda a ideia que 

tiverem podem vir falar com o Vereador, porque o que for de bom para o 

município ele sempre estará aprovando e agradeceu a presença de todos e convidou 

para as próximas sessões do mês de agosto nos dias 08 e 22 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.     



 


