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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 
 

      Aos oito dias do mês de agosto 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; Mariza Roberti; 

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 procedeu-se Oração de São 

Francisco de Assis a leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Jonatan Cristiano 

Kuhn, em seguida foi feito um relato das correspondências expedidas e recebidas, 

logo após foram aprovadas por unanimidade as ATAS Nº 015 de 26 de julho de 

2022 e a Nº 016 de 01 de agosto de 2022, dando continuidade o senhor Presidente 

convidou os nobres Edis, para tratar de assuntos referente a reforma do CTG 

Relembrando o Tio Lautério, onde ficou acertado para que o Executivo apresente 

um projeto da viabilidade das obras de reforma das instalações do referido CTG, 

bem como os impactos econômicos a esta entidade e ao município, e com o prazo 

da entrega. No período da ordem do dia não havendo nenhum projeto de lei 

oriundo do Poder Executivo Municipal, foram analisadas as seguintes proposições: 

Proposição nº 048/22 de autoria do Vereador Enio Santos da Silva, que “Sugere 

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

sinalização do cruzamento da Rua Peno Schossler com a Rua Emilio Konrad”. 

Proposição nº 049/22 de autoria do Vereador Enio Santos da Silva, que “Sugere 

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

restauração da sinalização do Bairro Nova Esperança II (PAC-2)”. Matérias 

aprovadas por unanimidade. No período das Explicações Pessoais, A Verª. 

Mariza Roberti primeiro lugar ela pediu desculpa pelas proposições que não deu 

certo para apresentar, em seguida agradeceu ao Vereador Gabriel que lhe cedeu a 

vez e também ao Jairo e ao Fernando, também agradeceu o seu esposo que estava 

presente e que lhe deu muita força e também a sua nora, e que na próxima sessão 

traria novas ideias para se discutir que iriam dar certo, porque ela está aí para 

engrandecer o município. O Ver. Giovane Soares Rozin parabenizou a colega 

Mariza e o Colega Enio Santos que estavam assumindo a cadeira neste legislativo, 

e citou que era muito bom para o nosso município de dar oportunidade para outras 

pessoas assumirem, e ele está aí para fazer o seu trabalho em conjunto com a 

comunidade. O Ver. João Carlos Antenoff primeiramente parabenizou a 

Vereadora Mariza que estava representando naquele dia o povo aqui nesta casa e o 

Vereador Enio Santos em outra sessão ele já tinha parabenizado, em seguida  

colocou alguma coisa com relação a proposição da castração de animais, que já 



tinha sido colocado nesta legislatura, e que estão trabalhando nisso ai citando que 

tinha um recurso no município nesta área, na área de castração dos animais está 

sendo trabalhando para que se instale uma clínica veterinária no município para 

facilitar este trabalho ai de castração, para não ficar levando e trazendo os animais, 

frisou também que estava surgindo uns dois ou três prédios ai no município e a 

intenção é de instalar a partir disso, e que já tinha sido feito algumas tomadas de 

preços de alguns valores que são muito alto, e citou que o orçamento da Unijuí era 

altíssimo, e dois de Santo Augusto e mais uma veterinária de São José do Inhacorá, 

e são muito alto esses valores para fazer a castração dos animais e com uma clínica 

aqui diminuiria este valor facilitaria bastante para fazer este trabalho, frisou 

também que a instalação de uma clínica municipal se tornaria inviável pelo valor 

de hoje de fazer a instalação com todos os equipamentos, teria que ter um 

Veterinário até que meio todo tempo exclusivo para o atendimento destes animais, 

e são equipamentos caros para o município, então seria melhor o município 

terceirizar este trabalho, citou também de outra opção que seria o castra móvel 

daria menos custos e atingiria um maior número de animais e seria contratando 

uma empresa terceirizada para fazer esse trabalho ai, frisou também que quanto  

mais gente pensando no assunto teria mais possibilidade de acontecer e certamente 

vai acontecer, logo após comentou do trabalho que está sendo realizado e naquele 

dia ele esteve visitando as estradas ai do município citando que algumas estão 

sendo refeitas até para instalação de novos empreendimentos e mencionou  que a 

Secretaria de Obras está realizando um excelente trabalho, um trabalho assim 

invejável que os outros municípios vem elogiar Chiapetta, pela qualidade das 

estradas que hoje temos, e citou também que hoje somos o primeiro município da 

região a pavimentar uma rodovia municipal, e citou que na Serra Gaúcha se 

encontra vários municípios com pavimentações de rodovias municipais e aqui na 

região vai ser o primeiro município a fazer isso, inclusive tem municípios que não 

tem acesso asfáltico, e Chiapetta já está indo para pavimentação na área rural que a 

onde vai trazer benefícios a toda a população, aos agricultores, a todos que se 

deslocamos a Ijuí citando que aqui por dentro diminui vinte e cinco quilômetros 

neste trajeto, então isso será importante ficará mais perto principalmente para 

pessoas que necessitam atendimento de saúde. O Ver. Joel Pires Corrêa solicitou 

envio de ofício parabenizando e desejando sucesso aos nossos novos 

empreendedores em nosso município o Jéderson e sua esposa que estão investindo 

em nosso municio e isso é muito bom, e mencionou que agora está ficando bom a 

rua deles está saindo o calçamento e citou a sua briga que teve aqui para isso 

acontecer mais rápido, então agora parabenizou o Joel Timbuava pelo trabalho que 

está fazendo e ele agora não precisa mais passar pela pinguela para chegar em casa. 

O Ver. Enio Santos da Silva, agradeceu a oportunidade de estar aqui com todos e 

frisou com relação a questão do CTG, frisando que tem que ter um responsável por 

essa mudança que estão fazendo, para assumir o risco da reforma da obra e como o 

Vereador Antenoff falou quando tem gente trabalhando lá e dinheiro público que 



está lá, porque quando há discordância como o Vereador Joel frisou um quer palco 

virado para a música, outro quer outra coisa, então tem que sentar convidar os 

Vereadores para participar disso como o Vereador Chico Frisou, é dialogando que 

as coisas vão dar certas e agradeceu a comunidade que se fazia presente. O Ver. 

Valdir Declero de Lima mais uma vez parabenizou o Enio Santos e a Mariza que 

estavam assumindo trazendo propostas para o desenvolvimento do município, em 

seguida frisou que dias atrás foi convidado todos os Vereadores para irem lá em 

baixo da cascata esteve presente o pessoal da CERILUZ, e citou que iria vir um 

projeto e achava que já na próxima semana para aprovar e que dependia deles 

Vereadores para aprovar, e citou que o Presidente da Câmara esteve lá presente, e 

frisou que a Ceriluz dentro do possível e daquilo que foi pedido aquele dia aqui 

nesta casa, eles irão atender o que o município pediu para a cedência do balneário 

para o município e citou que o Vereador Antenoff era testemunha viva disso ai, 

frisou também que naquela tarde também estavam lá as maquinas do Atila 

quebrando aquela estrada, aquele cascalho, aquelas cabeça de roxa, porque 

enroscava os carros e era difícil de descer e subir, citou também que tinha uma 

máquina da prefeitura com custos pagos pela Ceriluz, então foi o que eles 

assumiram no acerto com eles Vereadores e não era uma conquista sua ou do 

Antenoff, ou do Eder, mas sim uma conquista do município de uma coisa que vai 

voltar e é um ponto turístico que iremos ter para nós, citou também que eles 

querem fazer passarela em cima do lago de dez a onze metros para o pessoal subir 

e pescar lá no meio, e que isso não era uma promessa iria estar junto do projeto 

para eles aprovarem, e parabenizo a Vereadora Mariza de novo pela preocupação 

com os animais é bom por mais que já tinha essa proposição é uma coisa que 

reacende de novo e sugeriu para continuarem unidos trabalhando para o 

desenvolvimento do município de Chiapetta. O Ver. Aldair Clovis Maron 

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

Presidente Vereador Jonatan Cristiano Kuhn frisou que queria se associar ao 

oficio do Vereador Joel ao Jéderson e a Jéssica proprietários da Gabriela 

Decorações, citando que esteve lá  no sábado representando os nove Vereadores, 

solicitou também envio de oficio em nome de todos os Vereadores para a Escola 

Lorette Fack parabenizando pelas comemorações dos 30 anos de existência  e  para 

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

agosto no dia 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.     

 


