
                                        
 
                                

ATA Nº.003/19 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019 
 
      Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove 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 Joel 
Pires Corrêa, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia 
Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon 
Kovalski; Marlene Maçalai Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula 
Alves, Invocando a proteção de Deus o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e de 
imediato convidou os demais edis, para procederem a 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 pós passou-se 
para o período da ordem do dia onde foram analisados os seguintes projetos de lei 
oriundos do Poder Executivo Municipal: Projeto de Lei nº005/19 de 28 de janeiro 
de 2019, que “Autoriza a celebração de parceria para consecução de finalidade de 
interesse público e recíproco com a Associação dos Universitários de Chiapetta, 
por meio de termo de fomento, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº006/19 
de 28 de janeiro de 2019, que “Autoriza a celebração de parceria para consecução 
de finalidade de interesse público e recíproco com a Associação dos Universitários 
e Estudantes da Faisa e do Instituto Federal Farroupilha de Chiapetta – RS, por 
meio de termo de fomento, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº007/19 de 
28 de janeiro de 2019, que “Autoriza a celebração de parceria para a consecução de 
finalidade de interesse público e recíproco com a Associação Cultural Comunitária 
(Radcom) Rádio Lider de Frequência Modulada – Rádio Chiapetta FM (104.9), por 
meio de termo de fomento, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº008/19 de 
28 de janeiro de 2019, que “Autoriza a celebração de parceria para a consecução de 
finalidade de interesse público e recíproco com o Grupo de Apoiadores da Brigada 
Militar de Chiapetta, por meio de termo de fomento, e dá outras providências”. 
Projeto de Lei nº009/19 de 28 de janeiro de 2019, que “Dispõe sobre a 
implantação, no Município de Chiapetta/RS, do Projeto de Incubadora de 
Empresas, e dá outras providências”. Matérias aprovadas por unanimidade. Foi 
analisado também o Projeto de Resolução nº002/19 de 18 de Janeiro de 2019, que 
“Autoriza o Poder Legislativo Municipal a contribuir com apoio cultural a 
Associação Cultural Comunitária (Radcom) Rádio Líder de Frequência Modulada 
– Rádio Chiapetta – FM”. Matéria aprovada por unanimidade. Foi analisada ainda 
a Moção nº001/19 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Requer 
Moção de Congratulações à Gilberto Ernani do Nascimento, concedendo-lhe o 
Título de Cidadão de Benemerência”. Matéria aprovada por unanimidade. No 



período das explicações pessoais, O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente 
parabenizou mais uma vez o Betinho Nascimento por esse feito e por receber esse 
titulo de cidadão benemérito e que isso sirva de incentivo para continuar esse árduo 
trabalho de manter a ordem e segurança das nossas famílias, dos nossos estudantes, 
das nossas crianças, tão perigosa no dia a dia com essa sociedade nervosa como 
está hoje em dia então o trabalho de vocês é importante, em seguida frisou que 
naquele dia tinha sido aprovado valores para a Associação dos Universitários de 
Ijuí, todo inicio de ano os Vereadores aprovam esse merecido apoio para auxiliar 
nas despesas com transporte de nossos universitários, foi aprovado também  
recursos para os universitários de Santo Augusto que é uma outra Associação, 
recurso para a Rádio Comunitária citando que foi aprovado um da Câmara e outro 
do Executivo, dando continuidade frisou com relação aquilo que a Vereadora Célia 
falou do intercâmbio das comunidades com as autoridades mesmo sendo um valor 
pequeno mas Chiapetta através do Executivo e Legislativo esta dando um apoio, 
mostrando a integração que tem, frisou também que foi aprovado o projeto da 
incubadora e sugeriu para que as empresas que vão lá façam um bom trabalho e 
que tenham um bom crescimento, porque tudo que é possível o município está 
dando para essas empresas desde aluguel, luz, agua, limpeza, funcionário, então 
quem vai lá que faça jus da oportunidade, logo após solicitou para que fosse 
enviado um oficio para a Comunidade de Cristo Rei na pessoa do Senhor Alisson 
Zanela e sua esposa, parabenizando-os pela organização da festa e pela conclusão 
da obra lá, também o Galina e Esposa, e que também gostaria que fosse combinado 
com eles quem sabe agora na inauguração da cancha de bocha, e também que fosse 
pensado para maio na festa comunidade de Novo Horizonte, entregar os títulos que 
a Câmara de Vereadores aprovou para ser entregue para cada família dos 
reassentados um titulo de cidadão Chiapetense, pelo comprometimento que eles 
tem e pelo crescimento conjunto, e frisou que essa é uma parceria que deu certo, 
essa é uma união que deu certo, porque Chiapetta foi respectiva para eles, foi 
importante para eles, porque eles tiveram problemas em suas cidades, em seus 
municípios, com usinas e demarcação indígena e Chiapetta foi muito bacana com 
eles, recebendo todos de braços abertos, e todos os reassentado são importantes 
para a nossa comunidade em função do crescimento do comercio, na circulação de 
riqueza, solicitou também para que fosse enviado um oficio para a RBS TV que 
está fora do ar, e desejou a todos um ótimo trabalho neste ano de 2019. O Ver. 
Gabriel Ghuilhon Kovalski primeiramente agradeceu os colegas pelo apoio com 
relação a sua moção por terem todos manifestado o seu voto favorável, em seguida 
frisou que ele gostaria de fazer uma referência à festa da Comunidade de Cristo 
Rei e solicitou para que fosse enviado um ofício em nome da casa parabenizando-
os, e citou que esteve no evento à tarde e a festa estava muito boa, deve ter 
surpreendido as expectativas um salão muito bonito, com uma estrutura muito boa, 
então fica o seu reconhecimento às pessoas daquela comunidade, logo após saudou 
o seu amigo Toni que se fazia presente, e agradeceu a presença, dando 
continuidade mais uma vez dirigiu-se ao seu amigo Betinho pelo belo feito e a 



homenagem que foi prestada foi muito digna, foi muito merecida, como ele já tinha 
falado como os colegas já tinham falado, e solicitou para que fosse estendido a 
toda a Corporação, e nesse sentido solicitou que gostaria que fosse enviado um 
oficio a Brigada Militar de Chiapetta parabenizando pelo êxito nesta ocorrência, no 
que diz respeito à prisão do meliante, frisou também que gostaria de parabenizar o 
governo por essa iniciativa referente à incubadora citando que achava valida, 
demonstra um incentivo muito louvável aquelas pessoas que tenham interesse de 
empreender, então temos que reconhecer que tudo que é em prol da comunidade 
independente de partido politico eles vão reconhecer, e ele espera do fundo do 
coração que da certo que aja as pessoas interessadas, e desejou um ano legislativo 
muito produtivo a todos os colegas, que tenhamos sempre respeito e humildade 
para discutir, e saudou também a presença do Evandro desejando boas vindas a 
esta casa, citando que ele criticou muito não exatamente pela criação do cargo, mas 
naquela época, e hoje com a saída da pessoa sabia que tinha um problema bem 
sério relacionado ao site da Câmara, o nosso Assessor que saiu não quer liberar o 
site da Câmara, e o site da Câmara foi um bem feito, um meio de comunicação 
muito interessante para a Câmara e esperava que o Presidente conversasse com ele 
e consiga restabelecer o site da Câmara, onde têm todos os projetos, proposições os 
trabalhos de cada um, solicitou ainda para que fosse enviado um oficio para a 
Secretaria de Obras referente à localidade proximidades do seu Constante 
Roichinheski que a situação da estrada não tem condições de trafegabilidade e que 
fosse reparado. A Verª. Marlene Maçalai Selke incialmente frisou com relação à 
homenagem feita ao seu amigo Betinho esposo da sua ex. colega Milene, em 
seguida deu boas vindas a todos e que tenham um bom trabalho, e citou que 
naquele dia tinham sido aprovados uns projetos de boa valia o dos estudantes, os 
repasses frisando que temos que ajudar a nossa juventude para ter um à boa ação, 
para terem um bom estudo, porque sem estudo fica muito difícil, logo após 
solicitou para se associar no envio de oficio para a comunidade de Cristo Rei 
parabenizando-os pela construção do pavilhão e pelo brilhantismo da festa, 
solicitou ainda envio de oficio a Secretaria de Obras para que seja feito reparos no 
pátio da propriedade de Luiz Barth. O Ver. Valmir Rochinheski solicitou para se 
engajar no envio de oficio para a comunidade de Cristo Rei, em seguida citou que 
tinha sido aprovado vários projetos muito bons, principalmente o da incubadora, e 
solicitou para enviar oficio para a Secretaria de Obras, para que fosse colocado 
cascalhos na propriedade de Romeu Zache, que tem bacia leiteira dando um 
incentivo para ele que é produtor de leite. O Ver. Valtair de Paula Alves se 
engajou no envio de oficio para a comunidade do Cristo Rei, em seguida solicitou 
envio de oficio para o senhor Prefeito para que ele chame em seu Gabinete o 
Secretário que ganha três mil e poucos reais e fica queimando os funcionários da 
Secretaria de Obras, que trabalham nas estradas, na cidade, citando que o seu 
colega Gringo se queixou para ele que o Secretário Valdecir Dorn citando que não 
sabia o que ele usa na mente, e que usa os maquinários da Secretaria de Obras 
trabalha com eles, e que vem te apertar a mão, bater nas tuas costas e por traz fica 



queimando os colegas, então solicitou ao Prefeito para chamar o Secretário e dar 
uma puniçãozinha, porque ganhar bem é fácil de criticar queria ver ajudar, citou 
também que o citado Secretário até foi elogiado nesta casa e agora está queimando 
o pessoal, logo após frisou com relação as nossas estradas frisando que tem varias 
situações e inclusive de manhã ele recebeu duas ligações, e citou que no sábado ele 
foi trabalhar para o seu Eri Schultz, o qual lhe falou assim, Neguinho uma época eu 
colhia 20 sacas de soja por hectares e as estradas eram boas, e hoje colhe 60, 70 
sacas por hectares e as estradas não dá para transitar, então ele está cansado de 
receber reclamações mencionando que ele trabalha na Secretaria de Obras e ajuda, 
e ele não queria tomar lugar de ninguém só quer ajudar, citou também que tem 
maquinários sobrando, citou ainda que também recebeu uma reclamação do senhor 
Emilio Rospieriski, a estrada dele não dava para sair de casa, e ai ele falou com o 
Gringo e ele mandou a patrola e foram lá fazer o serviço, citou também que 
naquele dia tinha ido à propriedade do senhor Werno Klipstein e a estrada dele 
estava péssima, então solicitou para que fosse enviado oficio ao Secretário de 
Obras para que providencie encascalhamentos lá, solicitou mais um oficio para o 
senhor Prefeito citando que ele já tinha pedido quebra-molas na Rua Sady Cardoso 
na Vila Miguel, frisando que já deu acidente lá e ele não foi atendido, tem que 
afundar o chão lá da Prefeitura pedindo e não é atendido, solicitou oficio também 
para o Miltinho para fazer a limpeza das ruas da cidade, logo após  solicitou ao 
Presidente da casa a reativação da Rádio Ciranda do Jornal para falar dos trabalhos 
dos Vereadores, porque muitas pessoas criticam o que o Vereador esta fazendo, 
tem o site mas muita gente não tem tempo de acessar, frisou também que a Dona 
Celoni tinha enviado um vídeo mostrando que os galhos da cidade foram parar lá 
na casa dela, então que o Miltinho de uma atenção especial, solicitou ainda mais 
um oficio para o senhor Prefeito falando sobre o caminhão de reparos da luz, 
citando que passou vários Prefeitos e é o mesmo caminhão, e ele acha impossível 
não poder comprar um caminhão com uma cestinha para dar segurança aos nossos 
funcionários. O Ver. Aldair Clovis Maron inicialmente agradeceu o Prefeito em 
exercício senhor Celço Baier pela preocupação que teve com o nosso asfalto, a 
onde foi solicitado ao Governo do Estado o tapa buraco de nossa ERS, e que teve 
êxito para que sejam retomados esses reparos, em seguida se engajou no envio de 
oficio a comunidade de Cristo Rei e que sabia que virá mais obras em beneficio 
daquela comunidade e deixou o seu reconhecimento aqueles Deputados que 
ajudaram a citada comunidade, logo após frisou a respeito dos projetos que foram 
votados naquele dia frisando que o Prefeito esta de parabéns onde tem uma visão 
ampla do crescimento do nosso município, para aquelas pessoas que querem 
trabalhar ter uma firma, que tenham competência para encaminhar o seu 
empreendimento, mencionou também a respeito dos pedidos do Vereador 
Neguinho frisando que o Vereador tinha razão que as nossas estradas estavam 
péssimas, e citou que se talvez o Prefeito desse mais atenção para a Secretaria de 
Obras como dá para a Secretaria de Agricultura não estava tão devassado os 
pedidos que não são atendidos na secretaria de obras, o Vereador pede não é 



atendido, e citou também que não podemos só culpar o Chefe de Obras, dando 
continuidade dirigiu se ao Betinho e parabenizou o proponente por ter feito essa 
proposição, e falou para o Betinho que, tudo que falaram ele queria acrescentar um 
pouquinho mais, citando que o Betinho é um soldado que é amigo das crianças é 
amigo de tudo mundo, é um cara que usa farda para dar orientações, não para ser 
autoritário por usar a farda, então deixou o seu  reconhecimento ao Soldado 
Betinho e também para a nossa Brigada que é competente, em aparte ao Vereador 
Enio que frisou que o Betinho também desempenha papel de voluntário em nossa 
comunidade dando catequese para as crianças, de volta ao Vereador Maron que 
parabenizou mais uma vez o Betinho e toda a sua família. A Verª. Célia Vargas 
Padilha parabenizou o Betinho que faz a segurança em nosso município e seus 
familiares, em seguida se engajou no envio de oficio para a Diretoria do Cristo Rei 
pela brilhante festa no ultimo domingo em homenagem a Padroeira deles que é a 
Nossa Senhora de Fátima, e mencionou que foi muita luta para concretizar a 
construção do Ginásio desta comunidade, citando que no seu mandato anterior ela 
conseguiu a emenda com o Deputado Bohn Gass a pedido então da Diretoria da 
época, foi muito trabalho muita luta passou por três administrações três Prefeitos 
Dr. Maçalai, Osmar e o Eder quase foi perdido a verba tinha que ser registrado 
foram varias ações para conseguir, e citou que política é uma coisa e trabalho é 
outra, o senhor Carlos Eugenio ajudou muito fez muitas ligações intermediou junto 
a Caixa para que essa verba não fosse perdida, e frisou que era mérito de toda a 
comunidade de todo o município, que de uma forma ou de outra ajudaram, 
Funcionários Públicos, Câmara de Vereadores, Poder Público, Comércio local, 
Comércio da região cada um ajudou de uma forma, e ela fez a sua função como 
Vereadora de conseguir a emenda, então que todos se sintam parabenizados, 
solicitou também envio de oficio para a Secretária de Educação externando aos 
Professores, Funcionários e Motorista um ótimo inicio de ano na educação e 
também para a Escola Anchieta para os Professores e Alunos, logo após se referiu 
quanto à ajuda aos Universitários tanto de Ijuí, como de Santo Augusto, e os 
parabenizou citando que todos estão de parabéns porque vão buscar 
conhecimentos, cada um num curso diferente para atuarem como sujeitos críticos 
na nossa sociedade de hoje, porque ela sempre diz que os Governadores, Prefeitos 
e Presidente foram eleitos pelo povo para trabalhar para o povo, são nossos 
empregados como os Vereadores são, e tem que exigir direitos, diferenças a causa 
social direitos dos trabalhadores em fim de todas as classes, solicitou também para 
que fosse enviado um oficio para Secretaria de Obras, citando que dias atrás 
vieram lhe falar que os agricultores estão solicitando melhoramentos em todas as 
comunidades, e mencionou que o Secretário lhe falou que as maquinas estavam lá 
na empresa que estão fazendo  o calçamento, mas foi aprovado um documento aqui 
na Câmara por unanimidade que as máquinas tinham que estarem a serviço da 
comunidade, lá é só em caso se não tiver serviços numa comunidade, então ela 
falou com o Gringo e ele foi bem gentil e disse que a Cleomara tinha lhe passado 
enquanto tiver serviços nas comunidade as maquinas tem que ficar aqui, solicitou 



também serviços lá para o senhor Olivio no Rincão dos Estradas deve ser patrolado 
e aberta mais as estradas e encascalho, solicitou também mais um oficio para a 
Secretária de Educação que mande buscar e levar as crianças nas casas quando 
começar as aulas, solicitou também a colocação de cascalhos na propriedade de 
Leandro Klipstein citando que ele tem uma agroindústria de mandioca e precisa 
cascalhar, logo após parabenizou o projeto da incubadora citando que era um 
projeto que ela já vinha comentando e tem que dar apoio para o comércio, para 
gerar emprego e renda, para retornar o imposto para o município, mencionou 
também com relação a voluntária que está ornamentado a cidade e frisou que ela se 
prontificou de fazer um trabalho voluntário, mas ela precisa de material e vai lá 
numa Secretaria e dizem que não é com eles mandam para outra, e a outra manda 
para outra, e ela precisa de terra, e demais matérias que está faltando, solicitou 
também para enviar um oficio para o senhor Prefeito para reativar as caixas de 
água que estão ai sem utilidade, solicitou mais um oficio ao Secretario de Obras 
para que mande limpar a quadra em frente a Escola Lorete Fanck na parte de baixo 
onde tem moradores, citando que cria muito bicho largam o lixo lá causando 
muitos problemas, frisou também com relação a questão da Celonir Fonseca como 
o colega falou quantos anos ela vem reivindicando, vem pedindo e é esquecida, 
então solicitou providências com urgência, e para finalizar solicitou envio de 
ofícios de votos de pesar para as seguintes famílias e demais que ela não lembrava, 
família da Maria Ciotti pelo falecimento de seu irmão, Silvério Martini pelo 
falecimento de sua mãe, Chico Schafer pelo falecimento de sua irmã e também 
para o Toni Zuliani pelo falecimento de seu filho e desejou um ótimo trabalho a 
todos. A Verª. Cleomara Bertaso inicialmente solicitou que fosse enviado um 
oficio para a Corsan, para que providenciem o fechamento de todos os buracos que 
eles fazem nas ruas de nosso município, e que muitas vezes ela é cobrada que o 
Prefeito tem que arrumar, não é o Prefeito a Corsan é obrigada a abrir e fechar 
esses buracos, em seguida se associou no envio de oficio a comunidade de Cristo 
Rei que fez uma bela festa, solicitou também envio de oficio ao Patrão do CTG, 
parabenizando toda a patronagem pelo sucesso do rodeio foi alcançado as 
expectativas na organização, logo apos parabenizou o Colega Joel e o Vice Celço 
que estiveram a frente da Prefeitura no período de férias do Prefeito pelo trabalho 
desempenhado nesse período, solicitou também envio de oficio para a Secretaria 
de Saúde a Administração, e também para as Academias Life e da Tuane, 
parabenizando pelo trabalho feito com o pessoal que fazem parte dos Hipertensos e 
Diabéticos, para o bem estar deles que estão usufruindo deste projeto, e que queria 
também se associar a colega Célia no envio de ofícios para as Escolas, Secretaria 
de Educação e Motoristas desejando um ótimo ano letivo que Deus abençoe nossas 
crianças e que tenhamos um ano muito produtivo, e desejou a todos uma ótima 
semana, e que Deus abençoasse todos neste ano de trabalho. O Presidente da Casa 
Ver. Joel Pires Corrêa se associou ao envio de oficio para a Comunidade de 
Cristo Rei, o qual ele fez parte naquela semana esteve envolvido ali assumindo 
como Prefeito e teve uma participação nos trabalhos, onde ele teve apoio também 



do Vereador Neguinho que estava sempre disposto para lhe ajudar, inclusive foi lá 
para ver como estava o andamento e já estava pronto, então a gente tem que 
reconhecer quando as pessoas estão sempre dispostas a nos ajudar,  e citou que 
muitas vezes quando se chega lá no poder os outros querem nos quebrar as pernas, 
mas nos aqui estamos mostrando de sermos todos unidos citando que eram 
vizinhos ele o Neguinho e a Cleomara, e hoje estão aqui mostrando que a Vila 
Miguel é muito forte, frisou também que agora o município possui três patrolas e 
que foi contratado mais um rapaz que vai assumir para trabalhar na patrola, e citou 
que naquela manhã esteve com o senhor Prefeito falando sobre esse assunto e que 
vai ter prioridade as estradas porque a safra está chegando, frisou também com 
relação ao jornal que o Vereador Neguinho falou, citando que já tinha sido feito a 
contratação e agora vai ser publicado, frisou também com relação ao  Assessor de 
Imprensa referente o que tinha acontecido aqui na Câmara, onde deu uns 
problemas mas estava sendo resolvido e citou que um dos motivos que ele demitiu 
o Assessor de Imprensa era que ele prometeu fazer umas coisas e estava fazendo 
outras coisas e não focou no que era prioridade, mencionou também com relação  
ao seu amigo Betinho parabenizando-o pela atitude e que sabia que quando as 
coisas acontecem de repente as vezes tem que tomar uma atitude no momento e 
não é fácil de tomar uma atitude certa, então tem que ter muita coragem de definir 
o que é certo e o que é errado naquele momento, frisou também com relação a 
Voluntária que a Vereadora Célia tinha frisado, citando que já teve várias 
reclamações de funcionários que vão trabalhar com ela, ela não respeita os 
funcionários, e os funcionários estão ali para trabalhar e não para ouvir bobagens 
de voluntários, e se ela quer fazer o trabalho de voluntário faça, mas não fica 
desacatando ninguém ou passando por cima de alguém. e para finalizar agradeceu 
a presença de todos e convidou para a próxima sessão ordinária no dia 25 de 
Fevereiro ás 19:00 horas nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores. 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.     
 


