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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 
 

      Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois as vinte 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 Valdir 

Declero de Lima 1º Secretário no exercício da Presidência, com a presença dos 

seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Mara Cristina Hartmann Klipstein 

Gomes; Gabriel Guilhon Kovalski; Oromar Fernando dos Anjos; João Carlos 

Antenoff; Joel Pires Corrêa; Jaci Cardoso e Mario Maçalai, invocando a 

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

juramento dos suplentes de Vereador Mara Cristina Hartmann Klipstein Gomes e 

Jaci Cardoso que assumiram uma cadeira por motivo dos Vereadores Titulares 

Jonatan Cristiano Kuhn e Enio Alberto Delatorre estarem em viagem a Capital 

Federal, dando continuidade procedeu-se Oração de São Francisco de Assis a 

leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Joel  Pires Corrêa, em seguida foi feito 

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

unanimidade a ATA Nº 022 de 17 de outubro de 2022, dando prosseguimento no 

período da ordem do dia, foram analisados os seguintes projetos de lei oriundos do 

Poder Executivo Municipal: Projeto de Lei nº 055/22 de 01 de novembro de 2022, 

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

providências”. Projeto de Lei nº 056/22 de 01 de novembro de 2022, que Autoriza 

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

Projeto de Lei nº 057/22 de 01 de novembro de 2022, que “Denomina Estrada 

Municipal e Vicinal, e dá outras providências”. Matérias aprovadas por 

unanimidade. Também foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº 

068/22 de autoria dos Vereadores Valdir Declero de Lima, Aldair Clovis Maron, 

João Carlos Antenoff e Joel Pires Corrêa, que “Sugerem que o Poder Executivo 

Municipal através do setor competente, providencie reparos na Rua Luiz Fogliato 

acesso ao Cemitério”. Proposição nº 069/22 de autoria do Vereador Oromar 

Fernando dos Anjos, que “Sugere que o Município reconheça os relevantes 

serviços prestados ao comercio local, a comunidade e também a Associação 

Comercial e Industrial de Chiapetta – ACIC, ao “in memoria” Sr. Hélio Jung, que 

por longos anos residiu em nossa comunidade sempre de forma participativa, e 

muito lutou pelo comércio local de Chiapetta e se possível assim querendo poderia 

colocar seu nome a alguma rua de nossa cidade, o que no seu ver seria uma justa 

homenagem”. Matérias aprovadas por unanimidade. No período das Explicações 

Pessoais, O Ver. Joel Pires Corrêa abdicou deste espaço. A Verª. Mara Cristina 

Hartmann Klipstein Gomes abdicou deste espaço. O Ver. Mario Maçalai 

desejou boas-vindas aos suplentes de Vereador Mara e Jaci dizendo que o 



Vereador é o fiscalizador, é o que coloca proposição e quem executa é o Prefeito 

então é de suma importância a Câmara de Vereadores trabalhar com 

responsabilidade que tudo que vem ao encontro da Câmara de Vereadores, que 

vem ao encontro do município e se é dessa validade certamente a maioria dos 

Vereadores aprovam, já mais um Vereador vai aprovar uma matéria que não vem 

ao encontro com as pessoas e do município é do regime democrático, porque não 

adianta vir mentir aqui tem que ser sério, ter seriedade em seu trabalho e 

responsabilidade, em seguida parabenizou o Governo e o Brasil que exerceram  o 

direito do voto dia 30 de outubro 2º turno, onde que o seu candidato a Governador 

foi reeleito pelo trabalho que ele prestou para o Estado do Rio Grande do Sul 

nesses três anos e meio que ele estava à frente do Governo do Estado, deixou 

semeado no Rio Grande do Sul várias obras, e citou o Doutor Maçalai que estava 

presente e foi Prefeito e nunca vinha verba do Governo do Estado, não tinha 

dinheiro tinha dividas, nos últimos anos atrasando a folha de pagamento e não 

tinha recursos para os municípios e nessa gestão do Eduardo Leite ele conseguiu 

fazer umas reformas citando que uns não gostaram e outros gostaram, mas a 

maioria da população gostou, porque está sobrando verbas para investir nos 

municípios por exemplo Chiapetta, o asfalto um milhão de reais verba do Governo 

do Estado, o campo do Ouro e Prata quatrocentos cinquenta mil do esporte, para os 

Idosos que tem convenio com o município e mais a recuperação deste asfalto de 

Chiapetta a Santo Augusto cinco milhões de reais e outras obras ai tudo verba do 

Governo do Estado é só o Prefeito trabalhar e ter projetos bons que vem dinheiro, 

então os Prefeitos que fizeram os projetos mais certos foram os primeiros da lista 

por exemplo Chiapetta primeira etapa esse asfalto aqui está quase pronto e também 

o calçamento da ponte até o Parque de Rodeios trezentos mil é do Governo do 

Estado então ele agradeceu a todos que votaram no Eduardo Leite ele como 

membro do partido, Vereador do partido ele fica muito agradecido por votar nessa 

pessoa com 37 anos que vai a reeleição e que fez muito pelo nosso estado e vai 

fazer muito mais, frisou também com relação ao Presidente Lula que ele faça uma 

administração com o desejo da população, porque é isso que todos desejam e 

temos que primeiro pensar nas pessoas aquelas mais humildes que tenham mais 

dificuldade de conseguir as coisas, trabalhar na geração de empregos que é de 

suma importância para a manutenção de sua família, temos que fazer as coisas 

corretas pelo certo para deixar a nossa marca, frisou também que já tinha falado em 

outras vezes aqui que uma das maiores marcas que devemos deixar no nosso 

mandato de Vereador é esse asfalto que é de suma importância vai ligar o parque 

de rodeios, a usina da cascata e os dois assentamentos, então é gratificante quando 

acontece as coisas e poder estar no Poder Legislativo. O Ver. Aldair Clovis 

Maron Abdicou deste espaço. O Ver. Jaci Cardoso Abdicou deste espaço. O 

Ver. Gabriel Guilhon Kovalski saudou Vereadores novos que estavam 

assumindo naquele dia e ele sabe da importância do Vereador representando a sua 

comunidade fazendo indicações, reivindicações, fiscalizando o dinheiro público, os 



serviços públicos, os bens  públicos é uma atividade que exige esforço, demandas, 

conhecimento energia para estar representando o povo e mais uma vez 

cumprimentou e saudou também o seu colega Fernando que está assumindo e não 

fez uma referência especial porque o colega já havia assumido em outras ocasiões, 

em outras oportunidades, mas estava ai de novo prestigiando e participando da 

sessão, e também cumprimentou o nosso Assessor o Jorge que participou do 

último FEMUSEC, teve uma brilhante participação e que era testemunha  estava lá 

presente, em seguida frisou que  gostaria de fazer alguns esclarecimentos de  uma 

forma bem tranquila, bem serena, sem polemizar, sem alteração de voz, mas frisou 

que no seu entender tem um ditado que ele acha muito interessante que ele pode 

não concordar com o que dizes mas entende o modo direito de você dizer, então 

nessa frase já entrou na situação que tinha acabado de ocorrer, que no seu ver foi 

totalmente incorreta, totalmente inconveniente e citou que na última sessão houve 

umas fiasqueira, umas desavenças e alterações de vozes, e teve pessoas aqui da 

comunidade que vieram até a ele e manifestaram o seu sentimento, a sua tristeza 

com aqueles eventos, então ele achava assim que o Vereador é representante do 

povo e temos um parlamento, e parlamento é uma palavra que vem da origem de 

palar traduz o sentido de falar e eles como Vereadores são os autênticos 

representantes do povo e cabe a eles falar pelo povo as causas do legislativo que é 

a casa do povo, a casa das leis que se discute proposições, bate discussões ainda 

que eventualmente das proposições do colega Fernando que são questionadas 

como qualquer uma pode, não se tira o direito de apresentar, não tem problema 

apresentar a proposição que se submente a interpretação dos colegas, se submente 

a discussão, e o Vereador que discorda expõe sua opinião e diz que não vota, não 

quer, vai contra porque isso já aconteceu, isso já acontece, já tem uma proposição 

parecida, mas não se corta a cabeça do colega evitando que ele apresente, então 

essa é uma situação que ele achava que é bem incorreta e tinha que deixar 

registrado, frisou também que tem ocorrido hoje bastante e era uma crítica a uma 

pessoa pública conhecida que é o senhor Alexandre de Morais Ministro do  

Supremo Tribunal Federal, citando que o Ministro andava entre aspa calando a 

boca meio que do geral e uma situação que lhe chamou muito atenção é que tem 

uma Deputada independente da ideologia dela, que é senhora Paula Zanelli teve 

excluída todos as suas redes sociais por esse Alexandre de Morais, uma Deputada 

legitima autentica representante do povo super bem votada, por causa de algumas 

postagem teve todas as suas redes sociais bloqueadas ou excluídas, quer dizer se 

tem alguma coisa errada de repente se exclui uma postagem mas não excluir todas 

da rede social, citando que se ele fala alguma coisa errada ele corrige aquela errada 

que foi dita não corta a boca da pessoa, e achava que não era por ai, tem que ter 

uma meia cancha, meio campo, então jamais se pode de forma alguma tirar o 

direito do Vereador de apresentar uma proposição, se rejeita, se vote contra, se 

abstém, mas que se deixa apresentar, que não seja o ditado de se dizer não essa não 

pode, essa não quero por minha única e exclusiva vontade isso é errado e deixou 



esse registro respeitoso coerente justificado, frisou também com relação ao que o 

Vereador Mario colocou uma coisa interessante as eleições passaram e é de se 

fazer sim uma referência de um fato que chama a atenção relacionado ao Governo 

do Estado nunca teve uma reeleição no Rio Grande do Sul e agora aconteceu e 

todos sabem que tivemos um período desgraçado de pandemia, ponto de vista da 

educação, do ponto de vista econômico arrasou com o estado, com a união, com os 

municípios, embora que os município no exercício financeiro e o próprio estado 

tem sim recebido bastante verbas e apesar disso não podemos deixar de reconhecer 

que sim que o Governo Estadual cumpriu o seu papel para o município de 

Chiapetta enviando muitas verbas e uma delas é parte da verba que hoje integra o 

asfalto agora rodovia Emília Chiapetta, todos os municípios que apresentaram 

projetos foram contemplados não se pode negar que o Governo do Estado teve uma 

participação interessante do quis diz respeito a ajudar os municípios apesar dos 

aspectos, apesar dos problemas, e para finalizar solicitou para que fosse enviado 

um oficio para o Executivo para que respondesse aquele pedido de informação que 

ele havia feito sobre os custos com a realização da Mateada. O Ver. Oromar 

Fernando dos Anjos frisou que existia sim a possibilidade de se fazer alguma 

coisa de bom em quanto vivo e a sua proposição que o Presidente baixou ela se 

referia a uma solicitação que o município reconhecesse os relevantes serviços 

prestados a todos os profissionais ligados a saúde de nosso município com um 

título de relevantes serviços prestados pela trabalho, e pela empatia que esses 

profissionais tiveram durante todo o período de pandemia como forma de 

reconhecer os serviços e que ao seu ver seria uma justa homenagem uma simples 

ideia sobre quem recebe, quem passou teve entre a vida e a morte sabe quanto foi 

importante o serviços de todos esses profissionais, e citou a presença do Doutor 

maçalai e os colegas dele da área da saúde atenderam todo  mundo, salvaram muita 

gente outros não conseguiram, mas com certeza quem passou dos cinquenta anos  

já com seus netos você vai ter um título de relevantes serviços prestados era só isso 

que ele queria não para se engradecer nem nada, e a outra proposição era um 

pedindo que o município faça uma grande campanha de donativo de alimentos, 

doce e brinquedos a todas as famílias cadastradas de baixa renda de nosso 

município, como forma de celebrar a vida pós a pandemia e também vindo em 

encontro ao festejos alusivos de aniversário de 57 anos de nosso município, 

simples não tinha nada de mais, e frisou que estava muito triste se referindo ao 

Presidente citando que no século 21 ser cortado assim de forma muito deseducada 

da parte do senhor Presidente, que é uma pessoa que ele considera e que saia daqui 

meio decepcionado, porque tem aquela história a gente não precisa amar, mas a 

gente deve respeitar, e esse respeito que ele tinha pelo Vereador ele gostaria que 

fosse reciproco e pediu desculpa aos colegas ai e ao pessoal que estava nos 

prestigiando, porque ele gosta dessa casa se sente bem aqui, já tinha concorrido 

duas vezes e ficou suplente e não se arrependia de nada do que ele fez por chegar 

aqui a onde ele está por méritos, e que não pode misturar as coisas só se pode dar 



aquilo que tem o que não tem não se pode dar e naquele dia ele recebeu, frisou 

também com relação aos Agentes de Saúde que estavam presentes e que estavam 

reivindicando a insalubridade e solicitou para que fosse oficiado o Executivo para 

saber o porque que não estão pagando a insalubridade dos Agentes de Saúde se é 

de direito, e deixou o registro que é possível é só querer chega de intransigência 

nós temos que nos doar mais, e quando dá o poder para as pessoas se passa a 

conhece-las e agradeceu o Vereador Gabriel pelas palavras. O Ver. João Carlos 

Antenoff solicitou para enviar oficio para o DAER Cruz Alta sobre a nossa ERS 

155, para que eles façam a retirada daquelas arvores de timbó que estão caindo 

para cima da pista, citando que aquilo ai é certamente uma tragédia anunciada 

entre o trevo de Chiapetta e o trevo na entrada de Santo Augusto são quatro um 

cinco quilômetros e que seja feito isso urgentemente, em seguida comentou sobre o 

primeiro projeto que foi lido sobre açudes que serão beneficiados os pequenos 

agricultores em açudes e para irrigação e criação de peixe e bebedouros para os 

animais, também é um recurso que veio em virtude da seca recurso do Governo do 

Estado e vários Vereadores estiveram inclusive o Presidente estava lá quando foi 

conseguido esses recursos que são tão importantes para a comunidade, e também 

fez um reforço ao pedido do Vereador Chico em relação a nossa ERS 571, que está 

realmente esbrugando toda, saltando todo o material e que não sabia se o DAER ou 

quem que fiscaliza, citando que tem que vir fazer um levantamento com seus 

engenheiros e ver se foi o material mesmo ou é problema na pista, e ai qualquer 

coisa oficiar a empresa que fez o recapeamento dessa rodovia. O Presidente 

Vereador Valdir Declero de Lima, que mais uma vez cumprimentou  as pessoas 

que se faziam presentes e que era uma pena que não puderam estar aqui na outra 

reunião que aconteceu, e citou que o Vereador disse simplesmente que ele trancou 

uma proposição sua, mas não era verdade é que o Vereador tinha colocado junto e 

o primeiro Presidente que era o Enio Delatorre, que falou que proposição que já 

tinham sido apresentadam não seriam repetidas, e citou que essa tinha sido 

aprovada desde a primeira sessão, então o senhor Vereador tinha que ter a 

consciência, porque o senhor Vereador era meio esquecido de algumas coisas e 

essas proposições se fossem dentro dos padrões, dos paramentos a serem 

apresentadas seriam colocadas tanto é que a primeira não teve problema nenhum e 

foi aprovada, frisou também que o senhor Vereador entregou um oficio de uma 

emenda do Deputado Mauricio e o senhor Vereador falou muitas vezes que não 

precisava viajar para conseguir emendas, então solicitou para que o senhor 

Vereador confirmasse para todos se essa emenda do hospital daquele aparelho 

estava confirmada, porque se não o senhor Vereador poderia dar uma ligadinha 

para esse deputado aproveitando já que o Prefeito e Vice-Presidente e o Vereador 

Enio se encontravam em Brasília para confirmar isso ai, para não ficar com 

inverdade no rádio e no jornal que o Vereador estava fazendo, e pediu para o 

Vereador dar uma maneirada nessas coisas e solicitou para enviar um oficio ao 

Deputado Ernani Polo que foi ele que assinou a recuperação da ERS 571, porque 



está ficando feia e também oficio para a empresa que foi a responsável pela obra, 

em aparte ao Vereador Joel que frisou que iria justificar ali que não foi cortada as 

proposições do Fernando foi baixada em comissão, porque deu incompatibilidade 

com as outras, então iria ficar em analise e ele como era o Presidente da Comissão 

de Justiça ele iria analisar, daí se tiver tudo oquei na próxima sessão será colocada 

para apreciação, então que o Vereador ficasse despreocupado e se deu 

incompatibilidade ela não será colocada é o direito do Presidente ele não está 

usando o poder está cumprindo a lei, e que também achou que o Vereador foi meio 

infeliz de ir primeiro na rádio quando nem tinha apresentado a proposição, então o 

Vereador estava induzindo os colegas a votar na sua proposição e também estava 

jogando os colegas contra a comunidade, e sugeriu para que o Vereador fosse na 

rádio depois que for aprovada a proposição, de volta ao Presidente Valdir Declero, 

que frisou que as pessoas que alteraram os ânimos estava constado em ata que o 

colega Vereador lhe ameaçou de dar um tiro nele e que se não fosse em ele daria 

em um cachorro. E para finalizar o senhor Presidente agradeceu a presença de 

todos e convidou para a próxima sessão do mês de novembro 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.     

 


