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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 
 

      Aos cinco dias do mês de setembro 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; João Carlos Antenoff; Joel Pires 

Corrêa; Mario Maçalai e Valdir Declero de Lima, com ausência do Vereador 

Giovane Soares Rozin, o qual justificou sua ausência com Atestado Médico, 

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 Gabriel Guilhon Kovalski, em seguida foi feito um relato das 

correspondências expedidas e recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a 

ATA Nº 018 de 22 de agosto de 2022, dando continuidade passou-se para a ordem 

do dia, e não havendo nenhum projeto de lei oriundo do Poder Executivo 

Municipal, foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº 053/22 de 

autoria dos Vereadores integrantes das bancadas Progressistas, MDB e PSDB, que 

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

denominação de estradas vicinais em homenagem aos seguintes cidadãos 

Chiapettenses já falecidos conforme tabela em anexo. Proposição nº 054/22 de 

autoria dos Vereadores integrantes das bancadas do Progressistas, MDB e PSDB, 

que “Sugerem que o Poder Executivo Municipal denomine por lei o nome de todas 

as comunidades do interior do município de Chiapetta, e crie uma comissão para 

verificar o nome correto das mesmas, bem como realizar a demarcação 

georreferenciada em mapa territorial”. Matérias aprovadas por unanimidade. No 

período das Explicações Pessoais, O Ver. Aldair Clovis Maron abdicou deste 

espaço. O Ver. Enio Alberto Delatorre solicitou para que fosse feito envio de 

ofícios em nome de todos os Edis, para a Secretaria de Educação e Cultura, Escola 

Anchieta, Escola Lorette Fanck e demais escolas municipais, pelo brilhantismo da 

apresentação do desfile de 7 de setembro, solicitou também envio de ofícios para a 

ACI, Entidades e Comércio local parabenizando pela participação no desfile, 

solicitou também envio de oficio para o CTG Relembrando o Tio Lautério 

parabenizando pelo brilhantismo da festa realizada no domingo que tinha passado, 

solicitou ainda envio de ofícios para o DAER de Cruz Alta, agradecendo pelos 

serviços de tapas buracos realizados na ERS 571, frisou também o que ele já tinha 

frisado na última sessão, citando que não tinha nada de anormal de ele ter 

solicitado para quer ficasse registrado em ata a sua preocupação referente ao 

balneário da cascata, para que a responsabilidade pela barragem continue sendo da 



Ceriluz. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski, solicitou para que fosse enviado um 

ofício para a Mariza Roberti cumprimentando-a, e parabenizando pela atuação dela 

neste último mês em que ele se licenciou e que tinha ficado contente pela 

participação dela, citando que ele tinha uma parceria e um coleguismo bacana, em 

seguida solicitou que fosse enviado um ofício à Secretaria Estadual de 

Infraestrutura e Transporte, solicitando uma cópia e que acreditava que não se 

tinha uma cópia do contrato que trate a respeito deste asfalto, e que eles vinham 

comentando sobre isso e que parece que como eles recentemente executaram esta 

obra obviamente tenha-se um período de garantia, e que se pode  verificar no portal 

de transparência do estado também, então solicitou em seu nome ou em nome da 

Câmara também, uma cópia do contrato entre o estado e a empreiteira responsável 

pela execução da obra de recapeamento da ERS-571, e citou que era válido tentar 

analisar e fazer cobranças se for o caso, e que inclusive como o Vereador Enio 

solicitou de em vez de enviar um ofício só ao DAER, embora achava que era 

válido enviar um ofício diretamente a empresa exigindo e cobrando. O Ver. 

Jonathan Cristiano Kuhn frisou que também tinha feito umas anotações  sobre 

envio de ofícios que seria para a SMEC e o CTG, conforme o Vereador Ênio já 

tinha solicitado, em seguida frisou de uma preocupação e externou aos colegas 

Vereadores a questão da CORSAN, e não sabia se já tinham reparado o que estava 

ocorrendo com a caixa de água perto do escritório da Corsan, que chega ficar a 

noite inteira correndo água e vai parar no bueiro do Kessler ficando igual uma 

cascata e já tinham lhe cobrado isso aí duas vezes, e ai ele fez um vídeo durante 

dois dias e seguiu correndo água e tem noites que muita gente fica sem água é 

porque eles não ligam, então solicitou para enviar um Ofício para a CORSAN para 

eles darem uma reparada nisso aí e dar uma explicação porque que fica correndo 

essa água. O Ver. João Carlos Antenoff, inicialmente citou que tinha sido   aberta 

a escola AMAE localizada na ERS que vai ao Inhacorá e solicitou para que fosse 

enviado um ofício ao DAER de Santa Rosa,  que lá é responsabilidade deles, sobre 

a sinalização, mais um reforço de oficio, porque já tinha sido enviado a pedido do 

Vereador Chico,  para fazer redutores de velocidade não com quebra-molas, mas 

eles ficaram de fazer aqueles do alargamento que existe ali e colocar tachão, 

porque é uma curva perigosa e o pessoal anda ligeiro ali, e não tem nenhuma placa 

dizendo os limites de velocidade. O Ver. Joel Pires Corrêa abdicou deste espaço. 

O Ver. Valdir Declero de Lima frisou que queria deixar registrado aqui para as 

pessoas que naquele dia e com a autorização do Prefeito e inclusive a pedido dele e 

conversando com o André, ele e o Presidente estiveram lá no Celso Roncáglio e 

depois no filho do saudoso Lindomar no Cleomar, citando que aquele desvio onde 

estavam saindo pelo Santa Catarina, foi autorizado por eles para passar, e por mais 

que eles tem uma plantação de trigo não se incomodaram foram até agradecer e 

disseram que podia ser feito, frisou também que de repente colocar no rádio que o 

trajeto por ali o desvio já está feito e pedir para o pessoal respeitar de repente em 

dias de chuva, porque não tem como cascalhar a lavoura deles cuidar para não 



passar na plantação, então nos dias de tempo bom que tiver seco cruzar por ali e 

nos dias de chuva que saiam pela estrada, então frisou só para esclarecer e 

agradecer estas famílias. O Ver. Mario Maçalai solicitou para que a Secretaria de 

Obras colocasse uma carga de cascalhos onde termina o calçamento próximo ao 

CTG, que ali acumula muita água, e também que fosse feito cerca ao redor das 

bocas de lobo que não foram terminadas, frisou também com relação ao asfalto 

frisando que ficou muito ruim, e o que acontece é a falta de fiscalização do estado, 

porque o material o próprio piche que é colocado tem um prazo de validade e se 

tiver vencido não gruda a pedra, citando que colocam material de segunda 

categoria, então é isso que acontece, e citou que em outros estados o asfalto é 

muito bom, só aqui no nosso que é ruim por causa do material vencido, e sugeriu 

para que o próximo mandatário tome providencias faça uma melhor fiscalização, 

que façam as coisas corretas, uma fiscalização mais rígida. E para finalizar o 

senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão 

do mês de setembro no dia 21 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.     

 


