
 

ATA Nº. 020/22 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 
 

      Aos vinte e um 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; Giovane Soares Rozin; João Carlos 

Antenoff; Joel Pires Corrêa; Mario Maçalai 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 Giovane Soares Rozin, em seguida foi feito um relato das 

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

ATA Nº 019 de 05 de setembro 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 55/22 de 

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

“Sugerem que o Poder Executivo Municipal providencie um Plano de Saúde para o 

Funcionalismo Público Municipal de preferência os planos IPÊ ou UNIMED”. 

Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº 056/22 de autoria dos 

Vereadores integrantes das bancadas do Progressistas, MDB e PSDB, que 

“Sugerem que o Poder Executivo Municipal viabilize para que a cobrança de horas 

maquinas não seja mais pela taxa do IGPM e sim pela taxa do IPCA, incluindo 

débitos pendentes”. Matéria aprovada por unanimidade com emenda, passando a 

viger com a seguinte redação: “Sugerem que o Poder Executivo Municipal 

substitua o índice IGPM pelo índice IPCA ou INPC em relação aos casos de 

inadimplência tributária dos cidadãos com o Município”. Proposição nº 057/22 de 

autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Executivo 

celebre convênio com o Hospital Veterinário da UNIJUI para fins de castração de 

cães e gatos do Município, em especial para os animais de rua ou cujos 

proprietários sejam de baixa renda”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Proposição nº 058/22 de autoria do Vereador Valdir Declero de Lima, que 

“Sugere que o Poder Executivo Municipal através do setor competente faça a 

fiscalização, oriente e tome providências, com relação aos prédios que tenham 

segundo piso ou terceiro piso, para que a água da limpeza das sacadas seja largada 

não no passeio por motivo de tráfego de pessoas, e sim que seja dado um destino 

para essa água conforme legislação municipal”. Matéria aprovada por 

unanimidade. Proposição nº 059/22 de autoria do Vereador Valdir Declero de 

Lima, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do setor competente 



tome providências com relação ao canteiro central da Avenida Ipiranga da saída da 

cidade acesso a ERS 571, pois está dificultando o contorno de caminhões e carretas 

que descem da Rua Ilga Postay Anéias com destino a citada ERS”. Matéria 

aprovada por unanimidade com emenda sugerida pelo Vereador Giovane Soares 

Rozin, passando a viger com a seguinte redação: “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal através do setor competente tome providências com relação ao canteiro 

central da Avenida Ipiranga da saída da cidade acesso a ERS 571, pois está 

dificultando o contorno de caminhões e carretas que descem da Rua Ilga Postay 

Aneias com destino a citada ERS e também que seja analisada a rótula da mesma 

Avenida saída para Ijuí, diminuindo o tamanho dos tachão de sinalização e retirada 

do concreto que também dificultam o trafego de caminhões e construída uma 

rótula do mesmo modelo daquela do SICREDI”. Proposição nº 060/22 de autoria 

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

Municipal através do setor competente, faça a colocação de um poste para 

instalação de iluminação pública na Rua Penno Schossler, entre as Ruas Thomázia 

de Carvalho e 15 de Dezembro”. Matéria aprovada por unanimidade. Também 

foram analisados os seguintes pedidos de providências: Pedido de Providência nº 

001/22 de autoria do Vereador Giovane Soares Rozin, “Que o Executivo 

Municipal execute as proposições aprovadas por unanimidade por esta casa, com 

relação a castração de cães, porque não dá mais para suportar o aumento do 

número de cães nas ruas de nossa cidade, está se tornando um perigo para as 

pessoas que transitam pelas ruas, principalmente pedestres, motociclistas e 

ciclistas”. Pedido de Providencia nº 002/22 de autoria do Vereador Giovane 

Soares Rozin, “Que o Executivo Municipal execute as propostas aprovadas por 

unanimidade por esta casa, com relação a colocação de lixo em pontos estratégicos 

da área central e bairros ou faça um estudo para evitar que os animais espalhem o 

lixo pelas ruas facilitando assim os serviços dos garis”. Pedido de Providência nº 

003/22 de autoria do Vereador Giovane Soares Rozin, “Que o Executivo 

Municipal Execute a proposta 079/2021, aprovada por unanimidade por esta casa, 

que seja feita a retirada das pedras irregulares, limpeza de sarjetas e bueiros”. 

Matérias aprovadas por unanimidade. Também foi analisado o Pedido de 

Informação nº 003/22 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 

REQUER ao Poder Executivo na pessoa do senhor Prefeito Municipal, o que 

segue: “Que o Executivo informe qual o custo total estimado que terá com a 

realização da Mateada este ano, notadamente com a realização dos shows 

previstos”. Matéria aprovada por unanimidade. Em seguida o Vereador Mario 

Maçalai solicitou autorização do senhor Presidente para se retirar da sessão. No 

período das Explicações Pessoais, O Ver. Valdir Declero de Lima solicitou para 

que fosse enviado um oficio ao responsável da Corsan aqui de Chiapetta,  e citou 

como o Vereador Enio já tinha frisado nesta casa para eles Vereadores não colocar 

moção nenhuma a questão da Corsan de terceirizar e os Vereadores não quiseram e 

os Prefeitos da Região também não assinaram, então mencionou o que está 



acontecendo aqui em Chiapetta que está sendo pago mais caro pela água do que 

pela luz citando que o vento que está vindo no relógio na falta de água e o relógio 

corre, está sendo cobrado o vento, então que a Corsan tome providências que faça 

um desconto ou faça uma média dos últimos cinco meses do que a pessoa gastou, 

conforme as horas que falta água e marcar, porque as pessoas na verdade estão 

pagando  o vento que está vindo dentro do relógio, solicitou também para que fosse 

encaminhado um oficio para a RGE parabenizando eles pela troca dos postes aqui 

no município de Chiapetta, mas também repudiando pelas terras que foram tiradas 

e deixadas no passeio e solicitou para que na hora de fazer a troca desses postes 

que já tragam alguém para fazer o recolhimento dessas terras, por que chove e vira 

numa sujeira e corre rua fora esse barro, logo após frisou que queria reforçar um 

pedido de informação que foi feito e o Prefeito até aquele momento não tinha 

respondido de alguém que recebeu de Vereador um valor indevido, porque se 

preocupam com o que vai ser gastado na Mateada, e tem que se preocupar com 

alguma coisa que é recebido e não é devolvido, e para finalizar frisou que as 

eleições estavam ai e que devemos valorizar os Deputados que realmente 

mandaram alguma coisa para Chiapetta. O Ver. Aldair Clovis Maron abdicou 

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

Gabriel Guilhon Kovalski saudou a todos pelo dia  do Gaúcho que foi 

comemorado em 20 de setembro, em seguida fez uma observação e queria deixar 

registrado aqui para o conhecimento de todos e que essa informação se propague, 

porque direta ou indiretamente é de interesse de todos e ele como Advogado 

naturalmente tem bastante experiencia da área Jurídica, e ele atua junto ao fórum e 

certamente era de conhecimento de todos que em função da pandemia os serviços 

judiciários parou, as audiências foram canceladas, muitos processos atrasados em 

fim a justiça num modo geral sentiu-se bastante prejudicada com respeito a 

agilidade das soluções, e mencionou que agora neste mês tiveram uma boa notícia 

citando que o município de Santo Augusto é o que responde por nosso município 

também, tomaram posse recentemente dois Juízes, sendo que até poucos dias não 

tínhamos nenhum titular nas duas varas que ali tem, vinha um de fora de vez em 

quando para assinar as coisa mais urgentes e agora foram nomeados mais de 

noventa Juízes para o Rio Grande inteiro e dois deles assumiram as duas Varas da 

Comarca de Santo Augusto, e agora a tendencia que as coisas tenham uma 

normalizada, em aparte ao Vereador Enio que sugeriu para enviar um oficio em 

nome da Câmara dando boas-vindas para esses Magistrados, de volta ao Vereador 

Gabriel que concordou com o envio de oficio desejando sucesso e boas-vindas, 

frisou também de outra questão que lhe chamou a atenção sobre a questão das 

Contas do ex. Prefeito Osmar Kuhn, que acabaram não votando naquele dia e lhe 

chamou muita a atenção a informação que o Vereador lhe passou aqui, que as 

contas estariam aqui desde 2018, e sabe lá o porquê nem o motivo não teriam sido 

encaminhado as devidas comissões e não teriam sido comunicado os Vereadores 

da entrada deste procedimento em fim não se tomou conhecimento a respeito, 



então se dirigiu ao Presidente para verificar essa situação até porque as contas 

foram favoráveis porque teria procedimento para dar esse desencontro, frisou 

também que gostaria de deixar registrado aqui um agradecimento especial ao 

candidato Osmar Terra que no último domingo ele esteve aqui conversando com 

eles apresentando suas ideias, apresentando suas propostas e se mostrou um cara 

muito coerente, muito educado, muito inteligente e acima de tudo se mostra muito 

sensível as causas da nossa região não só do município de Chiapetta, e citou que o 

Osmar Terra no município de Alegria em oito anos ele encaminhou sete milhões de 

reais uma média de quase um milhão por ano um valor astronômico, então se 

firmar uma parceria para o nosso município seria muito bom, e citou que ele 

também deu uma olhada no CTG e pediu quem era o Patrão se mostrando ansioso 

para encaminhar uma verba para o CTG, se mostrou muito aberto e sensível as 

nossas causas e torce para que as eleições transcorram normalmente e por fim 

observou e deu uma sugestão com relação a proposição 56, e fez um textinho e 

passou para o Secretário para aderir, para colocar na proposição e o Presidente 

autorizou, e por fim frisou ainda para que viesse os pedidos de informação citando 

que gosta muito daquela frase, quem não deve não teme, e as vezes o Vereador se 

passa um pouco fala bobagem dos outros, dando moral de cueca, quando se olhar 

para si, não vai ver flores se assim dizer. O Ver. Giovane Soares Rozin abdicou 

deste espaço. O Ver. João Carlos Antenoff abdicou deste espaço. O Ver. Joel 

Pires Corrêa abdicou deste espaço. O Presidente Vereador Jonatan Cristiano 

Kuhn solicitou envio de oficio para o CTG Hemagoras Rolim de Inhacorá 

parabenizando pelo brilhantismo da condução da Chama Crioula do município de 

Canguçu até o seu município de Inhacorá, em especial a Campeira do CTG, 

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

parabenizando pela organização e brilhantismo da Semana Farroupilha, com 

bastante empenho tentando agradar a todos que se fizeram lá presentes.  E para 

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

próximas sessões do mês de outubro nos dias 03 e 17 às 19:30 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.     

 


