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      SESSÃO SOLENE DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2017 
 
Ao primeiro dia do mês de Janeiro de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniu-se 
em caráter solene, a Câmara Municipal de Vereadores, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, para 
os atos de posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos em 02 de 
Outubro de 2016, em pleito municipal, para o período que vai de 1º de Janeiro 
de 2017 até 31 de Dezembro de 2017. Inicialmente foi composta a mesa dos 
trabalhos efetuando a chamada de Autoridades presentes bem como os Vereadores 
eleitos para que fossem empossados, estiveram presentes todos os Vereadores 
diplomados pela Justiça Eleitoral, que são os seguintes: Aldair Clovis Maron; 
Célia Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto Delatorre; Gabriel 
Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene de Fátima Maçalai Selke; 
Valmir Rochinheski e Valtair de Paula Alves. Em seguida assumiu a direção dos 
trabalhos o Vereador eleito, Enio Alberto Delatorre, escolhido pelos demais 
Vereadores para conduzir os trabalhos, invocando a proteção de Deus declarou 
aberta a reunião, e agradeceu os colegas Vereadores por terem escolhido ele para 
coordenar os trabalhas até a eleição da Mesa Diretora.  Ato continuo o Presidente 
dos trabalhos convidou a todos para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em 
seqüência os Vereadores eleitos, inclusive o Presidente da reunião, em conjunto e 
perante os presentes prestaram o seguinte juramento: “Prometo, em nome de 
Deus e pela minha honra, manter, defender e cumprir a Lei Orgânica do 
município, as Constituições da República e do Estado, e de desempenhar com 
toda a lealdade e dedicação, o mandato que me foi confiado pelo povo de 
Chiapetta”. Após o juramento o senhor Presidente declarou empossados os nove 
Vereadores. Continuando, o senhor Presidente dos trabalhos, anunciou que estava 
iniciando o processo de escolha através de eleição da mesa Diretora da Câmara 
Municipal, para o exercício de 2017 abrindo espaço para apresentação de chapas. 
Findo o prazo estipulado, foi apresentada apenas uma chapa assim composta: para 
Presidente o Vereador Valtair de Paula Alves, para Vice-Presidente Vereador 
Enio Alberto Delatorre, para 1º Secretário Vereadora Cleomara Bertaso e 
para 2º Secretário Vereadora Marlene de Fátima Maçalai Selke. Chapa esta 
aprovada por unanimidade, logo após o Presidente dos trabalhos declarou eleita e 
empossada a aludida Chapa, bem como seus membros em seus respectivos cargos. 
Em seguida passou a presidências dos trabalhos ao Presidente eleito Vereador 



Valtair de Paula Alves, que investindo no cargo de Presidente do Poder 
Legislativo agradeceu a Deus primeiramente, e que para ele era uma honra ser 
mais uma vez Presidente desta casa e que iria fazer um trabalho juntamente com 
todos os colegas Vereadores pelas pessoas de nosso município, e agradeceu 
também a confiança de todos os colegas Vereadores depositada nele.                    
Em continuidade o Senhor Presidente convidou uma comissão composta pelos 
Vereadores Cleomara Bertaso, Joel Pires Corrêa e Marlene Maçalai Selke, 
para introduzirem o Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos em 02 de Outubro de 2016, 
respectivamente Eder Luis Both e Celço Paulo Baier no recinto da sessão para 
após prestarem o juramento e serem empossados em seus cargos, ao adentrarem no 
local, os mesmos acompanhados de suas esposas, foram recebidos pela 
comunidade presente em pé, sob forte salva de palmas e tomaram assentos na mesa 
dos trabalhos. Em seqüência o senhor Presidente Vereador Valtair de Paula 
Alves, convidou os Senhores Eder Luis Both Prefeito e Celço Paulo Baier Vice-
Prefeito eleitos para que procedessem ao juramento, os quais, em conjunto 
repetiram as seguintes palavras: “Prometo, em nome de Deus e pela minha 
honra, manter, defender e cumprir, a Lei Orgânica do município, as 
Constituições da República e do Estado, e desempenhar com toda a lealdade e 
dedicação, o mandato que me foi confiado pelo povo de Chiapetta.” O Senhor 
Presidente declarou então, o senhor Eder Luis Both, empossado no cargo de 
Prefeito Municipal e o senhor Celço Paulo Baier, no cargo de Vice-Prefeito 
Municipal de Chiapetta, para a gestão que vai de 1º de Janeiro de 2017 até 31 de 
Dezembro de 2020. Em seguida o senhor Presidente convidou o Padre Gean Pitol, 
que fez a pregação religiosa, abençoando todos que assumiram um compromisso, 
não somente diante de nós, mas diante de Deus, dando continuidade aos trabalhos 
o senhor Presidente passou a palavra para o Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, 
escolhido para se pronunciar pelos Vereadores de oposição, inicialmente 
parabenizou o Prefeito e Vice-Prefeito eleitos e em seu nome e das Vereadoras 
Célia Vargas Padilha e de Marlene Maçalai saudaram em forma especial a 
comunidade presente que é a legitimadora da democracia, razão da estadia deles 
nesta casa, protagonista do poder e destinatária da sua atuação parlamentar, em 
seguida cumprimentou com muito carinho todos os seus familiares que muito os 
honrava a prestigiarem essa solenidade, e agradeceu os eleitores que se dirigiram 
até as urnas e nele confiaram o seu voto, que apostaram suas fichas nele e o 
escolheram como seu representante, e igualmente prestou imensa gratidão aos seus 
familiares, aos que estão com eles e aos que estão no céu, guerreiros incansáveis na 
busca da concretização de seus ideais, logo após declarou a todos que a bancada de 



oposição não será necessariamente opositora, o proposito maior será privar pelo 
bem da comunidade Chiapetense, sempre respeitando as Constituições Federal e 
Estadual, a Lei Orgânica do município dos princípios que devem pleitear a 
Administração Púbica e o Regimento Interno, frisou também que eles não têm o 
proposito de retalhar o Governo em prejuízo para a comunidade tão pouco o 
descompromisso com importantes projetos que favorecem o interesse público o 
real compromisso deles é cumprir dignamente as atribuições de Vereador, citando 
que fiscalizaram o Executivo com rigor, privando pela ótima utilização do dinheiro 
público, dos bens públicos e que ocorra que o serviço público seja prestado com 
qualidade, também privarão pela total transparência do Poder Público, e não os 
faltará inspiração e disposição para legislar em prol dos munícipes, e assessorar o 
Executivo no exercício de sua função propondo e discutindo sobre boas ideias 
desde já no pleno exercício de seu mandato como parlamentares sugerem que o 
Prefeito que hora tome posse atue de forma harmoniosa com esta casa, sempre 
ouvindo seus integrantes maiores representantes da comunidade e mesmo aqui 
comparecendo quando for o caso não ignorando a bancada de oposição que é 
menor, mencionou também com relação as Secretarias e todos os demais cargos 
em comissão e mesmo as funções Gratificadas, que seja nomeado pessoas 
competentes, pessoas qualificadas que tenham uma afinidade técnica com a função 
a ser desempenhada, e que o partidarismo não prevaleça no interesse público, é 
inadmissível que apenas partes determinadas na população sejam beneficiadas 
pelos serviços públicos e programas governamentais, todos pagam seus impostos 
mas apenas parte da população receba a contra prestação devida nesse sentido 
lutarão para que aja igualdade e oportunidade em relação aos administrados 
principalmente que diz respeito das mais variadas formas de ingresso na 
administração pública municipal, e citou que parece que seria necessário a 
realização de contratação urgente temporária de pessoal por motivo de excepcional 
interesse público, especialmente na área da Educação e da Saúde, por isso é certo 
que no inicio do mandato o Prefeito eleito terá de envidar esforços visando a 
realização do processo seletivo público simplificado, e sugeriu esperando a 
compreensão dos demais edis, que tais processos seletivos não prevejam critérios 
puramente subjetivos que não se coloque pessoas a dedo na administração apenas 
por questões politicas partidárias, pessoas essas que nem sempre são as mais bem 
preparadas e que os tais processos seletivos seja dado a ampla publicidade, para 
que todos tenham a possibilidade de concorrer de forma justa na disputa para o 
cargo que almejam, também que tais contratações não se prolonguem por todo o 
mandato do Prefeito e que essa mesma lógica se aplica aos estágios, registrou 



também que terão um comprometimento intimo e incondicional  com a ética, a 
moralidade, o interesse público e o bem da comunidade Chiapetense, logo após 
frisou que não poderia de deixar de homenagear e agradecer o seu Pai, embora ele 
fosse particularmente suspeito para falar sobre ele, e eles os integrantes da bancada 
de oposição sabiam dos gestos de bravura politica e coragem ao vestir a camisa e 
concorrer a uma eleição nas condições de que isso se sucedeu estavam nos 
bastidores acompanharam todo o processo trilhado, frisou também que gostaria de 
aproveitar a casa cheia, para adiantar a toda comunidade uma noticia importante, 
seu Pai encerrou seus vinte e quatro anos consecutivos como Vereador deste 
município com chave de ouro, pois, conseguiu por intermédio do Deputado Federal 
Perondi uma emenda na área da agricultura no valor de noventa e sete mil e 
quinhentos reais, importância essa que já se encontrava a disposição do município 
e estudarão para em conjugação de esforços com o executivo bem definir o 
investimento final de tal valor, e para finalizar dedicou todo o seu carinho, todo o 
seu amor, admiração e total gratidão ao seu amado Pai e sua amada Mãe, e toda a 
sua família o seus mais sinceros agradecimentos e desejou a todos um feliz ano 
novo e que todos os Agentes Políticos que foram agraciados pela confiança da 
população Chiapetense, visam esforços, visando único e exclusivamente o bem do 
nosso município. Vereador Enio Alberto Delatorre, escolhido para se pronunciar 
pelos Vereadores de situação Inicialmente agradeceu a Deus, agradeceu aos 
Vereadores que foram empossados, Prefeito, Vice-Prefeito e as autoridades, 
agradeceu os eleitores que nele confiaram o seu voto para os representa-los nesses 
quatro anos, em seguida desejou um feliz ano novo a toda a comunidade que estava 
presente e os que não estavam presentes naquele domingo de despedidas para uns e 
ingresso para outros na vida politica de Chiapetta, e citou que aquele ato de posse 
era importantíssimo para a comunidade onde os colegas Vereadores eleitos, 
Prefeito, Vice-Prefeito tomaram posse para conduzir os rumos de Chiapetta para os 
próximos quatro anos, em seguida saudou o ex. Prefeito Osmar sua esposa Laura o 
Vice-Prefeito  Stopiglia e sua esposa Antonia, e frisou que citava esses 
Governantes de oito anos, citando também o ex. Vice-Prefeito  Alcides Guarda 
Lara e sua Esposa Nice, que também fizeram parte desse processo de oito anos de 
mandato, e parabenizou pelo trabalho desempenhado pelo Prefeito Osmar nesses 
oito anos e toda a equipe interna ou externa de trabalho da Prefeitura pela 
competência e dedicação pessoas honestas que merecem a nossa confiança, e a 
comunidade agradece pela competência de trabalhar pelo município o Prefeito 
Osmar e os Vice-Prefeitos Nerci e Nego e se avaliarmos esses oito anos de 
trabalho com certeza o lado positivo da balança seria dez a zero, frisou também 



que claro que deu problemas mas, foram pequenos perante as conquistas obtidas 
para Chiapetta, e citou as obras realizadas na nossa comunidade e quem viu 
Chiapetta alguns anos atrás e quem vê Chiapetta hoje, vê o progresso e o 
desenvolvimento a passos largos trilhando por nossa terra da produtividade, logo 
após cumprimentou o Prefeito eleito Eder e sua esposa Fernanda o Vice-Prefeito 
Celço e esposa e mencionou que confia e acreditava no trabalho do jovem Prefeito 
Eder que tem vários anos de experiência nas prefeituras e oito anos como Vereador 
nesta casa muitos projetos apresentados, ao Celço que é um empresário bem 
sucedido na comunidade um homem de família de confiança e citou que tem 
municípios no Brasil, no Estado e até na nossa região que o Prefeito não viaja, 
muitas vezes por não ter confiança no Vice-Prefeito e em Chiapetta foi o contrário 
quando o Prefeito Osmar precisou viajar a casa ficou bem cuidada pelo Vice 
Stopiglia e pelo Vice Nego e a casa vai ficar bem cuidada pelo Vice Celço, citou 
também que estava se unindo a Juventude, o trabalho, a inteligência com 
experiência, seriedade e capacidade dessa dupla que confiamos e a comunidade 
confiou, e que tinha certeza que será feito um excelente trabalho, agradeceu 
também a sua bancada por ter sido escolhido o Líder de sua bancada para o ano de 
2017, mencionou também para que seja feito um trabalho sério, competente com 
união e que defendem com seriedade a nossa Administração dentro do justo, dentro 
daquilo que a Administração precisar que a sua bancada seja unida para defender o 
trabalho, e aos colegas de oposição que com certeza irão fazer um ótimo trabalho 
de oposição, mas que fique somente no campo politico, e que possam discutir os 
projetos, dialogar, fazer um trabalho unido dentro da Câmara de Vereadores, fazer 
um trabalho em prol a nossa comunidade, respeitando as divergências tanto dos 
seus colegas como os colegas de oposição, frisou também que o mandato não era 
deles é da comunidade que os elegeu para representa-los, e sugeriu para trazerem 
ideias, propostas para a nossa Câmara de Vereadores, e para finalizar deixou um 
grande abraço a todos e agradeceu pela confiança. Dando seguimento aos trabalhos 
o senhor Presidente passou a palavra para ao ex. Vice-Prefeito Luis Minuzzi 
Stopiglia que antes de seu pronunciamento recebeu uma homenagem de sua 
família, em seguida fez seu pronunciamento citando que naquele dia para ele era 
um dia muito feliz porque estava sentindo a sensação do dever cumprido não 
houve conturbações sempre puderam resolver os problemas com grandeza, com 
conveniência, logo após parabenizou os Vereadores que estavam assumindo e 
agradeceu a Deus e a sua família a comunidade todos aqueles que acreditaram no 
trabalho deles e desejou ao Eder ao Celço e suas esposas um bom trabalho, 
mencionou também que o Osmar foi um grande lutador, um grande Prefeito da 



para ver o que era Chiapetta há oito anos e o que é Chiapetta agora, é fruto do 
trabalho do Prefeito, dos Vereadores, dos Secretários de todos que de uma forma 
ou de outra colaboraram para que Chiapetta chegasse a onde chegou e vai 
continuar crescendo com a força desse Jovem, desse Guri que certamente não vai 
ser só uma vez Prefeito de Chiapetta, e para finalizar agradeceu todo o povo 
Chiapetense, e também a sua família pela homenagem a ele prestada.Em 
continuidade fez o uso da palavra O ex. Prefeito Bel. Osmar Kuhn que agradeceu 
a todos agradeceu os Vereadores, e frisou que agora devem deixar para traz as 
divergências politicas que seja olhado para a comunidade, porque a partir da 
eleição tanto de Vereador como de Prefeito, são todos representantes do povo 
tendo isso no coração, tendo a dedicação exclusiva para deixar a marca daquilo que 
o povo os confiou quando deu o seu voto e mencionou que tinha certeza que o 
Eder e o Celço com toda a equipe de Vereadores, toda a equipe de Secretários e 
Funcionários, porque uma Administração não se faz com uma mão tem que ter 
muitas mãos,  o povo tem que estar unido para que possam fazer um bom trabalho, 
logo após agradeceu o Alcides Guarda Lara que foi o seu Vice- Prefeito, frisou 
também para toda comunidade, Funcionários e sua Família que para ele foi uma 
honra ser Prefeito de Chiapetta, e citou que no dia anterior tinha enviado varias 
mensagens dizendo muito obrigado, muito obrigado, e não tinha palavras para 
agradecer a cada um pela confiança depositada nele para comandar o município 
por oito anos, então ele saia feliz e muito mais feliz por poder entregar o cargo para 
o Eder que foi Vereador fez grandes projetos, acompanhou a Administração desde 
o primeiro momento, e que podem ter certeza que o Eder e o Celço vão fazer um 
grande trabalho e para finalizar convidou a todos para após o encerramento ir até a 
Prefeitura para os atos de transição e agradeceu em seu nome e de sua família a 
toda a comunidade Chiapetense e que Deus ilumine a todos. Em sequencia fez o 
uso da palavra representando a Deputada Zilá o Vereador eleito no município de 
Três Passos Arlei Tomazoni que saudou a todos, e que era um grande prazer estar 
representando a Deputada Zilá, autora do Projeto da Lei da Ficha Limpa, e em 
breves palavras desejou a todos os Vereadores e Prefeito e Vice-Prefeito eleitos um 
bom trabalho. Logo após fez o uso da palavra o Vice-Prefeito eleito, Celço Paulo 
Baier inicialmente frisou que era um prazer estar aqui e que ele falava desde o 
inicio que ele chegou ao Governo hoje indicado pelas pessoas não por partido, não 
por uma sigla partidária, foram às pessoas que pediram para ele participar deste 
projeto politico de Vice-Prefeito de Chiapetta, e agradeceu todas as pessoas que se 
envolveram e que lhes conduziram, aos partidos da coligação Novas Ideias para 
um Novo Tempo, Presidente do PP Ademar Pedro Both, Presidente do PSDB 



Siomara Mattioni, ao Presidente do PDT Luis Stopiglia, ao Presidente do DEM 
Ernani Melitz, frisou também que diversas vezes ele foi convidado para participar 
e ele sempre se negou, e quando ele achou que deveria participar ele participou, 
frisou que ele e o Eder não se conheciam muito antes da campanha e aos poucos 
foram se afinando, e cada atitude a ser tomada um comunica o outro tem que falar 
da mesma língua, logo após agradeceu a sua família e destacou a presença de sua 
Mãe que reside em Ijuí, agradeceu novamente o seu partido pela indicação de sua 
pessoa para representar o partido nessa coligação, e salientou que o seu partido o 
PSDB é o que mais tem crescido nessas ultimas eleições e citou que 31% dos 
municípios gaúchos são governados pelo PSDB, e no País mais de 50%, então isso 
é um orgulho para eles, e uma responsabilidade muito grande, em seguida fez um 
agradecimento ao ex. Prefeito Osmar Kuhn, a Primeira Dama Dona Laura, ao ex. 
Vice-Prefeito e sua Esposa, e aos ex. Vereadores pelo trabalho realizado, e 
parabenizou os Vereadores eleitos, e para finalizar frisou que quer fazer o melhor, 
praticar a boa politica para o melhor de Chiapetta, e agradeceu a Deus e a 
comunidade presente e desejou a todos um feliz 2017.  Em seguida o senhor 
Presidente passou a palavra ao Prefeito eleito Eder Luis Both, para que o mesmo 
fizesse seu pronunciamento, inicialmente agradeceu o ex. Prefeito Osmar e a 
Primeira Dama Dona Laura, que trabalharam incansavelmente por oito anos pelo 
desenvolvimento deste município, se dedicaram, se doaram ao município de 
Chiapetta, ao ex. Vice-Prefeito Nerci Stopiglia e sua Esposa que emocionou a 
todos com a homenagem feita ao Stopiglia, em seguida saudou todos os 
Vereadores que foram empossados e que tinham um grande desafio pela frente, de 
trabalhar muito pelo nosso município, agradeceu também a Deus que prepara as 
pessoas, Deus que protege que abençoa, agradeceu a sua esposa aos seus filhos, 
seu Pai e sua Mãe que foram os que lhe deram toda a criação de honestidade, de 
caráter, de trabalho e a todos os demais familiares que estão sempre lhe ajudando 
agradecendo pelo apoio para que ele chegasse até aqui, agradeceu os Vereadores 
que lhes apoiaram nessa coligação nesse pleito eleitoral, aos Vereadores que se 
elegeram, e que tem certeza que vão fazer um grande governo junto cada um da 
sua maneira, assim como os Vereadores de oposição que todos tem o ideal pelo 
desenvolvimento do município, porque o Vereador é aquele que está representando 
a comunidade, o Vereador sempre está lá no jogo de futebol, lá na Igreja, lá na 
praça no dia a dia é aquele que está sendo sempre abordado constantemente pela 
comunidade e ele traz ao Prefeito, ao Vice, aos Secretários a equipe de Governo 
essas demandas, e frisou que pediu para os coordenadores de suas Secretarias uma 
atenção especial com os Vereadores de quando receber uma visita, porque se ele 



está chegando lá, ele está sendo cobrado pela comunidade, e se ele pedir uma 
informação, ou fazer uma cobrança tem que ter a capacidade de aceitar que é para 
melhorar ainda mais o trabalho, essa cobrança que ele faz não é para prejudicar o 
trabalho, e os Vereadores de oposição quando tiverem uma demanda, tiverem uma 
sugestão é para procurá-lo para dialogar, ele vai dar total atenção para cada um, 
frisou também de como falou o Vice-Prefeito Celço que conheciam de longe o 
trabalho de cada um e no período eleitoral eles foram se conhecendo mais no dia a 
dia durante a campanha eleitoral e posterior a campanha, e citou o equilíbrio que o 
Celço deu nesta chapa, citando que ele é jovem ainda e o Celço veio com uma 
experiência maior de vida e que tinha certeza que sempre irão ter a grandeza de 
discutir juntos e chegar a melhor solução, mencionou também que naquele dia 
chegava um novo tempo em suas vidas e agradeceu a confiança da comunidade, e 
agora resta é trabalhar a frente da administração municipal e citou que quem 
acompanha os noticiários sabem dos problemas que o País passa, o Estado passa e 
os municípios estão sofrendo muito com a escassez dos recursos, mas eles eram 
sabedores disso e não estavam lamentando, porque eles buscaram esse cargo e 
agora cabe a eles serem competentes, serem firmes, serem objetivos, eficientes na 
aplicação desses recursos, citou também que durante a campanha eleitoral levaram 
uma mensagem de renovação sem desmerecer ninguém, frisando que em entrevista 
nos jornais deixou a sua opinião sincera e pessoal que nesses oito anos foi a melhor 
Administração que já existiu no município de Chiapetta o Osmar sai de cabeça 
erguida e o progresso está ai para que se veja, frisou também que os cinco 
municípios que pertencem a Comarca de Santo Augusto, Zona Eleitoral que 
tinham candidato da situação, Chiapetta foi o único município da citada Comarca 
que teve um candidato da situação que ganhou a eleição, e citou duas hipóteses 
para isso, primeira, a administração com toda a dificuldade fez de tudo para não 
deixar a peteca cair, segunda, que os candidatos a  Prefeito, a Vice- a Vereadores 
envolvendo os Vereadores que não se elegeram foram muito importantes nesta 
caminhava conseguiram a confiança da comunidade para eles terem a condição de 
estarem a frente desse município, então foi a soma das duas coisas para um 
candidato da situação desta Comarca de Santo Augusto vencer as eleições, frisou 
também que tinha chegado a hora de começar trabalhar, por em prática aqueles 
sonhos que eles levaram para a comunidade durante a campanha de muitas obras, 
de muitos projetos, estão entrando no governo para tentar implementar isso ai, 
construindo junto a equipe com os Vereadores, Secretários e Comunidade botar em 
prática esses projetos, e sabia que nem tudo é possível como salientou o Stopiglia, 
mas ele tem essa consciência essa experiência, citando que muitas vezes tem que 



priorizar, mas para priorizar tem que construir na coletiva, por isso ele espera 
muito a colaboração de cada um, e lutará muito acima de tudo pelo 
desenvolvimento desse município, pelo desenvolvimento econômico para que mais 
pessoas tenham oportunidade de ficarem nessa cidade, para que os nossos jovens 
ficam aqui não precisando ir para os grandes centros a procura de emprego, e 
quanto é importante para os Pais que seus filhos fiquem aqui, então ele estará 
lutando por mais oportunidades e pela qualidade de vida de nossa gente, 
trabalhando sempre com muita honestidade, e poderiam ter certeza disso, ele veio 
de uma família muito honrada todos conhecem a história e tem que deixar essa 
história para os seus filhos, frisou também que para isso precisava de duas coisas, 
uma é que Deus proteja e dê direção, sabedoria e abençoa o nosso município e abra 
as portas quando estiver encaminhado projetos, e a outra é da união da nossa 
comunidade, o Prefeito não faz nada sozinho, o Vice-Prefeito também não, precisa 
da união dos Vereadores, dos Secretários e da comunidade, buscando os interesses 
coletivos a cima dos interesses individuais, é isso que ele pede união, frisou 
também que darão todos os espaços para participação através dos Conselhos, 
através das ouvidorias, através de diálogos, o seu gabinete estará a disposição de 
cada munícipe que quiser fazer alguma demanda, alguma reclamação, alguma 
sugestão, estará assumindo uma missão na politica que para ele é uma das mais 
honradas, citando que existem Deputados, Senadores, Presidente, mas o Prefeito é 
aquele que tem condições de dar soluções às demandas dos amigos de sua 
comunidade, porque toda a comunidade ele considera como amigo independente 
de partido politico, então a missão mais honrada que um politico pode ter e estar a 
frente do Poder Executivo de seu município de sua comunidade, frisou também 
que quer continuar sendo sempre a mesma pessoa, o mesmo Eder companheiro, 
parceiro podem contar sempre com ele, ele será um servidor pago pelo dinheiro 
público, um empregado da comunidade, podem sempre lhe procurar, lhe cobrar ele 
sabe entender a cobrança como algo positivo e sabe respeitar as opiniões 
divergentes, e agradeceu a todos por tudo que tenham feito e desejou um 2017 
abençoado para todos. E para finalizar o senhor Presidente agradeceu a presença de 
todos e convidou a comunidade em geral para os atos de posse na Prefeitura 
Municipal, e declarou encerrada a sessão. 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.     
 



                                        
 
                                

ATA Nº.004/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017 
 
      Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete às 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 Valtair 
de Paula Alves, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia 
Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon 
Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene de Fátima Maçalai Selke e Valmir 
Rochinheski, 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, logo após a leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Valtair 
de Paula Alves, em seguida foi feito um relato das correspondências recebidas e 
expedidas, dando continuidade foi feito a leitura das Atas nº 29 e 30/2016 e 01,02 
e 03 de 2017, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos, logo apos 
passou-se para o período da ordem do dia, onde foi analisado o seguinte projeto 
de lei oriundo do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei nº005/17 de 02 de 
fevereiro de 2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar 
recontratação emergencial de excepcional interesse público, e dá outras 
providências”. Matéria aprovada por unanimidade de votos. Também foram 
analisados os seguintes projetos de resolução, Projeto de Resolução nº001/17 de 
30 de Janeiro de 2017, que “Autoriza o Poder Legislativo Municipal a contribuir 
com apoio cultural a Associação Cultural Comunitária (Radcom) Rádio Líder de 
Frequência Modulada – Rádio Chiapetta – FM””. Com relação a esta matéria a 
Comissão de Constituição e Justiça, verificou a necessidade de algumas 
informações relacionadas à divulgação dos atos da Câmara, para após analise do 
mesmo. Projeto de Resolução nº002/17 de 31 de Janeiro de 2017, que “Introduz 
alteração nos artigos 1º e 2º da Resolução nº001/05 de 25.04.2005, e dá outras 
providências”. Matéria aprovada por unanimidade de votos. Também foram 
analisadas as seguintes Proposições; Proposição nº001/17 de autoria do Vereador 
Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do 
órgão competente, providencie a elaboração de projeto para a construção de uma 
quadra de areia e uma quadra de skate, para a prática de esportes. Tal obra poderá 
ser construída na Praça Municipal ao lado da quadra já Existente”. Proposição 
nº002/17 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre,  que “Sugere que o 
Poder Executivo Municipal através do setor tributário e fazendário, faça um 
estudo para modificar a Lei  do IPTU. Que está lei autorize dar um desconto aos 
proprietários de terrenos que estejam dentro de um selo de qualidade de limpeza, 
para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti e deixar a cidade limpa e  



 
 
 
 organizada. Também que esta matéria segue implementada nas escolas”. 
Proposição nº003/17 de autoria dos integrantes das bancadas do PP, PSDB, 
PMDB, PT e PSB, que Sugerem que o Poder Executivo Municipal faça a 
reclassificação salarial dos Funcionários Públicos Municipais. E que o parâmetro 
para calculo de coeficiente de vencimentos e vantagens dos Quadros de Cargos e 
Funções seja igual o salário mínimo Federal. E também que seja providenciado 
um Plano de Saúde para os nossos Funcionários Públicos municipais”. 
Proposição nº004/17 de autoria do Vereador Valtair de Paula Alves, que “Sugere 
que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, providencie 
relógio ponto digital com ticket, para comprovar a efetiva jornada de trabalho dos 
Servidores Públicos Municipais da Secretaria Municipal de Obras e demais 
Secretarias”. Proposição nº005 e autoria dos integrantes das bancadas do PP e 
PSDB, que “Sugerem que o Poder Executivo Municipal através do setor 
competente, providencie o calçamento com pedras irregular e tubulação em todas 
as Ruas de nossa cidade a onde ainda não foi feito”. Proposição nº006/17 de 
autoria dos integrantes das bancadas do PP e PSDB, que “Sugerem que o Poder 
Executivo Municipal faça a distribuição todos os meses, das cestas básicas 
completas de trinta quilos, aos Servidores Públicos Municipais”. Proposição 
nº007/17 de autoria do Vereador Valtair de Paula Alves, que “Sugere que o Poder 
Executivo Municipal através do setor competente, providencie o encascalhamento 
em todos os buracos de silagem do interior de nosso município”. Proposição 
nº008/17 de autoria da Vereadora Cleomara Bertaso, que “Sugere que o Poder 
Executivo Municipal através do setor competente, providencie a construção de 02 
(dois) redutores de velocidade 01 (um) na Rua Irãn Cunha proximidades da 
residência de Irael da Silva Almeida e outro na Rua Ilga Postay Aneias 
proximidades da Creche e do Ginásio Municipal de esporte” Proposição nº009/17 
de autoria do Vereador Joel Pires Corrêa, que “Sugere que o Poder Executivo 
Municipal providencie a Denominação de uma Rua no Loteamento Ouro Verde, 
na Rua paralela a Rua Valentim Backes proximidades do CTG Relembrando o 
Tio Lautério, sedo que, já tem uma casa construída e não conseguem fazer a 
ligação de água e de luz, por motivo de não estar denominada. Sugeriu também 
para que seja feito um levantamento em todas as Ruas da cidade, porque existem 
mais locais sem energia elétrica, e sem água”. Com relação a esta matéria foi 
sugerido pela Vereadora Célia, que na outra legislatura colocou uma proposição 
para denominar uma Rua de Darci José Mattje, sendo assim com a concordância 
dos demais Edis, a Denominação da Rua acima citada será “Darci José Mattje. 
Matérias aprovadas por unanimidade de votos. No período das explicações 
pessoais. O Ver. Aldair Clovis Maron inicialmente frisou que estava retornando 
a onde ele esteve por vinte anos, e agradeceu o seu irmão Bétio que conduziu aos 
trabalhos aqui no período que ele ficou de fora, que cuidou de sua cadeira, em  



 
 
 
 seguida frisou que queria deixar o seu nome a disposição dos colegas Vereadores 
para trabalhar em conjunto para a comunidade independente de partido politico, 
logo após frisou que poderia falar de cada matéria que estava na casa, e ai que 
horário a sessão iria terminar, frisou também que na legislatura que o Dr. Maçalai 
era Prefeito ele apresentou uma proposição solicitando que o município vendesse 
terrenos que eram adquiridos pelo município, parceladamente por um preço 
razoável, e ele conversou com o Prefeito Maçalai e ele acatou e hoje tem oitenta 
casas em cima desses terrenos, então os Vereadores tem que propor e articular, 
não adianta só colocar a matéria tem que fazer acontecer concretizar. A Verª. 
Célia Vargas Padilha agradeceu as bancadas da oposição e da situação pela 
aprovação do nome do falecido Darci Mattje, para denominar uma Rua, que 
trabalhou tanto por esse município não desmerecendo outros nomes e se trazerem 
outros nomes para colocar em outras Ruas ela será solidária em aprovar, em 
seguida frisou com relação aos problemas de saúde a questão das doenças 
transmitidas pelo mosquito da dengue, e sugeriu para que as Escolas Municipais e 
Estadual andem juntas, educação de qualidade se constrói na coletividade, e ela 
representando a escola Anchieta, estava preparando muitas atividades para 
trabalhar com os alunos e com certezas os seus colegas irão trabalhar também, 
logo após mencionou que gostaria de externar ao Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais o seu apoio, e com certeza ela iria ajudar a articular, mencionou também 
que lamentava a saída das crianças da Creche frisando que ela ficou sabendo 
abriram o portão e foram pegar elas lá na  rua, em aparte ao Vereador Maron que 
frisou temos que reconhecer que isso acontece em inicio de mandato, por falta de 
funcionários, então tem que ser feito urgente o chamamento de mais funcionários, 
de volta a Vereadora Célia que frisou que não estava culpando nem A e nem B, 
mas tem que ter uma atenção especial e todos sabem que tem pessoas trabalhando 
lá, frisou também que todas as matérias apresentadas aqui como foi citado, já 
foram apresentadas, inclusive como os colegas colocaram que quando trabalharam 
anteriormente também tinha outras proposições, mas isso não vinha ao caso, mas 
que todas sejam reconhecidas e executadas pelo executivo, frisou também de sua 
indignação com essa seleção do concurso público, houve muitos problemas sérios 
inclusive a não homologação da seleção de pessoas que fizeram a inscrição e não 
foram homologadas, e outros que ficaram quase no final da seleção, e agora com o 
pedido de revisão vieram para o primeiro lugar, quarto ou oitavo lugar, tem 
pessoas que fizeram a seleção e se sentem injustiçadas, isso foi uma humilhação, e 
solicitou aos colegas para se solidarizar com o que aconteceu, e deu uma sugestão 
e que não estava criticando a comissão escolhida aqui de Chiapetta, mas que para 
a próxima seleção seja convidado pessoas de fora como foi a Psicóloga, frisou 
também com relação aos atestados citando que teve fulano que ganhou atestado de 
tal cargo, e não estava no tal cargo, e eles estão aqui fiscalizando, ajudando,  



 
 
 
 presando pela moral pela coisa certa, frisou também que aconteceu um caso que 
ela teve que ingressar judicialmente para reconhecer a homologação, e que não 
iria dizer o nome, mas todos sabiam , e não era por ser seu filho, mas qualquer um 
que viesse lhe procurar ela iria ajudar, e frisou que depois ligaram pedindo 
desculpas que erraram, então isso é lamentável, sendo que tinha no edital um dia 
para anexar a documentação que faltava e ai foi anexado e não aconteceu a 
homologação, e sugeriu para cada um procurar saber talvez a comissão errou, e 
citou que teve uma pessoa que estava fazendo Doutorado e foi uma humilhação 
para ela que não ganhou nenhum ponto de experiência, mas ela não iria recorrer 
iria deixar assim. A Verª. Cleomara Bertaso frisou que para ela era uma honra 
estar aqui no seu primeiro mandato, para trabalhar para a comunidade, em defesa 
dos Funcionários Públicos, dos Agricultores, lutar pela saúde, pela educação que 
também é o objetivo de todos que estão aqui, frisou também que todas as quartas-
feiras ela estará aqui nesta casa aberta para o diálogo, para sugestões, para criticas, 
o seu trabalho vai ser dessa forma, porque ela escutou muito durante a sua 
caminhada de candidata a Vereadora, que muitas vezes se vem aqui na Câmara e 
não tem um Vereador, então como a sua situação hoje é ser Vereadora, ela quer 
ser Vereadora para o povo, em seguida frisou se dirigindo a colega Vereadora que 
trabalha há muito tempo com crianças e incidentes acontecem num piscar de olho 
e citou que sua Mãe também foi monitora de Creche por muitos anos, e quando se 
percebia se perdia uma criança, que queria voltar para casa, então incidentes 
acontecem se perdoa, se questiona, frisou também que não conseguiu falar com o 
Prefeito Eder, mas iria sugerir com urgência um Vigia para ficar no portão da 
Creche, logo após frisou com relação ao processo seletivo e parabenizou a 
comissão em nome do Eder, da Ilei da Francieli que desempenharam sim um bom 
trabalho, equívocos acontecem, foi feito na melhor forma possível todos eram 
sabedores, e na sua opinião as pessoas que ficaram classificadas e foram julgadas 
pela Psicóloga são competentes aptas para o trabalho. O Ver. Enio Alberto 
Delatorre inicialmente parabenizou o bom entendimento que os Vereadores 
estavam tendo, e não significava que não haja ideias diferentes, mas dentro dessas 
ideias diferentes que se possa fazer um trabalho construtivo. Em seguida 
agradeceu pela aprovação de suas propostas, para construir a melhoria na Praça e 
a questão do IPTU, e que tinha certeza que tem condições de implantar isso, e 
citou que na próxima semana estava indo a Brasília uma comitiva de Vereadores 
juntamente com o Prefeito, e ele estava mandando oficio junto com os Vereadores 
para entregarem ao Deputado Jeronimo para que fique nessa área a emenda, os 
Vereadores de sua Bancada se comprometeram em trazer emendas, e solicitou 
para que os Vereadores de oposição na medida do possível também consigam 
emendas com os seus Deputados para o nosso município, logo após frisou que no 
dia 18 tinha acontecido a reunião da eleição da ACAMRECE e todos os  



 
 
 
 Vereadores foram convidados e ele esteve presente juntamente com o Vereador 
Joelzinho e Maronzinho, e ele foi eleito segundo Vice-Presidente da referida 
Associação, frisou também que a AMUCELEIRO tem vinte e dois municípios e 
todos os Prefeitos são sócios, mas a ACAMRECE só tem treze Câmaras que são 
sócias, e essa nova diretoria vai trabalhar para buscar essas oito que ainda não são, 
frisou também que entre outros assuntos que lá foram discutido, a questão da 
saúde, esse PEC da Reforma da Previdência, recapeamento da ERS 155 entre 
outros, discutiram também com relação os gastos com diárias em viagens dos 
Vereadores, e sugeriram trazer os Instrutores, Tribunal de Contas, um Instituto, 
onde os Vereadores daqui da região pudessem ter instruções, tem muita coisa a se 
aprender, frisou também que no dia anterior estavam reunidos com sua bancada, 
Prefeito, Médicos e Presidente do hospital e o Presidente do hospital, discutindo 
problemas de saúde de nosso município, que não é diferente das situações do País, 
do Estado e dos municípios da região, da dificuldade financeira problemas de 
conseguir trazer mais médicos para completar a equipe, e o hospital precisa de 
mais recursos e a Administração está preocupada com isso, frisou também que 
naquela tarde tinha acontecido uma reunião com o pessoal do Sebrae uma palestra 
numa tentativa de falar sobre as pendências e oportunidades unidos para crescer, 
onde há um projeto para colocar a integração, pecuária, agricultura, um projeto 
muito interessante, onde não vai custar nada para o agricultor de aprender e fazer 
essa integração na sua propriedade de criar o gado leiteiro e o gado de corte junto 
com a produção de grãos, frisou também com relação a solicitação do Presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de apoio, e sugeriu para cada vereador 
arrumar umas cinco pessoas, daria quarenta e cinco ai já saia um ônibus, frisou 
também com relação a corrupção que está no Brasil em todos os órgãos do 
governo está de apavorar, não falando desse ou daquele partido, e em função disso 
temos que fazer todo esse trabalho para economizar, mas economizar para que, 
para encher cuéca, para encher mala, para encher mensalão é complicado ter que 
pagar um preço tão alto. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente frisou 
com relação ao cansaço com relação à duração da sessão de três hora, citando que 
eles Vereadores recebem um salário líquido de praticamente dois mil reais 
mensais, basta que eles compareçam nas duas sessões ordinárias que tem por mês, 
ou seja pode se concluir que a cada duas horas do Vereador vale bastante, e de sua 
parte ficaria aqui quantas horas fossem preciso conversando, porque embora seja 
um tanto cansativo a atividade do Vereador acaba se resumindo em falar e 
escrever, não foge tanto disso, principalmente nas reuniões a função do Vereador 
é basicamente falar, criticar, debater, propor, legislar, assessorar, fiscalizar em 
fim, em seguida frisou que gostaria de fazer um esclarecimento já entrando na 
parte do processo seletivo, frisando que soube da divulgação de boatos das mas 
línguas sem citar nomes de alguém, principalmente de colegas no sentido de que  



 
 
 
 ele particularmente seria contra emprego, citando que já tinha feito um vídeo 
criticando esse argumento fútil, ridículo, porque é um absurdo supor que alguém 
em sã consciência seja contra empregos, o que ele era contra no caso dessa 
seletiva é quanto aos critérios de seleção caracterizam essa seletiva de facada, 
muito diferente do que a Vereadora Cleomara falou e com todo o respeito a 
opinião da Vereadora ele não concordava e nem um sentido que essa seletiva foi 
transparente, da forma que se sucedeu no seu ver foi lamentável, tanto que já fez 
as denuncias cabíveis, tanto ao Tribunal de Contas, tanto a promotoria de Justiça e 
que sabia que o Prefeito já estava ciente dessa situação, já está tendo que 
responder, não criminalmente nem nada, mas está respondendo, frisou também 
que em função disso tem um detalhe que ele critica por parte da comissão, citando 
que foram até a Prefeitura e pediram acesso a documentação apresentadas por 
outros candidatos e foi negado, quer dizer transparência zero e se tratndo de 
administração pública a transparência é regra, citando de como é que ele iria saber 
se a nota atribuída ao seu concorrente era correta ou não, a única forma de saber é 
vendo se ele não visualizar os documentos que eles apresentaram, a comissão 
pode atribuir a nota aquém quiser e ninguém tem como saber, ninguém tem como 
fiscalizar, muito menos contestar, frisou também de outra questão referindo ao 
filho da Professora Célia e achava que era um caso já de conhecimento da 
comunidade, que o Dierle fez a inscrição dele e não juntou dois documentos, e ai 
com o recurso ele juntou esses documentos que faltava, citando que o Decreto que 
regulamenta o processo seletivo diz claramente que o candidato pode interpor 
recurso para complementação da documentação está claro, até a Vereadora 
comentou que poderia se tratar de algum equivoco, algum erro por parte da 
comissão, frisou também de um outro caso que cai a credibilidade da comissão, 
frisando que dois candidatos para o mesmo cargo do Diele agiram do mesmo jeito 
que ele, os dois candidatos não juntaram a documentação no inicio ai com o 
recurso apresentaram a documentação que faltava e esses dois candidatos tiveram 
a sua inscrição homologada, o Dierle filho da Professora Célia formalmente 
integrante da bancada de oposição, causalmente entre aspas, teve a inscrição 
indeferida, e ele particularmente não se conforma com irregularidade, com 
injustiça, e ele correu ao Poder Judiciário e conseguiu com que a Justiça mandasse 
que a comissão aceitasse a inscrição dele, tanto que ele foi submetido a entrevista 
e tudo, com muito afinco, com muita garra, rapidez e disposição conseguiu que a 
justiça nesse caso concreto fosse feita, frisou  também com relação a entrevista e 
ele sabia que nessa seletiva era a analise de currículo, experiência profissional e a 
dita entrevista que valia trinta pontos de cem, e citou um caso interessante que 
aconteceu aqui e que gostaria até de conversar com a psicóloga que entrevistou o 
pessoal, mencionando que teve uma pessoa que tirou zero, e ele pergunta se foi 
dado a ela uma testado de loucura, um atestado de incapacitada, será que ela se  



 
 
 
 quer soube dizer o nome, será que ela se quer soube expressar quanto é um mais 
um, será que ela para o cargo de Gari que conhecimento astronômico ela 
precisava para exercer essa função e tirou zero e não sabia se depois com o 
resultado definido chegou a ser alterado, frisou também que queria aproveitar para 
informar a toda a população e aos demais Vereadores que todos esses fatos ele já 
informou tanto o Tribunal de Contas, como a Promotoria de Justiça eles estão a 
par estão averiguando e ele na condição de fiscal da lei, fiscal do município, deve 
presar pelo o que é correto, pelo oque é certo, pelo o que é justo, por isso fez as 
denuncias necessárias. O Ver. Joel Pires Corrêa solicitou para que fosse mudado 
o horário da próxima sessão para as dezenove horas, citando que ele estava 
participando do campeonato municipal, como arbitro, frisou também que há muito 
tempo atrás tinha uma liga de arbitragem aqui, e ele fazia parte e era remunerado, 
e agora ele estava apitando de graça voluntariamente para poder sair o citado 
campeonato, porque se não, não saia, o valor repassado é muito baixo, e não tem 
condições de trazer arbitro de fora para trabalhar aqui em Chiapetta é uma 
diferença muito grande quase o triplo, do valor agora que é repassado por noite 
para os dois árbitro é de cento e setenta reais, enquanto o arbitro de fora custaria 
seiscentos e cinquenta reais por noite, frisou também que era a ultima vez que ele 
iria apitar, porque às vezes está lá apitando, tentando ajudar, fica ouvindo coisas, 
então ele sendo Vereador eleito, vai participar de outra maneira, e citou o sol a sol 
como ele vem participando, que o pessoal já sabe que ele vai lá e faz a sua parte e 
também não é remunerado.  A Verª. Marlene Maçalai Selke frisou que era a 
primeira vez que ela se candidatava a Vereadora é uma experiência nova e o seu 
objetivo é trabalhar junto com o povo para o bem da nossa comunidade, na saúde, 
na agricultura que ela entende um pouco por ser agricultora, vai trabalhar bastante 
em cima disso, frisou também com relação a proposição que o Vereador colocou 
de encascalhamento, que é necessário em dias de chuva o agricultor sofre e é 
muito trabalhoso, frisou também que vai fiscalizar e que r estar presente a onde 
for necessário, mencionou também que no memento que ela ficou sabendo com 
relação as crianças ela ligou para o Prefeito, e colocou a sua preocupação nada de 
criticas, falou para ele que contratasse logo e ele falou que estava indo um pessoal 
lá auxiliar a aqueles que estavam lá, mencionou também que em outras vezes ela 
já ligou para o Prefeito de fatos que estava acontecendo de saúde, porque o dever 
do Vereador é de fiscalizar e ajudar e não só criticar, frisou também que vai 
colocar alguns projetos com certeza, e para finalizar frisou que iria trabalhar para 
os objetivos do povo e não por objetivos próprios.  O Ver. Valmir Rochinheski 
agradeceu a comunidade que lhe apoiou que lhe elegeu, aos seus amigos, ao 
Jorge, ao Dorninha que abriram mão para ele estar aqui, e frisou que estava 
começando devagar, e iria atuar e ajudar a comunidade no que ele puder, em 
seguida parabenizou o Prefeito Eder e Vice Celço pelo bom trabalho que estão  



 
 
 
 fazendo com poucos funcionários, frisou também que lá na sua comunidade 
pediram para ele ligar para o Secretário Celço, Vice-Prefeito que está 
respondendo pela Secretaria de Obras recebendo somente o salário de Vice-
Prefeito, para fazer reparos nas estradas por motivo da colheita do milho, e o 
Celço ordenou e o serviço foi feito, e que continue fazendo para todos não 
olhando lado partidário, e agradeceu a Deus pela boa chuva. E para finalizar o 
senhor Presidente solicitou para que fosse enviado um oficio para o DAER, para 
fazer a operação tapa buraco na ERS571, logo após informou os colegas 
Vereadores que iria consultar o Tribunal de Contas e outros órgãos para ver a 
possibilidade de contratar um Assessor Jurídico para a Câmara, frisou também 
que tinha bastante criticas com relação à iluminação pública e já tinham recebido 
uns bicos e já tinham trocado, e falaram para o Prefeito ir lá ver o caminhão que 
estão usando para fazer esse serviço que é muito perigoso e tem que achar uma 
solução, frisou também que no dia seguinte iriam começar fazer os entulhos, e 
agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão no dia 20 de 
fevereiro as 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.     

 



                                        
 
                                

ATA Nº.005/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017 
 
      Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete às 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 Valtair de Paula Alves, com a presença dos seguintes edis: Aldair 
Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto 
Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene de Fátima 
Maçalai Selke e Valmir Rochinheski, 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, logo após a leitura Bíblica ficou a 
cargo da Vereadora  Célia Vargas Padilha, em seguida foi feito um relato das 
correspondências recebidas e expedidas, logo após passou-se para o período da 
ordem do dia, onde foi analisado o seguinte projeto de lei legislativo, Projeto de 
Lei Legislativo nº004/17 de 14 de fevereiro de 2017, que “Dá Denominação de 
Rua do Loteamento Ouro Verde, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 
unanimidade de votos. Foram analisadas Também as seguintes Proposições; 
Proposição nº010/17 de autoria do Vereador Valtair de Paula Alves, que “Sugere 
que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, providencie a 
construção de 04 (quatro) redutores de velocidade nas Ruas da Comunidade Nova 
Esperança II (PAC 2)”. Matéria aprovada por unanimidade de votos. Proposição 
nº011/17 de autoria dos Vereadores Valtair de Paula Alves e Cleomara Bertaso,  
que “Sugerem que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, 
providencie a construção de 01 (um) redutor de velocidade na Rua Sadi Cardoso 
nas proximidades de Luis de Lima Claudino”. Matéria aprovada por unanimidade 
de votos. Proposição nº012/17 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon 
Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que “Sugerem para que 
seja arborizada o entorno da creche municipal, com a plantação de árvores, flores 
e afins, bem como seja construída uma cobertura em frente à creche, para abrigar 
pais e alunos, e também do passeio até a entrada do estabelecimento, a fim de 
protegê-los”. Matérias aprovadas por unanimidade de votos. Proposição nº013/17 
de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e 
Marlene Maçalai Selke, que “Sugerem que Executivo utilize os recursos 
remanescentes da Câmara, relativos ao orçamento de 2016, para construção de tão 
“sonhada” capela mortuária”. Matéria baixada em busca de mais informações. 
Proposição nº014/17 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia 
Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que “Sugerem que sejam adquiridas e 
implantadas lixeiras nas dependências da cidade, cujos modelos tenham 



compartimentos próprios para cada tipo de lixo, em especial na praça e no ginásio 
municipal”.  Matéria aprovada por unanimidade de votos. Proposição nº015/17 
de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e 
Marlene MAçalai Selke,  que “Sugerem que seja imediatamente providenciada a 
troca das lâmpadas queimadas dos postes da localidade da COHAB, popularmente 
conhecida como pombal, bem como que seja limpado o passeio e suas 
adjacências, que dá acesso aquela comunidade”. Matéria aprovada por 
unanimidade de votos.  Proposição nº016/17 de autoria do Vereador Gabriel 
Guilhon Kovalski, que “Sugere que seja providenciado pelo Poder Executivo 
Municipal, por intermédio da Secretaria de Obras, o devido reparo dos danos 
causados nas calçadas, públicas na Avenida Ipiranga, notadamente no trecho que 
compreende a casa do senhor Elzevir Schossler e a sua esposa, em frente a 
Agropecuária Weschter, pela implementação de pavimentação asfáltica”. Materia 
aprovada por unanimidade de votos. Foram analisados também os seguintes 
requerimentos de pedidos de informações: Pedido de Informação nº01/17 de 
autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e 
Marlene Maçalai Selke que “Requerem ao senhor Prefeito e ao proprietário da 
empresa Waimer Volmir Weis-ME, a qual é praticamente sustentada na íntegra 
por incentivos fiscais concedidos pelo Poder Público, as seguintes informações: - 
Quem é o proprietário do imóvel locado para a instalação da empresa? – Quais os 
produtos produzidos e qual a sua destinação, especificamente onde são 
vendidos/comercializados? – Porque consta na porta da empresa aviso no sentido 
de que só é permitida a entrada de funcionários? Há razão para algum sigilo no 
que diz respeito ao exercício das atividades da empresa? mesmo sendo 
praticamente sustentada por dinheiro publico, não pode qualquer cidadão 
averiguar o local, com a intenção de fiscalizá-lo? – Quantas e quais pessoas 
atualmente estão empregadas na referida empresa? – De que forma são admitidas 
as pessoas que ali estão? Há algum tipo de processo seletivo ou o proprietário 
escolhe quem quiser, a seu bel talante? - O poder público por meio do executivo, 
tem poder de interferir nas contratações? – Qual o faturamento médio bruto 
mensal da empresa? – Quanto a empresa gera de impostos em prol o município? – 
O valor que vem sendo repassado à empresa pelo município respeita os limites 
impostos por força da lei municipal 326/03? – O proprietário da empresa é 
também proprietário da loja do 10, localizada próxima ao hospital? – Foi firmado 
alguma espécie de contrato ou convênio entre o poder publico e a empresa 
beneficiada pelos inúmeros benefícios? Em caso positivo encaminhar cópia? – Há 
algum tipo de vedação imposta à empresa, ao empresário no sentido de 
impossibilitar que o proprietário abra outro estabelecimento no ramo 
comercializando os produtos gerados? – Foi reunida toda a documentação exigida 
pela Lei Municipal 326/03, para a concessão de todos os incentivo fiscais 
previstos na Lei Municipal 003/17? No particular encaminhar cópia do expediente 
administrativo que embasou a concessão dos benefícios. Matéria aprovada por 
unanimidade. Pedido de Informações nº002/17 de autoria dos Vereadores 



Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que 
“Requerem ao senhor Prefeito as seguintes informações: - Quantos cargos 
comissionados há criado no município? – Quantos deles estão preenchidos? – Dos 
preenchidos, quantos e quais, inclusive as pessoas, guardam algum grau de 
parentesco com a sua pessoa? – Quantas vagas de estágio há criadas no 
município? – Quantos deles estão preenchidos? – Dos preenchidos, quantos e 
quais, inclusive as pessoas, guardam algum grau de parentesco com a sua pessoa? 
– Qual a forma de admissão dos estagiários? É realizado algum tipo de seleção 
publica ou tem ocorrido por nomeação direta do Chefe do Executivo? Matéria 
aprovada por unanimidade de votos?  Pedido de informações nº003/17 de autoria 
dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene 
Maçalai Selke, por meio deste, Requerem ao Coordenador de Saúde, que 
sabidamente tem feito às vezes de secretário da pasta, Sr. Lisandro Pires, e ao 
Prefeito que nomeou o funcionário Moacir para o cargo comissionado em questão 
informe o que segue: - Quais são as atribuições previstas para o cargo no qual o 
funcionário Moacir está lotado? No particular que seja encaminhada copia da lei 
que cria o cargo comissionado de Chefe da frota de veículos da unidade de saúde. 
– Na pratica, exatamente quais funções ele vem desempenhando? – As atividades 
desempenhadas na prática se coadunam com aquelas previstas em lei? Matéria 
aprovada por unanimidade de votos. Pedido de Informações nº004/17 de autoria 
do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Requer ao senhor Prefeito e 
Secretário da Fazenda Municipal as seguintes informações: - A Lei que dispõe 
sobre a instituição de contribuição de melhoria em decorrência de benefícios a 
imóveis advindos da pavimentação asfáltica desencadeada do município, 
especialmente na Avenida Ipiranga. Memorial descritivo do projeto. – Orçamento 
do custo da obra. – a zona precisamente beneficiada. – Ato normativo que 
regulamenta o processo administrativo de instrução e julgamento de impugnação a 
que alude o inciso II do art. 82 do Código Tributário Nacional. – Demais 
expedientes administrativos relacionados ao tema em questão. Matéria aprovada 
por unanimidade de votos.  No período das explicações pessoais. O Ver. Aldair 
Clovis Maron inicialmente frisou que ele, o Vereador Nika e o Vereador 
Neguinho juntamente com o Prefeito Eder viajaram a Brasília na busca de 
emendas e investimentos para o município de Chiapetta e solicitou que fosse 
oficiado os Deputados Jerônimo, Covatinho, José Otavio Germano,  Pompeo, 
Bohn Gass e Perondi agradecendo pela boa recepção que tiveram e que 
certamente irão destinar alguma verba para o nosso município, frisou também que 
tiveram audiência juntamente com o Deputado Luis Carlos Heinze para solucionar 
os problemas das escrituras pendentes de todos os reassentamentos de Chjiapetta, 
porque é preocupante de ver essas pessoas trabalhando e não poderem recebem 
alguns recursos por não terem a escritura na mão e certamente esse ano será 
regularizada essa situação.  A Verª. Célia Vargas Padilha inicialmente frisou que 
gostaria de dizer com toda a precisão com toda a calma, que eles foram eleitos 
para foram eleitos para trabalhar com transparência, conforme a legislação e não 



trazer para esta casa problemas pessoais, problemas particulares, e mencionou aos 
colegas Vereadores aqui, de quem não tiver problemas que atire a primeira pedra, 
em seguida frisou que há vinte anos ela era Célia Vargas Padilha Weber, hoje ela 
é Célia Vargas Padilha citando que não tem nada que ver com problemas dos 
outros, muito menos deve satisfação de sua vida particular ela não autorizou 
quebra de sigilo bancário, e que iria tomar providências lá fora, não iria ficar 
discutindo aqui, porque isso está na mão de Deus, porque como essa Bíblia  passa 
aqui nesta casa de mão em mão, estão brincando com o que é serio e á só Deus  
para julgar, e deus julga com certeza, logo após solicitou para que fosse enviado 
um oficio para a comunidade de Cristo Rei onde ocorreu os jogos rurais sol a sol e 
ela esteve presente foi muito bonito e que a comunidade externe um 
agradecimento a Igreja Católica que disponibilizou as mesas e cadeiras, a 
EMATER, Funcionários Públicos que muito trabalharam lá, frisou também que se 
sentia muito feliz por ter conseguido a emenda juntamente com aquela 
comunidade para a construção do Ginásio, que quem estava presente lá viu, em 
seguida se dirigiu ao seu Milton Presidente da Comunidade de Novo Horizonte 
que se fazia presente, colocando o seu nome a disposição para ajudar, porque ela 
sempre esteve disposição para ajudar as comunidades, e agradeceu a comunidade 
presente e também a presença de seus ex. alunos, e que ficava muito feliz de ver 
essas pessoas assumindo cargos e ver o nível de educação de nosso município sem 
educação não se tornariam Médicos, Advogados etc.. e tal, frisou também que 
gostaria de dizer que não era contra a emprego a empresas aqui para o nosso 
município, só que o que as pessoas falam para eles, eles tem que buscar 
explicações, pedir esclarecimentos, e que parabeniza e sempre defende os 
funcionários públicos, com salário de qualidade com plano de saúde, que até hoje 
não foi conseguido, a cesta básica mensal, solicitou também que fosse enviado um 
oficio ao senhor Prefeito para ver a possibilidade de tomar providências em 
relação aos cães que estão soltos nas ruas, muitos doentes, passam fome, e se um 
Veterinário que possa fazer a castração, cuidá-los, porque sabia que construir um 
canil e que já foi ver a possibilidade, e foi colocado propostas aqui, mas é inviável 
é muito alto o custo e a comunidade está muito preocupada em defesa aos animais 
que estão ai, frisou também que ela sugeriu aqui que a verba que tinha sobrada da 
câmara o ano passado fosse construída a capela mortuária, as Igrejas também se 
colocaram a disposição para abraçar esta causa, frisou também com relação a 
seleção para a contratação dos funcionários públicos tem certas irregularidades, e 
estão aguardando o concurso publico, citando que naquele dia tinham vindo lhe 
procurar que fizeram o concurso, e falaram que o Advogado tinha ido a Porto 
Alegre para ver a possibilidade de por lá resolver esse problema, citou também 
que eles não estão aqui para malhar, não defender uma seleção eles foram 
favoráveis e com relação a seleção do CIEE, que seja transparente que se faça 
uma seleção pública, porque tem que trabalhar pelo certo pautado nos projetos 
que são encaminhados deixando as coisas alheias de fora. A Verª. Cleomara 
Bertaso se congratulou no envio de oficio a comunidade de Cristo Rei e 



EMATER pelo belo evento que fizeram teve a oportunidade de estar lá até o meio 
dia a tarde teve outro compromisso, e parabenizou os voluntários o colega 
Joelzinho, o Beto Bermann, o Junior Almeida o Professor Iziquiel e o Rodrigo 
que se doaram para ajudar a EMATER e a Comunidade de Cristo Rei para a 
realização deste evento, parabenizou também os seus ex. colegas funcionários da 
Secretaria de Saúde, por eles estarem em uma equipe mínima de trabalho, foram 
lá incansavelmente para o bem atender a comunidade, assim como todas as outras 
Secretarias, funcionários e a Administração também, em seguida desejou a 
Secretaria de Educação e também que a Professora Célia levasse a Escola 
Anchieta um bom inicio de ano letivo e que a educação prevaleça para essas 
crianças e adultos educados, que tudo transcorra conforme o necessário. O Ver. 
Enio Alberto Delatorre inicialmente se congratulou no envio de ofícios para a 
comunidade Cristo Rei parabenizando pelos jogos rurais sol a sol, a EMATER 
pela organização, parabenizou também todas as comunidades que participaram 
citando que ele é Presidente da Linha Iracema e não sabia se tinham ficado em 
primeiro ou segundo lugar ainda estavam somando os pontos, mas a Linha 
Iracema se não ficou em primeiro lugar ficou em segundo, então ele estava muito 
contente com a sua comunidade e todas as que participaram, solicitou também 
envio de oficio ao Prefeito Eder parabenizando pela decisão que tinha tomado de 
liberar os funcionários públicos para participar do evento em Santa Rosa e 
colocando um ônibus a disposição para participar do manifesto, e também envio 
de oficio ao ex. Prefeito Osmar e Prefeito Eder, parabenizando pelo belo asfalto 
na Avenida e pelo embelezamento de nossa cidade, em seguida frisou que 
concordava com a vereadora Célia de dizer que quem não tem defeito que atire a 
primeira pedra, ele sempre pensa nisso também é bonito ele vai respeitar até que 
seja respeitado, dizendo que a pessoa é comparada como uma rosa, se quer colher 
rosa vamos colher rosa, se quiser colher espinho, não tem problema colherão 
espinhos, então devemos todos se respeitar e que as reuniões fiquem no âmbito 
das discussões aqui, e q eu possam sair na porta da Câmara de Vereadores como 
amigos, porque aqui são discutido coisas públicas, frisou também com relação a 
parceria na escolha da Rua ficou bonito, logo após se solidarizou com a Vereadora 
Cleomara, dizendo aos Universitários, aos estudantes de Santo Augusto, aos 
alunos do município e do estado, aos Professores, desejando também que tenho 
um bom inicio de ano letivo, frisou também se referindo a Vereadora Célia que no 
passado ele propôs e não desistiu ainda da ideia que para solucionar o problema 
dos cães não tem outra forma a não ser formar um canil, é caro, ou o município 
encarra essa situação com profissionais, ou acha uma maneira de fazer um 
controle para esses cães, e citou casos de cães que tem perto do hospital, que 
avançam nos carros, que avançam nos motoqueiros, não deixam os funcionários 
do hospital trabalharem direito, derrubam roupas do varal do hospital não deixam 
as pessoas dormirem, e frisou se o hospital não oficiar os responsáveis por esses 
cães, ele vai tomar outras providências, frisou também se referindo ao Vereador 
Gabriel, dizendo que no momento que ele saiu da sessão ele foi consultar a 



Contadora do município, e era exatamente aquilo que ele tinha falado, que a 
Câmara de Vereadores não tem um centavo a mais de 2016, ele tinha certeza só se 
certificou, tem que discutir o orçamento da Câmara de Vereadores de 2017 para 
ver se sobra alguma coisa, de 2016 já foi. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski 
frisou que sabia que o restante do orçamento de 2016, já não pertencia mais a 
Câmara, por isso a sugestão é que com esse valor que retornou seja construído a 
capela, só esse esclarecimento que ele faz, porque ninguém falou que esse valor 
segue na Câmara, é o Poder Executivo que vai determinar o gasto, então ele só 
sugeriu que o valor que retornou fosse investido na construção da capela 
mortuária, frisou também falando em construção, e se não lhe falhava a memoria, 
muito tem se comentado que o Vereador Enio tinha prometido um canil, em 
seguida frisou sobre a seletiva repetindo que não era contra emprego, frisando que 
a seletiva todos sabiam que havia uns critérios ai, que permite que o Prefeito 
acabe selecionando lá dentro quem ele quiser a comissão não permitiu que se 
acessasse a documentação de outros candidatos, então não se pode verificar se a 
nota atribuída é justa ou não, mencionou também que teve candidato citando o 
filho da professora Célia que injustamente teve a inscrição indeferida, tanto que 
foram na justiça e conseguiram êxito para que ele seguisse no processo e repetiu 
novamente que não tinha nada contra emprego, só uma seletiva justa que 
possibilitasse que todos tivessem igualdades e oportunidades a todos que entrem 
no serviço público, frisou também que não afirmou em nem um momento, que o 
que o Vereador Enio fala os colegas de bancada acolhem, ele não afirmou que o 
Vereador manda em seus colegas de bancada, ele afirmou que o Vereador Enio 
concordava com aquela lei que autorizava os incentivos fiscais, e ele olhou para 
os colegas e disse, peço para a minha bancada, sugiro para a minha bancada, 
votem na mesma forma que eu, frisou também com relação a emendas 
parlamentar, frisando que seu Pai que estava presente na sessão, juntamente com o 
Deputado Perondi no final do ano passado, obteve uma emenda para a área da 
agricultura do município de quase cem mil reais, dinheiro que já foi repassado 
para o município tem o comprovante do deposito e está ai para ser investido na 
agricultura  e deixou o seus cumprimentos ao seu Pai, logo após frisou que o 
Vereador Enio passou por cima da pergunta de quem seria o proprietário da 
malharia, mas acreditava que o silencio diga a resposta, frisou também que a 
administração pública é publica não particular, é verdade que o município 
pequeno todo mundo que tá na prefeitura tem parente, só que ele acreditava que 
para que os parentes entrem na prefeitura o ideal é que se tenha um processo 
seletivo, uma coisa assim, que eles não sejam indevidamente beneficiados, essa 
que é a questão, esse que é o detalhe, frisou também com relação ao senhor 
Moacir, se ele efetuou um bom trabalho ele parabeniza não tem problema, 
servidor que presta um bom trabalho, não tem problema nenhum em parabenizar, 
e da mesma forma que a situação parabenizou ele pelo serviço prestado, tem gente 
que na mesma forma vai lhe parabenizar por estar primando por aquilo que é 
correto para o nosso município, por estar exercendo o seu poder de fiscalizar, por 



receber quase dois mil reais líquidos por fazer isso, então atendendo denuncias 
que lhe foram feitas fez esses pedidos de informações, e que não estava 
condenando ninguém.  O Ver. Joel Pires Corrêa frisou que só queria explicar 
para o Vereador Gabriel um detalhezinho que ele falou que eles tem a maioria do 
pessoal empregado que são do seu partido, mas ele não concorda com isso, porque 
a oposição também tem uma boa parte, um percentual mais o menos como foi a 
eleição citando que fizeram trinta e pouco por cento dos votos, então tem trinta e 
pouco por cento do pessoal trabalhando na prefeitura, em aparte ao Vereador Enio 
Delatorre que frisou com relação a liderança, e citou que a Vereadora Cleomara é 
líder do governo e o dia que a Vereadora trouxer aqui uma ideia do Prefeito a sua 
bancada tem que analisar, citou também que ele era o líder de sua bancada, só que 
a sua bancada conversa antes, então se algum dia ele falar que a sua bancada vai 
votar a favor ou contra é que a sua bancada já conversou antes, e tem a posição 
sobre aquela matéria se chama organização, e sugeriu para que a oposição dialoga  
antes para saberem se vão votar a favor ou contra, e que iria vir a resposta sobre a 
proprietária do imóvel,  de volta ao Vereador Joel que concordava com a 
Vereadora Célia que ele também estava preocupado com relação aos cachorros, 
citando que já falaram em fazer canil, e citou que esteve conversando e alguém 
sugeriu de fazer a castração desses cães, só que ai envolve mais pessoal, precisa 
de gente qualificada, habilitada para fazer isso, e ai vai ser meio polemico porque 
vai ter gente que vai dizer que estão maltratando os animais, então tem que pensar 
bem com relação a esta questão, e sugeriu para acharem uma solução todos juntos, 
porque se der algum problema lá na frente não vai ser só um que vai arcar com as 
consequências. A Verª. Marlene Maçalai Selke frisou com relação a emprego, 
do que falaram do Eder e citou que o Eder já era concursado e se ele ganhou o 
cargo que ganhou, ele ganhou por mérito, citou também que mesmo ele sendo de 
um partido e ela de outro isso não era problema, e cada um vota em quem quiser é 
democracia, ela não cobrou ele para votar nela ela deixou livre, não foi como tanta 
gente que foi lá forçar o voto, então que todos entendam e não precisa ficar 
jogando um contra o outro, ninguém vai coordenar o seu voto, em aparte ao Ver. 
Gabriel Kovalski  que frisou que queria parabenizar o seu Pai aproveitando a sua 
presença, pela campanha limpa que fez, não comprou voto, não ter contratado 
gente de ultima hora, não ter prometido emprego, cargo e nem nada, de volata a 
Vereadora Marlane que frisou que queria agradecer o Mario que colocou o nome 
dele mesmo sabendo que era difícil ele não ganhou as eleições, mas fez um 
grande circulo.  O Ver. Valmir Rochinheski se congratulou também no envio de 
oficio parabenizando a comunidade de Cristo Rei, EMATER e Secretaria de 
Agricultura, parabenizando pelos jogos rurais sol a sol, parabenizou também o 
colega Vereador Joel, que deu uma baita força também lá apitou os jogos, em 
seguida agradeceu o Presidente da casa pelo convite de ir a Brasília junto com ele 
o Maron e o Prefeito em visitas aos deputados em busca de emendas. E para 
finalizar o senhor Presidente solicitou para que fosse enviado um oficio para a 
Secretaria de Meio Ambiente para fazer a poda das árvores da Avenida e também 



dos passeios que estão atrapalhando a trafegabilidade e visibilidade, em seguida 
frisou que foram a Brasília com os colegas Vereadores Maronzinho, Nica e 
Prefeito Municipal, onde visitaram os Gabinetes dos Deputados José Otávio 
Germano, Jeronimo e Covatti Filho, a onde foi protocolado duzentos e cinquenta 
mil reais para o hospital e duzentos e cinquenta mil para o asfalto, deixaram 
protocolado lá também com o Covati Filho, o pedido de uma escavadeira 
hidráulica de 18 a 21 toneladas para afrouxar cascalhos e atender os nossos 
agricultores e cidade, também visitaram os Gabinetes dos deputados Perondi, 
Pompêo e Ieda, nos Ministérios de Agricultura, Trabalho e Turismo, então por 
enquanto foi encaminhado isso, frisou também que era uma honra trabalhar para o 
povo de Chiapetta, e solicitou para um ajudar o outro, ser colega, para que o nosso 
município se desenvolver cada vez mais, parar um pouco de andar atacando um au 
outro, isso não leva a nada o povo quer saber de projetos, e para finalizar solicitou 
para que fosse enviado um oficio aos Funcionários Públicos pela ajuda que deram 
nos jogos rurais sol a sol, e também oficio para a Corsan para solucionar o 
problema de vazamento de água aqui nas proximidades da Câmara, e agradeceu a 
presença de todos e convidou para as próximas sessões nos dias 13 e 27 de março 
as 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.     

 



                                        
 
                                

ATA Nº.007/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 
 
      Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezessete às 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 Valtair 
de Paula Alves, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia 
Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon 
Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene de Fátima Maçalai Selke e Valmir 
Rochinheski, 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, logo após a leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Gabriel 
Guilhon Kovalski, em seguida foi feito um relato das correspondências recebidas e 
expedidas, dando continuidade foi feita a leitura das atas nº004,005 e 006 de 2017, 
as quais foram aprovadas por unanimidade de votos. Logo após 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 nº008/17 de 10 de março 
de 2017, que “Autoriza a celebração de parceria para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco com a Associação dos Pais de Alunos de 
Chiapetta, por meio de termo de fomento, e dá outras providências”.  Projeto de 
Lei nº009/17 de 10 de março de 2017, que “Autoriza a celebração de parceria para 
a consecução de finalidades 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 nº010/17 de 10 de março de 2017, que “Autoriza a 
celebração de parceria para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco com a Associação dos Universitários e Estudantes da Faisa, do Instituto 
Federal Farroupilha e CIEP – AUIF de Chiapetta-RS, por meio de termo de 
fomento, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº012/17 de 10 de março de 
2017, que “Autoriza a celebração de parceria para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco com o Centro de Tradições Gaúchas Relembrando o 
Tio Lautério, por meio de termo de fomento, e dá outras providências”. Matérias 
aprovadas por unanimidade de votos. Também foram analisados os seguintes 
projetos de resolução; Projeto de Resolução nº001/17 de 30 de janeiro de 2017, 
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 que estava baixada porque a Comissão de 
Constituição e Justiça verificou a necessidade de algumas informações 
relacionadas à divulgação dos atos da Câmara para após analise, e tendo em vista o 
oficio enviado pela rádio em resposta ao oficio enviado a pedido da comissão,  



 
 
 
verificou sua constitucionalidade e pertinência com as seguintes observações: não 
há previsão de prestação de contas, e nem de divulgação dos atos do legislativo, 
motivo pelo qual a Comissão opinou pelo acréscimo das seguintes emendas 
aditivas com a concordância dos demais Edis, em seus artigos 1º e 3º - passando a 
viger com a seguinte redação – artigo 1º - Fica o poder Legislativo Municipal a 
contribuir mensalmente com a Associação Cultural Comunitária (Radcom) Rádio 
Líder de Frequência Modulada - Rádio Chiapetta – FM, inscrita no CNPJ Nº 
05.009.987/0001-29, visando à divulgação institucional da Câmara. – e artigo 3º. A 
beneficiária deverá efetuar prestação de contas dos valores recebidos junto ao 
Departamento Contábil do Município, até o dia 30 do mês subsequente ao 
recebimento da parcela, cuja aprovação constituirá condição para liberação da 
parcela seguinte. Posta em deliberação a matéria foi aprovada por unanimidade de 
votos com emenda. Projeto de Resolução nº003/17 de 03 de março de 2017, que 
“Autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Chiapetta a associar-se e 
contribuir com a Associação das Câmaras Municipais da Região Celeiro – 
ACAMRECE”. Matéria aprovada com seis votos favoráveis dos Vereadores Aldair 
Clovis Maron, Cleomara Bertaso, Enio Alberto Delatorre, Joel Pires Corrêa, 
Valmir Rochinheski e Marlene Maçalai Selke e duas abstenção dos Vereadores 
Célia Vargas Padilha e Gabriel Guilhon Kovalski. Foram analisadas Também as 
seguintes Proposições; Proposição nº017/17 de autoria do Vereador Valtair de 
Paula Alves, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do setor 
competente, providencie a colocação de corrimão em todas as escadas da Praça 
Carlos Chiapetta”. Proposição nº018/17 de autoria do Vereador Valtair de Paula 
Alves, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, 
providencie boca de lobo e tubulação na esquina da Rua Sete de Setembro com a 
Rua Inhacorá acesso a linha Modesto”. Proposição nº019/17 de autoria do 
Vereador Valtair de Paula Alves, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal 
através do setor competente providencie, para que seja refeita a entrada de acesso à 
comunidade de Nova Conquista próximo à caixa de água”. Proposição nº020/17 
de autoria dos Vereadores Cleomara Bertaso e Valtair de Paula Alves, que 
“Sugerem que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, 
providencie o encascalhamento em todas as ruas do Parque de Rodeios”. 
Proposição nº021/17 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere 
que o Poder Executivo Municipal adquira uma área de terra adequada nas 
proximidades de nossa cidade, para implantar o Distrito Industrial em nosso 
município”. Proposição nº024/17 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre,  
que “Sugere que o Poder Executivo Municipal inclua no seu Orçamento Anual 
liberando recursos e incentive através de todas as comunidades religiosas de nosso 
município, para a construção de uma capela mortuária”.  Proposição nº027/17 de 
autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que pelo menos uma vez  



 
 
 
por ano a Câmara Municipal de Vereadores, realize uma sessão ordinária ou 
extraordinária em cada comunidade do interior de nosso município, nas 
comunidades que desejarem, ou que requeiram a realização da mesma”. 
Proposição nº029/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 
“Sugere que seja providenciada, por intermédio da Secretaria de Obras, a limpeza 
das valetas que margeiam a estrada logo abaixo do cemitério, em frente à casa do 
Senhor Valdemar Hoppen, bem como sejam tubuladas as valetas ali abertas, a fim 
de facilitar o escoamento da água acumulada pelas chuvas, por questão de 
segurança e saúde públicas. Ainda, que seja providenciado o encascalhamento do 
trecho de terra entre a estrada referida e a lavoura do Sr. Valdemar”. Proposição 
nº030/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que seja 
providenciada, por intermédio da Secretaria de Obras, a limpeza das valetas que 
margeiam a Rua Presidente Getulio Vargas, especialmente nas proximidades do 
campo de futebol ouro e prata, bem como sejam tubuladas tais valetas, a fim de 
facilitar o escoamento da água acumulada pelas chuvas, por questão de segurança e 
saúde públicas. Outrossim, que seja providenciada a limpeza dos bueiros 
localizados na rua citada, especialmente daquele em frente à casa da Sra. Celonir 
Fonseca. Em relação a este bueiro, que seja aumentado, erguido e nele colocado 
um ferro protetor, a fim de permitir maior passagem d’água, evitando-se a 
obstrução pelo acúmulo de objetos em geral e, por vezes, pelo lixo jogado nas 
proximidades por particulares”. Matérias aprovadas por unanimidade de votos. 
Também foram analisadas as seguintes Moções: Moção nº001/17 de autoria do 
Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que a Câmara Municipal de 
Vereadores de Chiapetta/RS, vem através desta moção solicitar apoio da 
ACAMRECE, juntamente com todas as Câmaras de Vereadores da Região Celeiro, 
e de outras regiões, para a criação da (LIT) Lei de Incentivo ao Transporte. Moção 
esta que após aprovada deverá ser encaminhada a Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul para analise e se possível aprovação”. Matéria 
aprovada por seis votos favoráveis dos Vereadores Aldair Clovis Maron, Enio 
Alberto Delatorre, Cleomara Bertaso, Joel Pires Corrêa, Valmir Rochinheski e 
Marlene Maçalai Selke e duas abstenção dos Vereadores Célia Vargas Padilha e 
Gabriel Guilhon Kovalski. Moção nº002/17 A Câmara Municipal de 
Vereadores de Chiapetta/RS RESOLVE se posicionar firmemente em defesa da 
Previdência Social Rural e favorável à manutenção das atuais regras de acesso 
dos trabalhadores e trabalhadoras rurais aos benefícios previdenciários e 
assistenciais, entre as quais se destacam a diferença de idade para a aposentadoria 
por idade, aos 55 anos, para as mulheres, e 60 anos, para os homens; carência de 
15 anos no exercício da atividade para acesso à aposentadoria; contribuição dos 
agricultores e agricultoras familiares para a previdência social tendo por base a 
incidência de uma alíquota sobre a venda da produção; possibilidade de  



 
 
 
acumulação de aposentadoria e pensão por morte e vinculação dos benefícios 
previdenciários e assistencial (BPC/LOAS) ao valor do salário mínimo. 
CONSIDERANDO a importância da agricultura familiar para a produção de 
alimentos, cuja qualidade e preço justo são essenciais para o sustento de toda a 
população brasileira, assegurando a soberania alimentar e nutricional do país; As 
condições diferenciadas do trabalho rural, que é extremamente penoso e 
extenuante, com jornada de trabalho superior á 14 horas diárias, ficando os 
produtores sujeitos às condições climáticas adversas (secas, inundações, 
sazonalidade das chuvas, etc.), com reflexos diretos sobre a sua renda anual; A 
situação das mulheres trabalhadoras rurais, sujeitas à dupla e às vezes tripa jornada 
de trabalho, contribuindo para a produção da unidade familiar e assumindo as 
tarefas domésticas e os cuidados com as crianças, os doentes e as pessoas da 
terceira idade; A importância das aposentadorias rurais pagas pela Previdência 
Social para a economia do município, contribuindo para o desenvolvimento do 
comércio e o dinamismo da economia local, e que serve de grande incentivo para a 
permanência das famílias no campo. Matéria aprovada por unanimidade. Moção 
nº003/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, “DE VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES à Diretoria da Escola Estadual de Ensino Médio Anchieta, 
na pessoa da Diretora Cátia Regina Janke, que vai estendida a todo corpo docente, 
discente e demais funcionários da instituição”. Matéria aprovada por unanimidade 
com emenda, passando a viger com a seguinte redação, O Vereador Gabriel 
Guilhon Kovalski integrante da bancada do PMDB, apresentou a seguinte Moção a 
qual foi aprovada por unanimidade com emenda, “MOÇÃO DE VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES” à Diretoria da Escola Estadual de Ensino Médio 
Anchieta, na pessoa da Diretora Cátia Regina Janke, que vai estendida a todo corpo 
docente, discente e demais funcionários da instituição e também ao empresário 
Luiz Antonio Correa Chiappetta. A Presente moção se justifica da Escola Estadual 
de Ensino Médio Anchieta ser verdadeiro motivo de orgulho para os cidadãos 
Chiapetenses, e isso graça à dedicação e ao empenho empregados por aqueles que 
a integram. A instituição está muito bonita e conservada, apta a bem receber seus 
alunos, para orgulho dos pais, inclusive. Recentemente a instituição foi pintada, 
fruto da luta da Direção e da doação do empresário agrícola Luiz Antonio Correa 
Chiappetta, cujo reconhecimento por parte dos representantes do povo é salutar, até 
mesmo como forma de estimular a realização de outras boas práticas como esta e 
também de outros empresários. Sabe-se que as salas de aulas contam com 
climatizadores, além disso, em vários locais da escola há Câmaras de segurança. 
Pela estrutura com que conta, ao que parece a escola á referência estadual. É 
inconteste que toda e qualquer melhoria na área da educação é muito bem-vinda, 
em especial se para assegurar melhor comodidade e segurança aos alunos, o que 
também intensifica a qualidade do ensino.  Esta casa, ao homenagear e parabenizar  



 
 
 
a escola por meio da Diretoria, na pessoa da Cátia Janke e do Empresário Luiz 
Antonio Correa Chiappetta, estendendo as homenagens a todos que colaboram 
ativamente para o bem da instituição, cumpre com sua função de promover 
também o reconhecimento da coletividade Chiapetense, encerrando tal ato um 
sentido maior, que é o de incentivar e apoiar aqueles que, com sua dedicação, 
competência e criatividade, têm um grande potencial de contribuição para que 
nossas crianças e adolescentes sejam agraciados com uma educação de qualidade. 
Por Fim, registra-se o desejo de que todos tenham um excelente ano letivo, repleto 
de aprendizado, reflexão crítica e senso de justiça. Foi analisado também o 
requerimento de Pedido de Informações nº005/17 de autoria dos Vereadores 
Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que 
“Requerem ao responsável pela Secretaria de Administração e dos Recursos 
Humanos que; a) remeta a esta Casa cópia dos contratos entabulados com os 
Senhores Marcos Santos Silva, Nelson Pedro Zagetti, Elisandro Taborda Eschtiler 
e Geolar José Obregão dos Santos. b) remeta a esta Casa cópia dos contratos 
entabulados com Vilson Antonio Graupe, Daniela Korb Fassbinder e Jardel 
Augusto Beck Hiller”. Matéria aprovada por unanimidade. No Período das 
explicações pessoais.  O Ver. Valmir Rochinheski inicialmente deixou a sua 
homenagem pela passagem do dia da mulher na pessoa da primeira Dama e demais 
funcionários e EMATER, que foi um evento muito bonito, em seguida parabenizou 
o Patrão do CTG Relembrando o Tio Lautério que estava presente na sessão pela 
iniciativa de fazer o Rodeio Crioulo, e que podia contar com ele no que precisar.    
O Ver. Aldair Clovis Maron inicialmente solicitou para que fosse enviado um 
oficio aos Deputados que estão defendendo essa tese da reforma da previdência, 
citando que acompanha na TV Senado e também em Brasília, onde tem vários 
deputados que saíram de cima do murro e se sabe que é um jogo politico ou tu vota 
a favor ou tu vota contra , citando que tem deputados que tem que reconhecer pelo 
trabalho que estão fazendo, então esse envio de oficio dará um animo a mais para 
eles sabendo que a comunidade de Chiapetta está apoiando, são eles a Ana Amélia, 
Paulo Paim, o Bohn Gass, Heitor Schunch, Jerônimo, o Perondi e o Covatinho tão 
meio em cima do murro, mas ele acredita que também entram e sigam o mesmo 
caminho em defesa da aposentadoria.  A Verª. Célia Vargas Padilha inicialmente 
frisou com relação a manifestação em Ijuí em defesa dos trabalhadores da 
educação funcionários e professores, agricultores e demais categorias, onde 
convidaram o Presidente do Sindicato para se engajar junto na luta da educação, 
em seguida frisou que a maioria das proposições já tinham sido encaminhadas e 
que esperava que sejam executadas, frisou também que gostaria de dizer que aqui 
na Câmara eles estão para aprovar propostas da comunidade, proposições, anseios 
da comunidade pautadas na lei com transparência, logo após solicitou um espaço 
para se manifestar sobre umas acusações que o colega Vereador falou , que ela  



 
 
 
queria dizer para a comunidade, que ela não queria vir aqui tratar de problemas 
particulares, pessoais, somente de projetos, mas o Vereador Enio procura afirmar 
seguidamente que ela está falida, que é chorona, porem antes de apontar o dedo 
para ela por esses motivos, o Vereador deveria analisar a sua própria postura 
dentro da comunidade Chiapetense, e frisou que queria aproveitar até por questão 
de transparência para informar a toda a comunidade que estava presente de 
assuntos que envolvem o parlamentar em questão de interesse público já que 
envolve dinheiro, e bens públicos, frisando que recentemente o Vereador Enio 
declarou a Justiça Eleitoral um patrimônio de um valor estimado em mais de um 
milhão de reais, o Vereador mesmo tendo esse patrimônio todo constituído 
basicamente de veículos e vários hectares de terra, teve seu genro beneficiado com 
uma daquelas cinquenta casas populares, e acontece que esta casa sabidamente é 
ocupada pelo Vereador Enio, citando que a dita casa foi transformada praticamente 
numa mansão foi bem ampliada e nela colocado piscina, e o pior trata-se de uma 
imobiliária empreendimento que visa lucros que não condiz com o porte financeiro 
de pessoas que necessitavam e necessitam de uma casa para morar, frisou também 
que ela tinha orgulho de dizer que já mais se valeu da prefeitura para botar a todo o 
custo seus parentes ali dentro, fazendo da maquina pública uma empresa privada, 
tanto é assim que ela se absteve de votar um projeto da reunião anterior, que 
possivelmente beneficiaria o seu próprio filho no cargo de secretário de escola, que 
foi feito injustiça na seleção e não deixaram homologar a inscrição dele, e a justiça 
deu que ele poderia fazer a entrevista, ela também jamais prometeu algo e não 
cumpriu, citando que os cachorrinhos de nossa cidade estão até hoje esperando um 
Canil, prometido por um Vereador e que nem no papel está, ela nunca impediu 
testemunhas de depor na justiça, de colaborar com a justiça, atitude essa indicativa 
do mal caráter da pessoa, mencionou também que ela não autorizou a quebra de 
sigilos de suas contas bancarias nos bancos, mencionou também que há vinte anos 
ela era Célia Weber hoje ela é Célia Padilha, e que não tem nada que ver com 
problemas de seu ex. e para finalizar frisou que queria deixar bem claro aqui e a 
comunidade lhe conhece e aqui eles estão para aprovar projetos, fiscalizar, trazer 
as reivindicações da comunidade e não tratar de problemas pessoais, particulares.            
A Verª. Cleomara Bertaso inicialmente solicitou para que fosse enviado um 
oficio para a Assistência Social em nome da primeira dama Fernanda, 
parabenizando ela junto com a Administração pelo belo programa realizado em 
comemoração ao dia da mulher, e também para a EMATER que trouxe uma 
palestra muito boa sobre o papel da mulher na cooperação, frisou também que no 
sábado teve uma palestra com duas Assistentes Social que explanaram numa forma 
muito criativa, ao mesmo tempo muito divertida sobre os desafios da mulher hoje 
na sociedade, e que achava que como os outros anos foi um sucesso o dia da 
mulher, a Administração está de parabéns, em seguida parabenizou os funcionários  



 
 
 
da secretaria de obras, que hoje temos um quadro quase cem por cento definido de 
operários que estão na limpeza de nossa cidade, os senhores que cuidam da 
iluminação pública, e todos sabem da dificuldade para aquisição das novas 
lâmpadas, citando que veio um numero de lâmpadas que já foi usado e agora tem 
que fazer uma nova compra, logo após frisou com relação aos pedidos de 
informações que são colocados aqui na Câmara, e citou que qualquer cidadão 
Chiapetense tem direito de ir a Prefeitura e solicitar, não precisa vir aqui na 
Câmara de Vereadores é um direito de cada cidadão, frisou também que não 
concordava com a forma que está sendo colocado aqui nesta casa, que precisa-se 
de boa vontade, os funcionários estão ai trabalhando, as dificuldades são grande, 
serviços tem todos os dias de segunda a sexta-feira se precisar sábados e domingos 
e a questão da hora extra é um direito do funcionalismo e eles estão trabalhando 
tanto no interior, como na cidade. O Ver. Enio Alberto Delatorre, inicialmente 
frisou ao senhor Presidente de que iria usar o seu tempo de líder e o cumprimentou 
pela condução dos trabalhos nesta casa, em seguida frisou que gostaria de informar 
a comunidade que até naquele dia em dois meses, só nessas ultimas sessões foi 
aprovado oitenta e cinco mil reais de repasse para entidades, e parabenizou o 
Prefeito de enviar esses projetos de benefícios as entidades, logo após frisou que 
gostaria de dizer que a nossa comunidade é tão pequena que todo o mundo um 
conhece o outro, e citou que hoje para ter um milhão de reais, é ter trinta hectares 
de terra, qualquer agricultor tem, e pelo preço que está o soja é só cuidar um pouco 
o patrimônio que tem, e frisou que ele não iria responder, porque todos conhecem 
ele, só não iria dar uma de covarde de não dizer nada, e frisou que a pouco tinha 
sido falado  que ele apresentou aqui e uma proposta não é uma promessa, então a 
questão do canil, ele tem esse ano de novo para apresentar e dizer para certos 
Vereadores que parem de dizer que aquelas propostas já foram apresentadas aqui 
na Câmara de Vereadores e citou que tem uma norma aqui na Câmara do que não 
foi atendido num mandato, no outro começa tudo de novo, são Vereadores novos, 
Prefeito novo, sempre foi assim então essa do canil ele esta apresentando de novo 
na próxima sessão, é uma questão que todos devem encararem juntos porque não 
pode permanecer assim dos animais soltos e temos que decidir o que vai ser com 
relação a isso, frisou também que não iria baixar o nível do que a colega fez, não 
havia necessidade para isso, ele achava que era muito baixaria, e solicitou para que 
fosse enviado um oficio para o Deputado Jeronimo agradecendo a emenda de 
duzentos e cinquenta mil reais para a saúde, e também teve um pedido em nome da 
bancada, a bancada conversou com o Prefeito e o Prefeito iria dar um reforço de 
vinte e cinco mil reais que o hospital está necessitando e mais seis mil reais que era 
da nossa Mateada também será destinado para o hospital, solicitou também que 
fosse enviado um oficio para a primeira Dama parabenizando pela organização da 
semana da mulher, logo após frisou com relação ao projeto das casas, e que tinha  



 
 
 
todo o processo em mãos, e que não era só ele são vinte e cinco pessoas 
denunciadas e ele tinha o nome de todos que denunciaram , e que desde o 
casamento da Ana Paula e do Elcio eles moravam todos juntos era uma família só, 
e fizeram uma simples troca ele deu uma casa grande e ficou com uma pequeninha 
para fazer uma ampliação, e que graças a Deus ele não precisou se aproveitar de 
dois ou três casamentos para ter uma casa para morar, frisou também que estudou 
cinco anos no seminário e sabia dos direitos canônicos citando que ajuda no 
dizimo, e ajudou nos cantos e liturgia, mas agora está meio desneixado, mas o dia 
que ele se habilitar para ser ministro da palavra da eucaristia, ele tem no 
matrimonio todos os critérios para estar lá no altar representando sem rancor o 
Ministério da palavra e da Comunhão, não pregando esse rancor na nossa 
comunidade, e pediu perdão pela expressão e que todos lhe conhecem e que não 
precisa que alguém diga quem ele é. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski 
inicialmente frisou com relação aos pedidos de informação que a Vereadora 
Cleomara comentou, e que era verdade que todo cidadão independente de ser 
Vereador ou não tem o direito de obter acesso à informação junto à administração, 
e citou que ele crê que esses pedidos que ele faz aqui, por intermédio da Câmara 
tem muito mais legitimidade e acredita pela importância deles é importante que 
venha a tona pelos representantes da comunidade, frisou também com relação a 
boa vontade dos funcionários é verdade que os particulares eventualmente podem 
pagar algum valor para que o município preste algum serviço em particular, mas 
tem muitas tarefas que são de natureza pública de cada município efetuar, e citou 
as que ele se referiu nas proposições são duas delas que são bastante simples, e 
acreditava que sim era uma questão de vontade própria, vontade politica de botar 
em prática essas proposições de realiza-las favorecendo as pessoas que residem 
próximos aos referidos casos, mencionou também que gostaria de registrar  uma 
preocupação em relação aos acontecimentos que tem ocorrido na casa e a ideia é 
não comprar briga e nem constranger ninguém, mas assim como a bancada da 
situação protege a si mesmo e tenta proteger a administração atual, ele também 
assume o compromisso de proteger os interesses da sua bancada e para isso é 
importante que venham algumas informações a tona, frisou também que era 
importante deixar bem claro que o Presidente da Câmara é o Vereador Valtair, 
popularmente conhecido com todo o respeito como Neguinho, quem toma as 
decisões da Câmara é ele e não outro Vereador que volta e meia se intromete, 
citando que faz um requerimento se dirigindo ao Presidente e ele se intromete 
como que usurpa essa competência como quem tenta fazer as suas vezes e sugeriu 
ao senhor Presidente com todo o respeito ser um pouco mais enérgico, ser um 
pouco mais firme não permitir essa interferência, frisou também que o Regimento 
da casa e as Leis em geral devem ser cumpridas independente do numero de 
Vereador da oposição ou da situação, e citou que na ultima reunião do dia 09 ele  



 
 
 
recordava que o Vereador fez referencias ao numero de Vereadores que a oposição 
tinha um numero muito inferior em tom de desprezo, como diz vocês que são a 
minoria não tem muito a palavra, não tem muita voz, e frisou que é verdade que 
eles eram três e a situação seis, em numero a situação tem o dobro de Vereadores 
que eles, porem ele assegurava com firmeza e que lhe perdoam por falta de 
modéstia  em termo de qualidade eles são superiores, então ele achava que devem 
ter uma comunhão de parceria, para que o município seja bem fiscalizado, ele 
particularmente preza muito pelo comprimento do regimento interno, e achava que 
nenhum Vereador vai tentar passar por cima querer fazer valer as suas vantagens 
pessoais, frisou também que embora na ultima reunião já foi falado de ter uma 
postura mais adequada embora o vereador tenha comentado que a senhora entre 
aspa, chora, faz fiasco, é importante destacar que Gritar, berrar e socar a mesa dos 
trabalhos da casa do povo também não é uma conduta adequada que se espera de 
um agente público e é o que ocorreu infelizmente na ultima sessão, na qual nem 
todos se fizeram presentes e parabenizou a Professora Célia que inclusive foi a sua 
Professora e citou que na ultima reunião a Vereadora foi injustamente ofendida, 
por isso ele registra aqui os seus sentimentos, a sua condolências em função disso, 
inclusive causalmente foi um dia após o dia das mulheres que a Vereadora foi 
chamada de chorona enfim, isso por a Vereadora ter feito um comentário o qual ele 
concordava que não poderia haver interferências politicas, partidárias com relação 
ao Hospital, e ele concordou com a Vereadora Célia que a saúde do cidadão é mais 
importante que questões politicas ou partidárias, frisou também com relação as 
alegações que fazem que a Vereadora está quebrada lhe causa um pouco de 
estranheza, porque até a onde ele sabia a Vereadora tem uma casa própria, tem 
carro é Professora é Vereadora, então falida a Vereadora não é a comunidade em 
geral sabe disso, e se fosse somente ela e a sua família tem a ver com isso, mais 
ninguém, e segundo estar falida ou pobre financeiramente não são motivos de não 
ter dignidade, ser pobre não é problema , estar falida não é problema não é feio, 
feio mesmo é estar falda moralmente, feio mesmo é a pessoa ser reconhecida por 
uma série de fatos, uma serie de causas que as vezes mancham uma reputação, a 
dignidade e acreditava que isso seja bem pior de estar falido financeiramente, 
frisou também que acreditava naquilo que a Vereadora falou e que tinha 
documentos nesse sentido, e a pessoa ser beneficiada num programa habitacional 
que tem a finalidade de favorecer as pessoas carentes, então mesmo tendo 
condições de adquirir uma casa própria, tentar de todo o custo  beneficiar parentes, 
familiares com a maquina pública, com dinheiro público, ou mesmo exercendo 
profissão, ganhando dinheiro por ai, isso sim significa estar falido moralmente e é 
muito pior que estar falido financeiramente, frisou também que verificou o portal 
de transparência e alguns Vereadores citando o nome do Vereador Maron, do Nica 
e o Próprio Presidente receberam valores em diárias de quase dois mil reais e ele só  



 
 
 
queria para as pessoas saberem, que divulgassem para onde foram, que projetos 
elaboraram que promessas tiveram para todos tomarem ciência disso.                    
O Ver. Joel Pires Corrêa inicialmente frisou que todos estavam vendo que a 
intenção da oposição era clara de fazer denuncias, pedidos de informações para 
atrapalhar a administração em seu inicio de mandato, votam contra, vão contra as 
empresas, e citou que ninguém aqui é ingênuo de acreditar o que está acontecendo, 
a oposição está atirando  para todo o lado e todos estão vendo até tiro no pé já 
deram, trazer alguma coisa para o município não trazem, mas criticas sempre 
trazem, frisou também que a oposição e cheia de altos e baixos, citando que a 
Professora Célia disse na ultima sessão que não iria mais falar de problemas 
particulares, e estava e continua falando de problemas particular, tem que ter uma 
palavra , não é obrigado a falar mas se falar tem que cumprir, frisou também que 
em termo de qualidade o Vereador tem que provar referindo-se ao vereador 
Gabriel, porque qualidade  e capacidade pro seu lado ele tem de sobra, como que 
questionam a capacidade deles, dizendo que são mais capaz, então porque não 
ganharam a eleição deles se são mais capazes que eles. A Verª. Marlene Maçalai 
Selke inicialmente parabenizou a organização da semana da mulher que estava 
muito agradável todo o mundo se sentiu em casa, e solicitou para que fosse 
enviado um oficio para a Secretária de Assistência Social, EMATER e 
Funcionários que ajudaram estava muito organizado, em seguida frisou que 
estranhou muito quando chegou aqui na Câmara de Vereadores, citando que 
trabalhou sete anos no Conselho Tutelar era totalmente diferente, no seu ver teria 
que ter mais consideração e respeito um com o outro, ela procura não ofender 
ninguém, mesmo que sejam adversários políticos no final somos todos amigos, 
citou também que já tinha falado  que, o que for bom de beneficio para o município 
e a comunidade ela vai ser sempre a favor, frisou também que levam muito a mal 
pedir informações, informação qualquer um pode ir lá e pedir, não precisava vir 
aqui, e de repente era mais pratico de vir essas informações. E para finalizar o 
senhor Presidente solicitou para tratarem dos problemas e assuntos particulares lá 
fora, aqui dentro tratar de assuntos do município, em seguida frisou que o Vereador 
falou que gritaram naquela sessão ele também gritou e quer que todos tenham um 
bom senso, frisou também da boa vontade e citou que trabalha há muitos anos na 
prefeitura e fez um convite ao Vereador Gabriel para ir junto na maquina que ele 
trabalha que tem mais de cinquenta graus de calor e ficar o dia inteiro com ele, e 
citou a presença do senhor Zanela que podia provar se ele e seus colegas não são 
de boa vontade que estão terminando um serviço para ele, com muita boa vontade, 
então que o Vereador não destorça as coisas e seja realista e veja o que está sendo 
feito, logo após solicitou para que fosse enviado um oficio para a primeira Dama, 
Administração e Funcionários, parabenizando pela organização do dia da mulher 
estava muito bonito, e falando ainda em boa vontade agradecer o Moacir que  



 
 
 
estava em Porto Alegre no final de semana transportando paciente, pela atenção 
dada de um pedido seu de acompanhamento dado ao filho de um amigo dele que 
tinha falecido em Porto Alegre, frisou também que  parece que o Vereador Gabriel 
tinha alguma coisa contra ele mas ele iria descobrir, porque faz hora que o 
vereador vem falando isso, ou aquilo, e ele se criou trabalhando o seu pai lhe 
ensinou trabalhar, e vai continuar trabalhando e agradeceu a presença de todos e 
convidou para a próxima sessão no dia 27 de março as 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.     
 



                                        
 
                                

ATA Nº.009/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE MARÇO DE 2017 
 
      Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezessete às 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 Valtair de Paula Alves, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis 
Maron; Célia Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto Delatorre; 
Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene de Fátima Maçalai 
Selke e Valmir Rochinheski, 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, logo após a leitura Bíblica ficou a cargo da 
Vereadora Marlene Maçalai Selke, em seguida foi feito um relato das 
correspondências recebidas e expedidas, dando continuidade foi feita a leitura das 
atas nº007 e 008 de 2017, a ata nº 007 foi aprovada por unanimidade com adendo 
solicitado pelo Vereador Gabriel Guilhon Kovalski e a ata nº008 foi aprovada por 
unanimidade. Logo após 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 nº014/17 de 24 de março de 2017, que “Introduz alteração na Lei 
Municipal nº067/97, de 27.11.1997, e dá outras providências”. Projeto de Lei 
nº015/17 de 24 de março de 2017, que “Dispõe sobre a regulamentação da 
realização de feiras itinerantes e temporárias de vendas de produtos e mercadorias 
a varejo no Município de Chiapetta, e dá outras providências”. Projeto de Lei 
nº016/17 de 24 de março de 2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder incentivo a instalação de indústria, e dá outras providências”. Projeto de 
Lei nº017/17 de 24 de março de 2017, que “Cria o Programa de apoio à 
infraestrutura rural para a atividade de Bovinocultura de Leite no município de 
Chiapetta, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº018/17 de 24 de março de 
2017, que “Autoriza a celebração de parceria para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco com a ACIC Associação Comercial e Industrial de 
Chiapetta, por meio de termo de fomento, e dá outras providências”. Matérias 
aprovadas por unanimidade. Foram analisadas também as seguintes proposições: 
Proposição nº031/17 de autoria do Vereador Joel Pires Corrêa, que “Sugere que o 
Poder Executivo Municipal faça a adequação com rampa e corrimão da entrada do 
ginásio de esportes, para facilitar a acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência (cadeirantes), idosos e gestantes, e também que seja criado um espaço 
reservado para os cadeirantes nas dependências do ginásio”. Proposição nº032/17 
de autoria do Vereador Valmir Rochinheski, que “Sugere que o Poder Executivo 
Municipal através do setor competente, providencie a colocação de placas de 



identificação das árvores existentes na Praça Carlos Chiapetta, com o nome 
popular, nome cientifico e origem dessas árvores”. Proposição nº034/17 de autoria 
do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo 
Municipal, em parceria com a ACIC, empresas do município e moradores da 
cidade, providencie a colocação de câmeras de vigilância nas ruas da cidade, 
inicialmente nas ruas centrais”. Proposição nº035/17 de autoria do Vereador Enio 
Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Legislativo Municipal providencie a 
colocação de câmeras de monitoramentos na sala de sessões e instalações da 
Câmara de Vereadores (interna e externa)”. Proposição nº036/17 de autoria do 
Vereador Joel Pires Corrêa, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através 
do setor competente, faça adequação de rua com remoção de poste, proximidades 
da Empresa Agrowel na Avenida Ipiranga, esquina com a Rua Ana Margarida 
Franco”. Proposição nº037/17 de autoria da Vereadora Cleomara Bertaso, que 
“Sugere que o Poder Legislativo Municipal realize Audiências Públicas juntamente 
com o Poder Executivo, envolvendo entidades, Comércio, Agricultores, Brigada 
Militar, Policia Civil e demais comunidades, para debater e achar uma solução com 
relação aos roubos e assaltos que estão acontecendo em nosso município”. 
Proposição nº038/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 
“Sugere que seja construído, por intermédio da Secretaria de Obras, um bueiro na 
estrada vicinal nominada geral, especificamente nas proximidades da Chácara 
ocupada pelo senhor Zaluir Francisco Montanha, a fim de facilitar o escoamento da 
água que normalmente ali se acumula em razão das chuvas, por questão de 
segurança e saúde públicas, o que facilita o tráfego de veículos, que sabidamente é 
constante”. Proposição nº039/17 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon 
Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que “Sugerem que seja 
arrumada/endireitada, por intermédio da Secretaria de Obras, a placa, localizada ao 
final da cidade, a caminho de Inhacorá, com a escrita “Inhacorá”, 
indicando/direcionando o caminho a ser percorrido para sair da nossa cidade e 
chegar até aquela”. Proposição nº040/17 de autoria dos Vereadores Gabriel 
Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que “Sugerem 
para que seja construído um abrigo/cobertura de aproximadamente 6 m (seis 
metros) na entrada do cemitério; colocado bancos no local; espalhadas pedras 
britas nos trechos principais do interior do lugar, em especial no trecho central; 
construído um banheiro feminino e reformado o outro, identificando cada qual; e 
providenciada à devida e necessária iluminação pública do local”. Matérias 
aprovadas por unanimidade. Foram analisados também os seguintes pedidos de 
Informações: Pedido de Informação nº008/17 de autoria dos Vereadores Gabriel 
Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que “Requerem 
ao chefe do executivo Senhor Prefeito a seguintes informações: - Com quem foi 
celebrado contrato de locação da parte da cozinha e da copa do ginásio municipal? 
– Qual o valor do aluguel e condições de pagamento? – Houve algum 
procedimento administrativo para viabilizar a contratação, observando-se a ampla 
concorrência, ou o locatário foi contratado diretamente? Pedido de Informação 



nº009/17 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas 
Padilha e Marlene Maçalai Selke, que “Requerem ao Senhor Celço Paulo Baier, 
Vice-Prefeito que assumiu a titularidade da Secretaria de Obras, Viação, 
Urbanismo e Transporte, e ao Prefeito Senhor Eder Both as seguintes informações: 
O Município conta com inventário atualizado de todos os seus bens? Em caso 
positivo remeter cópia ao Parlamento Municipal. – Qual o maquinário disponível 
especificamente na referida pasta? Especificar os bens. – Todos os Servidores que 
conduzem os maquinários estão devidamente habilitados para tanto, de acordo com 
a máquina respectiva e a habilitação específica exigida em lei? Pedido de 
Informação nº010/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que vem 
requerer ao Senhor Jairo Bohn Fiscal do Município que informe: - precisamente as 
atividades que vem exercendo, as áreas da municipalidade que vem fiscalizando 
(em que área tem dado maior enfoque? Tributária? Relativa à pessoal?), - a 
periodicidade com que efetua auditorias internas, - as constatações e preocupações 
que vem verificando; se do inicio desta legislatura até então já constatou alguns 
erros/irregularidades/equívocos administrativos internos preocupantes e dignos de 
nota, informando quais e as medidas tomadas para fins de saneamento; - se, 
durante o exercício de seu cargo, já efetuou algumas denuncias aos órgãos 
competentes ou recomendou a instauração de sindicância interna para a apuração 
de irregularidades no poder executivo municipal; - se, durante o exercício de seu 
cargo, já houve a instauração de sindicância ou processo administrativo que, ao 
final, tenha implicado a responsabilização/penalização de algum servidor, 
independentemente do motivo. Solicita-se ainda que o funcionário referido 
encaminhe cópias de todas as auditorias por si realizadas, relativamente ao ano de 
2016. Matérias aprovadas por unanimidade. No período das explicações pessoais. 
A Verª. Marlene Maçalai Selke agradeceu a Deus pela compreensão e 
cooperação que todos os Vereadores tiveram na sessão, citando que pela primeira 
vez deu para discutir assuntos do município e não assuntos particulares, e sugeriu 
para que continue assim.   O Ver. Valmir Rochinheski  inicialmente parabenizou 
o Secretário Dorninha, pela transparência e pelo serviço que vem prestando junto a 
Secretaria de Agricultura e citou a aquisição de alevinos para a distribuição a onde 
todos ajudaram, parabenizou também a Emater, e solicitou envio de ofícios 
parabenizando-os, solicitou também para que  fosse enviado oficio para a Tarumã 
que já está recebendo produto e já deu uns quantos empregos para pessoas de 
nosso município, dando boas vindas.  O Ver. Aldair Clovis Maron solicitou para 
que fosse enviados ofícios para os Senhores Oli e Clodoaldo Stopiglia agradecendo 
pelo ato que estão fazendo também nas distribuições peixes em nossos rios, 
solicitou também que fosse enviado oficio para a Secretaria competente que vem a 
tempo dando incentivo para o povoamento de nossos rios, solicitou ainda que fosse 
enviado oficio para a Tarumã em nome do Carlinhos dando boas vindas a esta 
empresa que vem somar e é muito importante para o nosso município. A Verª. 
Célia Vargas Padilha inicialmente deu seu apoio ao projeto apresentado essa 
implantação de reforma e ajuda aos agricultores para que tenham um bacia leiteira 



bem produtiva, e isso vai retornar em impostos para o município, vai também 
manter os agricultores em suas propriedades, vão ter um incentivo a mais de ficar 
trabalhando na agricultura, e também os seus sucessores, porque precisamos de 
uma agricultura forte que produz alimentação para também aumentar o comércio e 
geração de em pregos e renda, em seguida solicitou para que fosse enviado um 
oficio para o dono da Empresa Tarumã e em seu nome estender aos demais 
funcionários dando boas vindas ao nosso município, é mais uma empresa que 
ajudará no desenvolvimento e geração de empregos e retorno do ICMS, é mais 
uma opção de escolha para os nossos agricultores que vendem a sua produção, 
solicitou também envio de oficio para o responsável pela iluminação pública, 
porque tem muitas famílias reclamando das ruas escuras, solicitou também para 
que seja feito reparos nas estradas principalmente na Nova Conquista que estão em 
precárias condições de tráfego, frisou também que era favorável a implantação das 
industrias no município, porque vem somar, vem gerar emprego e renda, logo após 
desejou um ótimo rodeio em nome do Patrão e da Patroa que se faziam presentes 
na sessão, porque isso valoriza a cultura de nosso município é uma tradição 
importante para a nossa juventude e para as pessoas que gostam e ela estará dando 
seu apoio, e parabenizou a Senhora Ivanice que além de Patroa é Conselheira 
Tutelar que exerce um importante papel, que trabalha com as famílias, com as 
crianças, e esse trabalho é louvável elogiar e reconhecer, frisou também que era 
favorável a realização da Audiência Pública com relação a segurança, tem que dar 
apoio a comunidade que vem enfrentando muitos problemas. A Verª. Cleomara 
Bertaso inicialmente parabenizou o Dorninha que não estava mais presente, mas 
solicitou que fosse enviado um oficio a ele parabenizando pelo bom trabalho que 
está fazendo junto a Secretaria de Agricultura e não esquecendo de sempre citar 
que a Emater é uma parceira da Secretaria de Agricultura sempre junto na 
realização de projetos, e com relação a transparência e o bom trabalho que siga de 
exemplo para outras Secretarias também, em seguida frisou que na ultima sexta-
feira tinha participado de um Seminário de Desenvolvimento Econômico 
juntamente com os Vereadores Gabriel, Enio e Joel, citando que foi muito 
produtivo e ao mesmo tempo cansativo eram muitas informações para pouco 
tempo, logo após frisou que gostaria de dizer para o Patrão Lilo que ele estava de 
parabéns de como está conduzindo a entidade e com certeza há pedras, mas muitas 
vezes depois se constrói um castelo com essas pedras, e essa pessoa que está 
fazendo o contrário do que todos querem que o evento saia, com certeza a 
comunidade em si vai ver quem ela é, e quando precisarem dela ela vai estar 
sempre a disposição do CTG, frisou também que estava muito feliz com a 
Administração em si, citando que estava vendo bastante progresso, muita coisa que 
foi comentado em época de campanha que já está acontecendo, como a vinda 
dessas industrias, então é o trabalho que se esperava. O Ver. Enio Alberto 
Delatorre inicialmente frisou com relação ao projeto da sala de espera e solicitou 
para que fosse enviado oficio para o Prefeito, a Emater e Secretaria de Agricultura 
e também ao Ex. Prefeito Osmar, e ao Carlos Eugenio que é o Presidente do 



Corede, frisando que essa matéria já foi sendo construída já ai na Consulta Popular 
a onde toda a comunidade participou, porque eram feitos muitos projetos e se 
perdia no caminho, mas agora com sugestão da Emater, e ele na condição de 
Presidente do Comude trabalharam na Consulta Popular e colocaram um projeto 
que é esse da sala de espera que vai resolver o problema dos agricultores de as 
vacas estarem no barro sujando a úbere antes da ordenha, então é um projeto que 
toda a comunidade está de parabéns, mas o senhor Carlos Eugenio foi fundamental 
na liberação, todos sabem que no passado havia muita expectativas e não vinha, e 
solicitou para convocar sempre a comunidade quando tiver esse tipo de votação 
para a comunidade saber onde vai os recursos do orçamento do estado, em seguida 
frisou de seu contentamento do Patrão e a Patroa e a patronagem estarem 
organizando o nosso rodeio, e se depender dele ele vai dar todo o apoio, não só 
com a presença, mas de algum trabalho que ele possa fazer mesmo não sendo da 
patronagem, e parabenizou o Patrão Lilo e a Patroa Ivanice, o Argeu e sua esposa 
que também fazem parte da patronagem, logo após saudou o Both que é o 
Presidente do Partido Progressista e Pai do nosso Prefeito, frisando que tiveram 
uma conversa agradável essa semana e o que depender de sua bancada esta ai para 
somar junto para o crescimento de nosso município e não atrapalhar, são 
favoráveis a todo e qualquer entendimento, cumprimentou também a Mãe do 
Vereador Gabriel que sempre está presente acompanhando o trabalho do filho, 
mencionou também a presença do Presidente do hospital, que está sempre presente 
em nossas sessões, saudou ainda o seu vizinho lá da Linha Iracema que estava 
presente o senhor Toni Zuliani e que venha mais vezes nos prestigiar.                     
O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente solicitou para que o portal de 
transparência da Câmara seja mais alimentado, em seguida frisou que naquele dia 
de fato tinha sido uma sessão produtiva sem ataques pessoais, e fez um breve 
esclarecimento que na ultima sessão ele foi tomado meio que de surpresa e se 
dirigiu ao Presidente da casa Vereador Neguinho como é conhecido por todos, 
citando que na ultima sessão naquela oportunidade o Presidente comentou que 
possivelmente haveria alguma perseguição pessoal, algum motivo, mas ele não 
sabia qual que motivaria uma perseguição alguma coisa contra ele e que iria 
procurar e descobrir, então aproveitou a oportunidade para esclarecer que não tinha 
nada contra a pessoa do Vereador Neguinho, e citou uma questão que ele criticou, 
mas ai foi o Neguinho Presidente, e não Neguinho pessoa, porque presidente 
cumpre uma função importante, então Neguinho pessoa ele não tem nada contra, 
nem um rancor, não fala mal do Vereador para ninguém, só quanto o Neguinho 
Presidente no sentido de chamar atenção um pouco mais enérgica, para evitar 
alguma coisa que pudesse vir a prejudicar o bom andamento dos trabalhos da casa, 
que o Regimento seja cumprido nada pessoal, logo após frisou que normalmente 
ele usa uma expressão sempre quando ele faz um requerimento sugerindo alguma 
obra e coisa, para a Secretaria de Obras, ele costuma usar a expressão boa vontade, 
e as vezes o pessoal interpreta um pouco mal, quando ele diz que basta boa 
vontade, e entendem que ele está falando que o pessoal é preguiçoso ou é 



ineficiente, não, as vezes ele pede como tinha sido naquele dia, é que simplesmente 
levantem uma placa que está caída, que é uma coisa absolutamente simples, então 
quando ele diz boa vontade, não é no sentido de que o pessoal não esteja sendo 
eficiente, de que o pessoal esteja fazendo corpo mole não, é que as vezes é uma 
coisa super simples que pode ser feita quase imediatamente que basta portanto um 
pouquinho de visão, um pouquinho justamente de boa vontade de pegar uma 
pessoa e ir lá fazer o serviço, frisou também que já tinha comentado na sessão 
passada , e naquela hora ele fazia questão de informar com mais detalhes e saudou 
o seu amigo Toni que é muito amigo de seu Pai e é agricultor do município 
agradecendo pela presença e na pessoa dele saudou os demais munícipes, e citou 
que lá em 2016, quando estava aberto a solicitação de emendas parlamentares ele 
enviou um oficio para o Perondi e para outros Deputados de sua bancada, 
informando algumas necessidades de nosso município principalmente ligados a 
agricultura, que é a nossa base da economia, então atendendo o seu pedido o 
Deputado Federal Perondi, destinou uma emenda de cem mil reais para o 
município de Chiapetta e já foi definida a destinação desses cem mil reais, que ele 
fazia questão de informar a comunidade até por questão de transparência e é uma 
informação de utilidade pública, que vão ser adquiridos os seguintes equipamentos 
para a Patrulha Agrícola é destinado especialmente ao fomento do setor 
agropecuário, um perfurador de solo, uma segadeira, uma plataforma, uma 
roçadeira, uma plaina e uma enfardadeira, mencionou também reiterando um 
pedido e gostaria que o Presidente até se manifestasse, citando que apresentou não 
especificamente ao Presidente mas a Mesa Diretora sobre a possibilidade de 
elaboração de um edital de uma licitação no sentido de contratar uma empresa em 
fim, primeiro para instalação de som na nossa Câmara que ele acha importante 
citando que aproxima a comunidade, estimula a participação, e sugeriu para que 
seja adquirido um sistema de som microfone e ainda na mesma linha, e ele insiste  
que as sessões sejam transmitidas via rádio e citou que o munícipio contratou a 
rádio por meio de licitação, divulgando um informativo no qual repassa as 
informações de interesse público as atividades que vem desenvolvendo, nada 
melhor seria esse poder aqui, contratar na mesma forma a emissora de rádio para 
transmitir ao vivo as reuniões da Câmara, citando que isso já foi falado 
exaustivamente aproxima a comunidade, o colono que tem dificuldade de vir 
assistir uma sessão por causa do trabalho, por causa do cansaço e escutaria via 
rádio o trabalho que está sendo desenvolvido, os projetos as ações e se a sessão 
naquele dia tivesse sido transmitida pela radio toda a nossa colonada estaria ciente 
desse projeto da construção de sala de espera, frisou também só para tirar uma 
curiosidade sua se dirigindo ao Patrão do CTG, que ficou curioso quando o Patrão 
comentou que tem alguém não sabendo por quais motivos querendo impedir, 
atrapalhar ou entre aspas boicotar o CTG, e fez um pedido ao Patrão para explicar 
exatamente o porquê disso ai, de repente os Vereadores teriam condições de 
ajudar, porque alguém estaria querendo boicotar, qual a razão.                   
O Ver. Joel Pires Corrêa inicialmente parabenizou o Both pela iniciativa de 



conversar com o Pai do Vereador Gabriel ex. Vereador Kovalski de manter a paz e 
a harmonia de nossa bancada, e conversaram para ocorrer tudo normal como 
ocorreu naquele dia, e que continue assim, e sabia que não iria ser sempre do jeito 
que a gente quer, mas as duas bancadas estavam de parabéns pela inciativas que 
tomaram, não adianta vir aqui brigar um com o outro, todos estão aqui para ajudar, 
trabalhar pelo bem do nosso município é por isso que foram eleitos. E para 
finalizar o senhor Presidente solicitou para que fosse enviado um oficio para a 
Secretário de Obras e para o Assessor Miltinho, que quando patrolar uma estrada 
que coloquem o rolo atrás bater também, e também que lembrem que Chiapetta 
também tem bairro que estão tampados de entulhos e galhos e esses devem ser 
retirados, solicitou também para que o Secretário repassasse aos patroleiros um 
caso de dias atrás, onde ele passou na Fazenda Mariotti e a dos Kudies e foi 
patrolado as estradas, só que no Ari Paula e Sadi Chechi, tinha uns buracos e não 
cruzava carros e o patroleiro passou por cima com a patrola duas vezes e não teve a 
capacidade de baixar a lamina, para dar uma ajeitada uns dez metros, e ai o seu Ari 
Paula foi lá com a lâmina e fez o serviço, frisou também de uma coisa que lhe 
deixa triste de quando o Neguinho pega uma maquina no sábado ou no domingo, 
falam o Neguinho se beneficia vai fazer horas extras, se elegeu com as maquinas 
da Prefeitura, e citou que dias atrás o senhor José Soares solicitou para fazer uma 
Silagem, e se não iriam fazer ele iria fazer com seu trator ele estava bravo, e dai ele 
foi e fez o buraco de silagem, e foi em outro colono enterrar uma vaca que fazia 
dois dias que estava morta, e não bateu o ponto, e solicitou para enviar um oficio 
para a Secretaria competente para que quando morrer uma Reis que seja avisado 
logo a Secretaria de Obras, solicitou também que fosse enviado um oficio para o 
DAER fazer a operação tapa buracos na ERS 571, e parabenizou o Patrão e a 
Patroa pela realização do Rodeio e se precisarem dele ele está ai para ajudar  e 
agradeceu a presença de todos e convidou para as próximas sessões nos dias 10 e 
24 de abril as 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.     
 



                                        
 
                                

ATA Nº.010/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2017 
 
      Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezessete às 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 Valtair de 
Paula Alves, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia 
Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon 
Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene de Fátima Maçalai Selke e Valmir 
Rochinheski, 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, logo após a leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Valmir 
Rochinheski, em seguida foi feito um relato das correspondências recebidas e 
expedidas, dando continuidade foi feita a leitura da ata nº 009 de 27 de Março de 
2017 a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Logo após passou-se para o 
período da ordem do dia, onde foram analisadas as seguintes proposições: 
Proposição nº028/17 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatrorre, que “Sugere 
que o Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Obras entre 
em contato com os proprietários, para a construção de um bueiro para melhorar a 
trafegabilidade da estrada entre o Rincão da Lage e Associação Relembrando o 
Passado, que dá acesso às propriedades dos senhores Rudi Ianke e Arno 
Inheraski”. Proposição nº041/17 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, 
que “Sugere que o Poder Executivo Municipal, adquira containers conforme 
possibilidade de orçamento para disponibilizar em locais onde os moradores 
efetuarem construções e ou reformas de obras em nossa cidade”. Proposição 
nº043/17 de autoria dos Vereadores Aldair Clovis Maron e Gabriel Guilhon 
Kovalski, que “Sugerem que o Poder Executivo Municipal, providencie a criação 
do cargo de GUARDA MUNICIPAL, em numero de vagas tantas quantas bastem 
para garantir a segurança do Município, com urgência, sugerindo-se sua lotação em 
pontos estratégicos da cidade, tais como a praça, o ginásio e a creche municipal”.    
Proposição nº045/17 de autoria do Vereador Valtair de Paula Alves, que “Sugere 
que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, providencie a 
cobertura com zinco da Creche Municipal”. Proposição nº046/17 de autoria do 
Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que seja imediatamente 
providenciada, por intermédio da Secretaria de Obras, a troca das lâmpadas 
queimadas dos postes de luz Município afora, e colocadas naqueles em que não 
há”. Proposição nº047/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 
“Sugere que seja criado pela Mesa Diretora desta casa, por decreto legislativo, e 
provido, mediante concurso, pelo menos uma vaga de Vigia, com urgência, a ser  



 
 
 
lotado no Parlamento Municipal. E que tal cargo tenha como atribuições, dentre 
outras, efetuar rondas de inspeção pelo prédio e imediações, examinando portas, 
janelas e portões, para assegurar-se de que estão devidamente fechados, atentando 
para eventuais normalidades; deter elementos suspeitos, com uso de tóxicos, 
tentativa de furto, vandalismo, segurando-os até a chegada da autoridade 
competente, ou ainda, encaminhar até a Delegacia de Policia”. Matérias aprovadas 
por unanimidade. Foi analisado também o seguinte pedido de Informações: Pedido 
de Informação nº011/17 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, 
Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que “Requerem ao chefe do 
executivo Senhor Prefeito a seguintes informações: - Há empresários que 
pretendem instalar estabelecimentos (empreender) no Município, que já realizaram 
alguma sondagem junto ao Executivo com essa finalidade? Em caso positivo, 
quem são e a que pé andam as tratativas envolvendo tais empresas (fase de 
negociação)? Há algum prazo previsto para que tais empresas efetivamente se 
instalem e comecem a exercer suas atividades aqui? Em caso positivo, 
precisamente aonde (local/terreno/rua/prédio)? Qual o ramo de atuação/atividade 
das empresas em questão? Matéria aprovada por unanimidade. No período das 
explicações pessoais. O Ver. Joel Pires Corrêa abdicou deste espaço. A Verª. 
Marlene Maçalai Selke inicialmente frisou que tinha participado da Assembleia 
do Sindicato, onde foi muito agradável fizeram a prestação de contas apresentando 
um parecer bem esclarecido, frisou também que esteve na palestra sobre a bolsa 
família que foi muito proveitosa para o pessoal que tinha alguma duvida foi 
esclarecido, em seguida frisou que participou do rodeio e com toda a chuvarada 
estava muito agradável e parabenizou o Patrão e demais pessoas que trabalharam 
na realização do evento, frisou também que naquela semana estava começando a 
semana santa e a pascoa, onde se lembra de muitas coisas, coisas novas, 
pensamento positivo, pedir perdão pelos erros e recomeçar, e desejou a todos uma 
feliz pascoa. O Ver. Valmir Rochinheski  parabenizou o Patrão e toda a 
patronagem e também a Cleomara, pelo sucesso do Rodeio, e que ele não pode se 
fazer presente por força maior, e que choveu mas foi uma chuva boa para a nossa 
agricultura, e agradeceu a Deus pela farta colheita e desejou a todos uma feliz 
pascoa.  O Ver. Aldair Clovis Maron solicitou para que fosse enviado ofício para 
o pessoal do rodeio parabenizando pelo sucesso do rodeio. A Verª. Célia Vargas 
Padilha inicialmente frisou que ela também foi convidada para varias reuniões e 
também para a reunião da bolsa família, e solicitou para que fosse enviado um 
oficio para a 1ª Dama citando que ela era contrária politica, mas ela como 
munícipe era empregada do povo e o município tem que trabalhar para todos, e 
eles foram eleitos e os cargos são passageiros e passam e eles têm que trabalhar 
muito bem pela nossa comunidade, frisou também que ela não esteve na palestra, 
mas a muitos anos ela vem acompanhando a questão da bolsa família, os pré- 



 
 
 
requisitos, os critérios, que as famílias devem ter para se inscrever e conseguir a 
bolsa família, e citou que tinha escutado o programa do município no sábado no 
qual a primeira Dama falou juntamente com a Assistente Social, de todos os pré-
requisitos de como a família deve ser inscrita e se apropriar do bolsa família com 
critérios bem definidos, com muitas exigências, e parabenizou a equipe da 
Assistência Social que estão cobrando exigindo dentro dos critérios estabelecidos, 
e é isso que deve ser prezado em nossas famílias, em nosso município pela 
transparência, pelas coisas certas, frisou também que não pode estar presente 
porque ela trabalha, e não podia sair em horário de trabalho, mencionou também 
que achava muito bom a questão dos cursos que estão sendo colocados todos os 
governos não interessa o partido tem seus programas, e mandam para os 
municípios que tem o Conselho e esse Conselho se reúne e cobra os critérios que 
devem ser trabalhados, e em relação ao bolsa família tem programas que as 
famílias, mães, devem participar, e isso é muito bom e está ocorrendo em nosso 
município essas orientações para as famílias desde o ambiente em sua casa, como 
deve ser, o meio ambiente a plantação de arvores, culinária, então uma série de 
cursos e orientações para ter o bolsa família, e outra coisa que ela achou bonito e 
citou que hoje em dia há vários tipos de famílias e tem que ser respeitado, porque 
vivemos em uma sociedade que passa por muitas mudanças sociais ai nessa 
questão como a primeira Dama falava e a Assistente Social, que não é porque a 
pessoa tem o seu esposo, seu marido que não é casada dentro dos conformes 
conforme a legislação, com os documentos de casadinha, se você está morando 
junto com alguém, tem seus filhos e está recebendo a bolsa família, você é uma 
família não pode dizer que está sozinha e tem que ganhar o bolsa família, a renda 
do companheiro não conta, então foi bem colocado e bem definido isso ai, em 
seguida solicitou para que fosse providenciado os reparos na iluminação pública 
das ruas de nossa cidade, e solicitou para que fosse enviado um oficio para a 
Secretaria de Obras para colocar também para que seja colocado uma lâmpada para 
iluminar na parte de traz da unidade de saúde porque é uma escuridão, citando que 
tem um poste na divisa de sua casa com a citada unidade é só colocar uma 
lâmpada, porque tem noite que não conseguem dormir tem cachorros latindo, e 
quebraram até a tampa de uma caixa de água que tem em uma peça atrás, e desejou 
um feliz natal e prospero ano novo a todos. A Verª. Cleomara Bertaso 
primeiramente solicitou para que fosse oficiado o Patrão do CTG, parabenizando 
ele e a sua equipe pela realização do rodeio que apesar de pequeno como a 
Vereadora Marlene tinha frisado estava muito bom muito harmônico, solicitou 
também que fosse enviado oficio para a primeira Dama pela atitude dela de trazer 
esse esclarecimento para a comunidade que é de extrema urgência sim, citando que 
ela já teve a experiência de trabalhar com o programa do bolsa família e não é fácil 
colocar na cabeça da população que ela não tem o direito, frisou também que  



 
 
 
achava como a Vereadora Célia tinha colocado cabe a integridade de cada um 
saber se tem sim o direito de ganhar ou não, e parabenizou a equipe da Primeira 
Dama e também a equipe que está trabalhando na AMAE em nome da Professora 
Anisia, que o trabalho já começou e está tudo muito gratificante e bonito as 
atividades que eles vem desenvolvendo, e citou que na semana que tinha passado 
fizeram uma reunião e ela estava junto em uma comissão para regularizar 
documentação e também que eles possam vir a comunidade pedir doações, porque 
a AMAE é uma Associação e não pertence exclusivamente a Administração 
pública ela em si esta mantendo, mas eles precisam da sociedade para angariar 
fundos para melhorar cada vez mais, citou também que na quinta-feira não estava 
presente na reunião aqui, porque estava com os colegas Gabriel, o Joel e o 
Presidente em Santo Ângelo no Encontro Regional de Controle Interno e 
Orientação, citando que foi um dia muito proveitoso, e que lhe gravou muito o que 
eles colocaram lá, que eles não são somente para fiscalizar e achar erros eles estão 
lá como órgão, para informar para não ocorrer erros e desejou uma feliz pascoa a 
todos. O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente solicitou que fosse enviado 
oficio ao Deputado Jeronimo Goergen que esteve presente em nosso Rodeio 
Crioulo, e também para o Secretário Ernani Polo, que através do Coordenador 
Regional da Agricultura ex. Prefeito de São Martinho Gian, esteve também 
presente no Rodeio Crioulo de Chiapetta, solicitou também para que fosse enviado 
um oficio para toda a Patronagem do CTG, parabenizando pela realização do 
evento, muito embora o tempo prejudicasse um pouco a chegada dos cavalarianos, 
da população em função da chuva, e citou que tinha perguntado para a Vereadora 
Cleomara se o Rodeio de Lucro deu empate ou deu prejuízo e a Vereadora colocou 
que achava pelo levantamento feito prejuízo não iria dar, então não adianta fazer 
um grande Rodeio, citando que ele viu no passado, talvez não por culpa da 
patronagem em si, mas por parte de departamento de dentro do CTG, que até 
dizem que atrapalharam nesse Rodeio, que fizeram o Rodeio e deixaram setenta 
mil de prejuízo para a Entidade, cerca disso é o comentário que se tem, solicitou 
também que fosse enviado um oficio e que ele tinha participado dessa reunião para 
a Primeira Dama, parabenizando pela organização e pelo esclarecimento e também 
um oficio para a Palestrante Maria Odila que fez uma brilhante palestra, e citou 
que antes se falava aqui sobre essa questão da vigilância, de roubo aqui, roubo ali, 
assalto aqui, assalto ali, drogas, bebedeiras, e muitos casos tem muitos menores 
envolvidos nessa conjuntura toda, e a Maria Odila colocou muito bem a questão 
dos menores que antigamente ninguém morreu porque tomou uma varada na bunda 
do Pai ou da Mãe ou por ter tomado um puxão de orelha da Professora ou 
Professor da Mãe ou do Pai e hoje a criança diz, me da uma batida para ver se eu 
não vou para o Conselho Tutelar, então era por isso que ele estava parabenizando a 
Odila, porque ela teve a coragem de dizer que nenhum Conselho Tutelar, nenhum  



 
 
 
Juizado de Menor, vai condenar um Pai ou uma Mãe que deu um puxão de orelha 
para executar um filho e explicar para ele porque ele tomou o puxão de orelha, ou 
dar uma varadinha para exemplar, e explicar porque ele tomou aquela varada, se o  
Pai tem razão naquilo que ele está fazendo tem que fazer, o Pai tem que mostrar 
que em casa a autoridade é o Pai e a Mãe, será que nos vamos ser mandado pelos 
filhos de menor para criar problemas para a família, para a sociedade, e deixou 
bem claro que não estava falando e não concordava do Pai chegar bêbado em casa 
e espancar o seu filho, frisou também que a sua Mae sempre dizia que a família 
deve ser o exemplo, que a palavra até pode convencer no falar bonito, mas o 
exemplo arrasta a sociedade esse que tem que ser o foco maior da comunidade e o 
exemplo da família, e citou algumas frases que ele vê sempre, abrace seu filho, 
ame seu filho, eduque seu filho antes que um traficante adote ele, e mencionou 
para olhar a sociedade que nos tinha antigamente e olhar a sociedade que temos 
hoje, frisou também que isso é uma conjuntura de nos estarmos colocando câmeras 
de monitoramento nas ruas, na Câmara, na Prefeitura, para cuidar da nossa 
sociedade, cuidar dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos amigos, dos 
nossos vizinhos e com relação a isso solicitou para que fosse enviado um oficio 
para o Presidente da ACI, para ver se não seria a hora de se engajar aproveitar esse 
momento, juntamente com a Prefeitura e participar dessa ação, mencionou também 
que estava feliz por ter recebido naquela semana um comunicado do Secretário da 
casa e do Presidente Valtair de ter recebido oficio da Assembleia Legislativa, 
referente a moção que ele tinha apresentado para recuperar pequeno acesso 
asfáltico, que as empresas pagariam por isso, e ela foi apresentada aos 
Parlamentares da Assembleia Legislativa e foi lida num expediente da sessão 
plenária lá da Assembleia no dia 29 de março, então ela ficava feliz de uma moção 
aqui do interior um dia pode se tornar lei, e depois disso ele recebeu de muitas 
autoridades parabéns por essa iniciativa, e desejou uma boa semana Santa a todos e 
uma abençoada pascoa. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente solicitou 
para que fosse enviado um oficio para a Patronagem do CTG pela realização do 
evento e parabenizou a Vereadora Cleomara por ter se disposto ajudar o pessoal 
enfim teve como consequência uma gripe também, e frisou que esteve presente no 
sábado e domingo e foi muito bacana, muito bonito, bem organizado, claro que 
teve o contra tempo do clima não colaborou tanto que acabou impedindo que o 
pessoal marcasse presença em peso, mas menos mal como foi comentado antes que 
não houve prejuízo financeiro, então ele fica feliz por isso, mas é claro que o CTG 
em si, o rodeio melhor dizendo, ele não tem uma finalidade puramente lucrativa, 
isso que é importante destacar também, talvez se não tenha vindo um lucro 
material, um lucro financeiro ao menos é certo que houve em termos de tradição, 
em termos de cultivo a cultura gaúcha, citando que teve belas apresentações de 
danças, de musicas enfim, em seguida voltou ao tema segurança publica, frisando  



 
 
 
que o colega Vereador Enio estava comentando sobre a parte das causas, e tem as 
causas e tem as consequências e infelizmente hoje em nosso município a gente está 
lidando com as consequências daquilo que na raiz não tenha sido bem combatido,  
e ai permite que as crianças crescem desorientada talvez preferindo o mundo do 
crime do que o mundo do trabalho, preferem os atalhos do que os caminhos 
corretos e caba gerando o que  estamos vendo hoje na nossa comunidade, frisou 
também que eles como Vereadores representantes da comunidade tem o dever de 
assumir parte da responsabilidade como parlamentares do município, tem que 
tomar partido em relação a alguma coisa de acordo com as suas atribuições, de 
acordo com os seus limites, de acordo com a sua competência, mas infelizmente 
como parlamentares isso já é corriqueiro aqui nesta casa, os Vereadores não tem o 
poder de determinar algumas medidas, citando que sugerem ao prefeito faça isso, 
faça aquilo, eles não tem o poder de fazer com que aquilo seja da noite para o dia 
cumprido, e frisou que no mês de maio será realizada uma audiência pública tendo 
como tema principal Segurança Pública, citando que eles são fiscalizadores, eles 
são legisladores integrantes da casa dos debates e por isso que o assunto é de 
interesse da comunidade, principalmente o de segurança em função do que vem 
acontecendo tem que ser tema de debate tem que ser tema de discussão, já foi bem 
definido como será o plano de trabalho, vai ser convidado entidades, ACI, e 
demais órgãos, para então descrever em que pé anda a situação da segurança, e a 
partir dai, tomar, sugerir algumas medidas que podem ser feitas, tanto por parte da 
Câmara, como por parte do Executivo, como por parte de outros poderes, inclusive 
iria ser convidado a Promotoria de Justiça, o Poder Judiciário, então ele acha 
importante essa medida que cada qual pode tomar para auxiliar nesse problema que 
vai de encontro do interesse da comunidade, em seguida frisou que gostaria de 
dizer ainda na linha da Segurança, na linha das consequências, onde se lida com 
educação, lida com escola de qualidade ensinando nossas crianças a dizerem, com 
licença, por, favor, muito obrigado e me desculpe, palavras que ele chama de 
quatro palavras mágicas, e mencionou que é claro quando não há uma educação de 
qualidade por parte da família em conjugação de esforços com a escola, e não 
tendo também oportunidade de trabalho é quase certo, não cem por cento das 
vezes, que a pessoa envereda para o caminho complicado, que infelizmente está 
sendo pesado no nosso município, tem acontecido muitos fatos, muitas 
ocorrências, que são de conhecimento de todos e que os obriga a tomar algumas 
medidas imediatas, urgentes, ele particularmente na condição de representante da 
comunidade, assim como todos os colegas Vereadores, frisou também que naquela 
semana estaria enviando ofícios a todos os Deputados de sua bancada 
Peemedebistas os Federais e Estaduais, no caso os Federais aqueles vinculados ao 
Rio Grande do Sul, solicitando na forma que for que nos auxiliam, seja sugerindo 
ao Secretário de Segurança, ou mesmo o Governador para que de repente aumente  



 
 
 
o nosso efetivo, ou que encaminhem uma verba extraordinária para auxiliar nessa 
situação, logo após frisou de um fato muito interessante e muito curioso citando 
que ele tem marcado presença nas Câmaras de Vereadores de outras cidades e 
citou que dias atrás foi na Câmara do Inhacorá e na ultima segunda-feira foi na de 
Santo Augusto e um fato que lhe chamou a atenção que a Câmara de Santo 
Augusto se desassociou da Acamrece por incrível que parece com cinco votos 
contra quatro e não só por contenções de gastos, então foi uma discussão que ele 
achou interessante, e foi justamente aquilo que foi comentado aqui a falta de ver 
algo em prol do nosso município, frisou também com relação as diárias citando 
que dias atrás os Vereadores tenham ficado um pouco constrangidos, quando ele 
comentou que alguns pudessem ter recebido valores de diárias, até o próprio 
Presidente, o Enio, o Joelzinho, o Nica, o Maronzinho, e salientou que aquilo não 
foi uma forma de constrangimento nem nada, lhe entenderam mal, mas que na 
resolução que fixa o valor das diárias consta expressamente o seguinte, os 
Vereadores e Funcionários da Câmara de Vereadores quando participarem de 
cursos reuniões e congressos, deveram em seu retorno e na seção ordinária mais 
próxima relatar amplamente o conteúdo dos cursos, reuniões e palestras, então ele 
falou não como forma de constranger nem nada, mas simplesmente por questão de 
transparência e até por contribuição vai que o conteúdo da palestra tenha sido 
interessante. E para finalizar o senhor Presidente solicitou para que fosse enviado 
um oficio para a Primeira Dama e para a Maria Odila, pelo brilhante 
esclarecimento com relação o bolsa família, solicitou também oficio para a 
Secretaria de Obras para ver a questão do que a Vereadora Célia falou da 
iluminação na unidade básica de saúde, frisou também que estava lá na Creche 
citando que ele não é engenheiro mas achava que tinha uma viga lá que está 
cedendo, e naquele dia tinha vindo mais uma noticia que tinha estourado mais uma 
porta lá, e ele analisando teve a conclusão que essa viga está cedendo e está 
estourando as portas, então solicitou para o Executivo tomar providencias de 
enviar um engenheiro lá e ver esta questão, solicitou também para que fosse 
tomado providencias com relação a agua parada que tem atrás do posto de saúde, e 
desejou a todos uma feliz pascoa, e agradeceu a presença de todos e convidou para 
a próxima sessão no dia 24 de abril as 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.     
 



                                        
 
                                

ATA Nº.011/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE ABRIL DE 2017 
 
      Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezessete às 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 Valtair de Paula Alves, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis 
Maron; Célia Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto Delatorre; 
Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene de Fátima Maçalai 
Selke e Valmir Rochinheski, 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, logo após a leitura Bíblica ficou a cargo do 
Vereador Aldair Clovis Maron, em seguida foi feito um relato das 
correspondências recebidas e expedidas, dando continuidade foi feita a leitura da 
ata nº 010 de 10 de Abril de 2017 a qual foi aprovada por unanimidade de votos. 
Logo após 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 
nº019/17, de 20 de Abril de 2017 que “Autoriza a celebração de parceria para a 
consecução de finalidade de interesse público e reciproco com a Associação 
Cultural Comunitária (Radcom) Rádio Líder de Frequência Modulada – Rádio 
Chiapetta FM (104.9), por meio de termo de fomento, e dá outras providências”. 
Projeto de Lei nº020/17 de 20 de Abril de 2017, que “Altera a redação do art. 2º 
da Lei Municipal nº 877/2017, de 28 de março de 2017, e dá outras providências”. 
Projeto de Lei nº021/17 de 20 de Abril de 2017, que “Institui Gratificação aos 
Servidores Municipais de Equipe Volante de Fiscalização do ICMS e dá outras 
providências”. Projeto de Lei nº022/17 de 20 de Abril de 2017, que “Cria 
empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde e dá outras providências”. 
Matérias aprovadas por unanimidade. Também foram analisadas as seguintes 
proposições: Proposição nº022/17 de autoria do Vereador Enio Alberto 
Delatrorre, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal juntamente com a 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Lions Clube, realize o Festival da 
Canção Sertaneja a nível municipal”. Proposição nº049/17 de autoria da 
Vereadora Cleomara Bertaso, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal entre 
em contato com o DAER de Santa Rosa responsável pela ERS 520 que liga 
Chiapetta a Inhacorá, para providenciar redutor de velocidade e sinalização, nas 
proximidades das propriedades de Marcos Weber e Gilberto Delatorre, indicando 
que ali tem um centro de atendimento para crianças especiais, AMAE (Associação 
Municipal dos Amigos dos Especiais)”. Proposição nº050/17 de autoria da 
Vereadora Cleomara Bertaso, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal entre  



 
 
 
em contato com a RGE, para ver o motivo que foi desativado os postes de 
iluminação pública no trajeto saída da Vila Miguel que liga os bairros Nova 
Esperança e Nova Esperança II (PAC 2), e solicitar que sejam reativados 
urgentemente, sendo que ali as pessoas dos citados bairros transitam regularmente 
a noite e com a escuridão é o maior perigo de ocorrer algum incidente”. 
Proposição nº051/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 
“Sugere que a ACIC designe uma reunião com todos os associados e indague-lhes 
se pretendem instalar câmeras de segurança e sistema de alarme em seus 
estabelecimentos comerciais, com os interessados num e/ou noutro, que 
conjuntamente e em comunhão de esforços com a Policia Civil e Brigada Militar, 
elaborem uma espécie de plano de segurança dos comerciantes, especificando os 
itens a serem instalados em cada estabelecimento com vistas a melhorar a 
segurança de cada local. Estabelecidas as necessidades dos associados e 
especificados os itens a serem adquiridos, que a Associação obtenha junto aos 
estabelecimentos da região orçamentos para a aquisição e instalação dos 
equipamentos, informando o número de interessados na aquisição, com o fim de 
pedir significativo desconto em prol dos associados, além disso, sugere-se que 
parte do auxilio repassado mensalmente à entidade pelo município seja destinada a 
essa finalidade, favorecendo aos associados/comerciantes e, em consequência, toda 
a comunidade Chiapetense.  Proposição nº052/17 de autoria do Vereador Gabriel 
Guilhon Kovalski, que “Sugere que seja procedido ao recapeamento asfáltico, com 
o tapamento dos buracos, no trecho sito em frente ao assim nominado Posto 
Mattioni, na lateral da creche municipal (AV. Ipiranga), em ambas as vias, até o 
primeiro quebra-molas, considerando que tal trecho está em precária condição de 
trafegabilidade, com buracos, favorecendo a ocorrência de acidentes, sem olvidar, 
também, o aspecto estético”. Matérias aprovadas por unanimidade. Foi analisado 
também o seguinte projeto de resolução: Projeto de Resolução nº006/17 de 
autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski que “sugere que Regulamenta o art. 
32 da Lei Orgânica Municipal no âmbito do Poder Legislativo, e dá outras 
providências”. Matéria reprovada com três votos favoráveis e cinco abstenções. 
Também foram analisadas as seguintes mações: Moção nº004/17 de autoria do 
Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere ao Secretário Estadual de 
Segurança Pública, ao Chefe da Casa Civil, ao Secretário de Planejamento, 
Governança e Gestão e, ainda, à Assembleia Legislativa, todos do rio Grande do 
Sul, que aumente o efetivo da Brigada Militar na cidade de Chiapetta, ou interceda 
junto a quem tenha competência para diretamente fazê-lo, com 
urgência/prioridade. Moção nº 005/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon 
Kovalski, que sugere “Moção/votos de congratulações à Brigada Militar e Policia 
Civil de Chiapetta/RS, que vai estendida a todos os envolvidos na assim nominada 
“Operação Levante”. Matérias aprovadas por unanimidade. Também foi analisado  



 
 
 
o Pedido de Informação nº012/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon 
Kovalski, que “Requer ao Senhor Prefeito que informe: o valor mensal da conta de 
água dos últimos doze meses da empresa Waimer Volmir Weis-ME (malharia), 
beneficiária de incentivos fiscais do Município de Chiapetta. E que desses valores, 
informe precisamente quanto foi pago pelo Município em cada mês sob a forma de 
incentivo fiscal. Matéria aprovada com sete votos favoráveis e uma abstenção do 
Vereador Enio Alberto Delatorre. No período das explicações pessoais. O Ver. 
Gabriel Guilhon Kovalski aproveitando a deixa do colega Enio, pedindo até 
desculpa pelo teor da palavra, mas era bastante hipocrisia essa empresa que lá está, 
e já estava há bastante tempo e ele preocupado com essa situação fez um pedido de 
informação, quem era a dona do imóvel que estava sendo locado, e veio o pedido 
de informação contando a seguinte resposta: a proprietária do imóvel locado para a 
instalação da empresa é Lenir Bona, que sabidamente é sogra do colega Enio, e 
naquela oportunidade ele já tinha absoluto conhecimento de que a empresa ali 
instalada, e que ali permanecia era de propriedade de sua sogra, e salientou que não 
estava criticando a vinda da empresa, estava criticando a aprovação de uma lei que 
favoreça um parente, e isso ocorreu e essa conversa fiada de que não sabia onde se 
instalaria não cola porque o imóvel já estava sendo locado, então só se autoriza 
uma nova locação, ele só queria fazer esses esclarecimentos em relação aquelas 
observações que ele fez no feicebook, frisou novamente que essa historia de que o 
Vereador não conhecia, de que lá era de propriedade da sua sogra, não convence, 
ninguém acredita, seria até uma forma de banalizar a inteligência da comunidade, 
por que sua sogra já estava lá há um tempo, aquilo que veio para cá se tratou 
apenas numa espécie de renovação de uma nova concessão, então o Vereador já 
tinha o conhecimento pleno que aquela empresa estava instalada no local de sua 
sogra, e o Vereador votou uma lei favorecendo ela, favorecendo parente, frisou 
também que os Vereadores são por excelência fiscais do município e como fiscal 
ele tem feito vários pedidos de informações, citando que de fato ele queria saber o 
que vem ocorrendo no âmbito da municipalidade ele quer trazer esse tipo de 
questionamento a tona, ele quer que todos os Vereadores tomem ciência disso, e a 
comunidade local também, porque ele não quer ir lá e engavetar alguma coisa que 
é de interesse de toda a comunidade, que envolve dinheiro público, envolve bem 
público, que envolve maquinário público, isso é importante que todos saibam, que 
todos tomem conhecimento, frisou também que o pedido de informação consta 
expressamente no Regimento Interno, é um direito é um poder, e é o dever do 
vereador usar esse instrumento, usar dessa ferramenta com a intenção de saber o 
que vem ocorrendo na municipalidade, e a parte daquele ditado quem não deve, 
não teme, mencionou também que fruto desses seus pedidos de informação 
constatou aqui um contrato que lhe chamou muita a atenção, alguns pontos que lhe 
trouxe certa curiosidade, que é em relação ao contrato de arbitragem que foi  



 
 
 
formulado junto na época do campeonato municipal, entre o município de 
Chiapetta, a contratada seria a empresa Daniela korb Fassbinder acontece que essa 
empresa a principio não teria CNPJ, e não sabia se de fato se tratava de uma 
empresa de arbitragem, e teria recebido a importância de R$ 6.500,00 (seis mil e 
quinhentos reais) para proceder a arbitragem, e ele como fiscal tem que se inteirar 
dos assuntos de interesse municipal, para verificar se o dinheiro público tem sido 
destinado no local correto, isso sem apontar dedo para ninguém, sem tentar retalhar 
ninguém a ideia é saber como é que estão as coisas no trato com o dinheiro, com os 
bens públicos, afinal é fruto do imposto de todos, logo após friso com relação a 
temática da Segurança pública, citando que eles integrantes da Comissão de 
Constituição e Justiça, ele, o Joel Presidente e a Cleomara relatora, estão 
promovendo uma Audiência Publica que iria ocorrer no dia 09 de maio as 19;00 
horas, inclusive varias entidades já estavam sendo oficiadas, enfim iria ser feita 
uma divulgação maior, mais ampla, para debater, para discutir e propor 
eventualmente soluções, alternativas, para melhorar, para amenizar essa situação 
da nossa segurança, então eles como Vereadores estão tentando assumir parte 
dessa responsabilidade se tratando de segurança, juntamente com as instituições 
públicas, Policia Civil, Policia Militar, Poder Judiciário, enfim, para chegar a uma 
alternativa. O Ver. Joel Pires Corrêa inicialmente frisou quanto a contratação que 
o Vereador Gabriel tinha frisado que lhe chamou a atenção e citou que tinha os 
documentos dos Valores que era repassado, frisando  para a comunidade presente 
que ele é Juiz e tinha apitado o campeonato de graça esse ano, porque se não, não 
saia o campeonato e ele se elegeu Vereador e não iria mais apitar, e dai o Prefeito 
Eder falou para fazer o campeonato que depois eles iram dar um jeito, frisou 
também que ele já tinha falado com o vereador Gabriel que iria parar, mas não por 
ter feito alguma coisa errada, iria parar porque é Vereador, frisou também que os 
Juízes de fora iriam cobrar setecentos e cinquenta por rodada e se fazer as contas 
iriam gastar se tivessem pegado os Juízes de fora o município iria gastar no 
mínimo de doze a quatorze mil reais, e com certeza no próximo campeonato vai 
gastar essa quantia com menos jogos que vai ter, a não ser que ele apite de graça de 
novo, e se o Vereador Gabriel ter corregem e capacidade que nem ele, pode  lhe 
acompanhar e lhe ajudar a apitar de graça o campeonato. A Verª. Marlene 
Maçalai Selke inicialmente solicitou para que fosse enviado um oficio par a 
Secretaria de Obras, para o responsável pelo recolhimento de entulhos, para que 
quando ir um caminhão fazer esse recolhimento não batem no cordão das ruas, 
porque tem pessoas reclamando que estão danificando os Cordão, frisou também 
com relação ao que tinham falado do Conselho Tutelar, citando que ela já tinha 
trabalhado no Conselho Tutelar, e é assim o Conselho Tutelar para sair a noite 
precisa da Brigada Militar e que ela não sabia se tinha efetivo hoje para sair junto, 
porque o Conselho sozinho não pode sair a noite fazer as batidas, essas coisas,  



 
 
 
frisou também que tinha ido a Três Passos com outros Vereadores e o que foi 
colocado lá, e colocado em prática vai ser muito bom, também para a Associação 
das Câmaras da Região Celeiro mostrar alguma coisa. O Ver. Valmir 
Rochinheski solicitou para que fosse enviado um oficio para a Secretaria de Obras 
para colocar umas dez cargas de pedras na estrada proximidades da propriedade de 
Elcio Machado, e também oficio para a Corsan, para fazer reparos na rua 
proximidades do quebra-mola perto de sua casa, onde fizeram um buraco lá que 
faz uns três meses e os carros que ali transitam, tem que ter cuidado e desviar 
aquilo lá, e parabenizou a Brigada Militar e Policia Civil, pelo trabalho que 
fizeram.  O Ver. Aldair Clovis Maron solicitou ao Presidente da casa, para que 
fosse feito vários ofícios, com cópias da Moção do Vereador Gabriel para levarem 
junto a Porto Alegre e distribuírem nos Gabinetes e pressionar os Deputados, 
porque está meio caótica a nossa região, frisou também com relação a Segurança, 
pelo bom Trabalho da Brigada, citando que esse respeito já vem do tempo do 
Sargento Matter, frisando que os meliantes vieram no Banrisul e levaram choque, 
passou até na televisão, então assalto a banco aqui em Chiapetta, graças a Deus, 
está sendo desviado isso já pela repercussão da Segurança de nosso município, 
parabenizou a Brigada Militar e Policia Civil e que via hoje, que muitas noites não 
tem soldados nas ruas por falta de mais efetivo, solicitou também para que fosse 
oficiado a Secretário de Obras, solicitando para que fosse passado o rolo na estrada 
que liga a Ijuí, somente nos trechos onde tem pedra soltas. A Verª. Célia Vargas 
Padilha solicitou para que fosse enviado um oficio para o Secretário de Obras para 
que fosse encascalhado com urgência a propriedade de Luis Barth que solicitou 
varias vezes, em seguida frisou que bom que está sendo regularizado o Programa 
dos Agentes Comunitários de Saúde, que como ela falou que há vários anos esse 
salário tinha sido enviado para a Câmara, citando que tinha o colega Vereador que 
tinha a sua esposa que era Agente de Saúde e ainda é, e ele sempre falava que esse 
salário a vários anos era para estar sendo pago, e solicitou para que seja feita a 
seleção séria e transparente, para a comunidade ficar sabendo também, que os 
Vereadores estão exigindo, fiscalizando, porque é essa a função deles aqui no 
Legislativo, de legislar e fiscalizar, pedir as informações através desta casa, porque 
a lei está ai, tem a Lei Orgânica o Regimento Interno que os ampara e eles também 
não tem tempo  de ir lá nas instituições, nos setores pedir informação, frisou 
também que gostaria de dizer conforme comentários citados aqui, que o Poder 
Público, Legislativo, as lideranças tem que tomar providências sim, sobre os 
problemas que estão ai de roubo e assalto em nosso município e parabenizou a 
Segurança Policia Civil e Militar que estão fazendo esse trabalho, frisou também 
que estava preocupada e indignada, com o que o Vigia tinha falado da preocupação 
dele e que concordava com ele que era perigoso mesmo as noites e no final de 
semana que ele fala o que está ocorrendo nas ruas, na praça e citou que tem noites  



 
 
 
que ela não consegue dormir de carros que passam com som altíssimo, grito nas 
ruas, e como a Vereadora Marlene falou o Conselho Tutelar tem que ter o 
acompanhamento policial, eles não vão ir sozinhos é muito perigosos, frisou 
também que estava muito preocupada e que tem que ser feito trabalhos e 
orientações as famílias, para que as famílias exigem o limite e o respeito dos filhos, 
e o que ela está vendo como educadora da comunidade que o problema está na raiz 
das famílias as famílias não estão conseguindo por limites nos filhos, mencionou 
também que no dia anterior um jovem lhe disse que triste quando em casa os Pais 
bebem, se em casa não haver o limite o exemplo o que será dos filhos, como é que 
eles vão conviver naquele ambiente com o Pai bêbado, com o problema e tal, 
mencionou também com relação aos tratamento quando a pessoa retorna ao seu lar, 
a pessoa tem que ter um lar motivado, acolhedor que não bebam perto de uma 
pessoa que foi fazer tratamento contra o alcoolismo, então isso também é um 
problema que tem que ser comentado no dia dessa audiência que vai ser feita, com 
as autoridades, com as entidades para ajudar as famílias, quantos jovens que estão 
ai de famílias boas que os Pais estão trabalhando e não sabem o que está ocorrendo 
com os seus filhos, então isso lhe dói muito como educadora e como mãe, e ela iria 
ficar muito triste se alguém iria lhe falar que estava ocorrendo um problema, com o 
seu filho e salientou novamente que as famílias precisam de ajuda não adianta só 
querer punir, prender, matar,  frisou também que ouviu comentários de uma família 
daqui, onde a Mae trafica droga, o Pai não mora junto está lá não sei a onde, então 
como é que esses filhos vão se criar, frisou também que uma Mae ligou para ela e 
disse por favor orienta a tua afilhada, porque ela não estava aguentando mais em 
casa, não obedece quer sair, lhe desafia, então solicitou para todos pensarem 
juntos, para resolver esse problema juntos é a base que tem que ser tratada e 
trabalhada, porque depois não adianta colocar limites, tem que ser tomado uma 
atitude urgente. A Verª. Cleomara Bertaso parabenizou a Brigada Militar e a 
Policia Civil e todos que participaram da operação levante e pelo trabalho deles 
desenvolvido aqui no nosso município, parabenizou também o Vigia Marcelo por 
esse trabalho que ele desenvolve que deve ser bastante árduo de você estar 
enxergando, estar preocupado de ver aquilo que estão fazendo, frisou também com 
relação ao que a Vereadora Célia mencionou que vem da família, e que é realmente 
isso quando o Pai ou a Mãe deixavam até altas horas nas ruas quando eram 
menores de idade, então é uma questão familiar mesmo, e sugeriu para juntos nesse 
evento que será realizado nesta casa buscar isso também não só resolver este caso 
da criminalidade, mas resolver em parte o que é família, qual o meu papel como 
Pai, como Mãe e citou que tem um filho pequeno que muitas vezes lhe pede para 
jogar bola na praça ele vai, mas ela está lá na arquibancada observando, porque 
você nunca sabe hoje o que pode acontecer com eles, tanto oferecer algo para eles, 
ou fazerem alguma maldade, em seguida solicitou para que fosse enviado um  



 
 
 
oficio ao Presidente do CMD, parabenizando pela iniciativa de realizar o Primeiro 
campeonato Municipal de Voleibol, um momento muito agradável de integração, 
então temos que incentivar novos esportes além do futebol, e aproveitando 
parabenizou também pelo andamento das escolinhas de futsal para as crianças e 
adolescentes e desejou uma boa final de campeonato em Independência que seria 
realizado na próxima quarta-feira, logo após frisou para a comunidade que eles 
estão trabalhando, participando de varias reuniões e citou que participaram de uma 
reunião da ACAMRECE no dia 19, junto com o colega Enio, Vereadora Marlene e 
o Vereador Maron, na verdade ela estava se inteirando para saber o que é a 
ACAMRECE, citando que comentava com a Marlene para elas participarem para 
elas conhecer e viram que eles lá visam debater assuntos que vem de todos os 
municípios, e perceberam a questão da segurança que não é só aqui, é de todos os 
municípios, e partindo da ACAMRECE foi formulado um oficio de demandas e 
eles estavam lá representando a casa e foi colocado, sobre o problema da 
Segurança Pública, falta de efetivo, bem como recapeamento operação tapa buraco 
na ERS 571, frisou também que a Deputada Zilá estava presente no evento e 
garantiu que até junho estariam em andamento os trabalhos de recapeamento da 
ERS 155, frisou também com relação aos pedidos de informação, que com certeza 
é uma forma mais forte de se cobrar isso quando passa por aqui, mas ela acha que a 
Prefeitura está sempre de portas abertas para nos receber e com certeza a gente não 
deve por a mão quando vê uma coisa errada, vir aqui e colocar isso, expor para a 
comunidade o problema, e desejou uma boa festa para a Igreja Católica e também 
para as outras festas que serão realizadas em nosso município. O Ver. Enio 
Alberto Delatorre inicialmente frisou com relação ao comentário do colega 
Vereador, e que realmente ele pensou que o Vereador iria dizer que era hipocrisia 
da parte dele, porque ele iria manter a sua posição a sua palavra, dizendo que ele 
vota a vinda de empresas e não de local, e tanto é que o Vereador não admite 
quando está errado, porque ele chegou a ler a Lei orgânica, onde fala do artigo, 
mas fazer o que é posição de cada um, em seguida frisou com relação a Segurança, 
que realmente ele achava, que temos que plantar a semente hoje para colher 
amanhã, citando que na família é o que acontece nos mais diversos exemplos de 
famílias, então é em tudo não é só na bebedeira, é em todos os exemplos de o Pai, a 
Mãe dar para nós ter uma sociedade saudável no futuro, com Pai e Mãe se dando 
bem educando os filhos, os netos em conjunto e repetiu de novo que a sua Mãe 
sempre falava, que palavra bonita pode convencer, mas os exemplo que se dá a 
uma sociedade, esse arrasta uma sociedade, logo após frisou que muitos poderiam 
entender isso como um desvio, mas ele achava que realmente nós estamos 
desviando o real foco do problema Brasileiro, e citou que já estava praticamente 
provado que o assalto lá no Paraguai foi planejado por brasileiros e ainda bem que 
tem a grande imprensa que esta divulgado, é muito triste, como é que a nossa  



 
 
 
sociedade está vendo os nossos governantes ai, que exemplos eles deram nos 
últimos anos, nossos Presidentes, nossos Senadores, nossos Ministros, nossos 
Deputados, qual o nosso conceito no exterior, qual o nosso conceito com o povo 
Brasileiro, qual o conceito para o estudante, qual o conceito para a juventude, 
porque que está faltando dinheiro na saúde, porque que está faltando dinheiro na 
educação, na agricultura, na segurança, para onde será que foi esse dinheiro, então 
qual a moral que os altos escalões estão dando para os menores, o de desvio, caixa 
1, caixa 2, propinas, mensalão, dinheiro nas cuecas, e a nossa sociedade está 
olhando e pensando, há se vamos nos comportar, se quem está mandando no País 
está mandando nos roubar, salientando que tomara que isso não atinge, mas está na 
hora na hora de uma mudança, e ele fez um questionamento as eleições estão ai em 
quem votar, quem sobrou para nos votar, é triste dizer isso nos vamos fechar os 
olhos com a realidade que está acontecendo, frisou também que mais uma vez 
estava contente, da outra vez ele tinha falado de uma manifestação da Assembleia, 
e agora ele estava contente de uma proposição apresentada aqui, onde ele 
apresentou para colocar câmeras na cidade e citou que a ACI já tinha se 
movimentado vão colocar umas dez, doze câmeras, a Prefeitura vai colocar mais 
umas quatro, cinco então ele estava contente com isso, logo após solicitou para que 
fosse enviado um oficio para a Diretoria do Esporte Clube Pampeiro 
parabenizando pelos 51 anos e pela festa esportiva, entidade que trouxe, muitas 
glorias, tantas alegrias para os torcedores em anos atrás nos campeonatos 
amadores, solicitou mais envio de ofícios para o Pampeiro e também para o Ouro e 
Prata, para que quando fazerem jogos ou eventos esportivos seja feito para a nossa 
gurizada também, porque as vezes nos se queixamos que a nossa juventude está ai 
sem opção, mas qual o incentivo que estamos dando para tirar ele do vicio da 
bebida, tem que dar atividades para estas crianças. E para finalizar o senhor 
Presidente solicitou para que fosse enviado oficio para a Secretaria de Obras com 
relação à estrada que o Vereador Nica tinha frisado cintando que ele passou lá e a 
citada estrada está intransitável, então que seja colocado cascalhos nos pontos 
críticos e passado o rolo, frisou também com relação ao que Vereador Enio tinha 
frisado com relação a nossa  juventude com o que está acontecendo, então nos 
Vereadores temos que ajudar, dar uma atenção especial, as liderança que deem 
oportunidade de empregos para a nossa juventude, a gurizada não tem o que fazer, 
dai vai fazer o que está acontecendo, frisou também que tinha entrado em contato 
naquele dia com o Tribunal de Contas para fazer o desmembramento de Câmara 
com a Prefeitura, solicitou ainda oficio para o Secretário de Obras para que seja 
colocado cascalhos urgentemente na estrada que liga a propriedade do senhor 
Alcidio Krammer, mencionou também que iria colocar uma duas ou três câmeras 
aqui na Câmara conforme solicitação dos colegas Vereadores, mencionou também 
que esteve falando com o Prefeito com relação a Creche, a questão das vigas, e o  



 
 
 
Prefeito já entrou em contato com o engenheiro para tomar essa providências, e 
agradeceu o Prefeito pela atenção, frisou também que ele a Cleomara, o Joel e o 
Maron estariam indo a porto Alegre em uma audiência na Secretaria de Segurança, 
para fazer uma pressão para mandar mais efetivos para o nosso município, 
solicitou também para que fosse enviado em nome de todos os edis, ofícios para a 
Brigada Militar, Policia Civil e para o Delegado Gustavo Fleury, parabenizando 
pela operação Levante e também oficio ao executivo para ele ver a possibilidade de 
dar um abono, uma gratificação  para aqueles funcionários que ganham um salário 
muito baixo, para chegar mais perto daqueles que ganham mais.  E agradeceu a 
presença de todos e convidou para as próximas sessões nos dias 08 e 22 de maio as 
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.     
 



                                        
 
                                

ATA Nº.012/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE MAIO DE 2017 
 
      Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezessete às 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 Valtair de 
Paula Alves, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia 
Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon 
Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene de Fátima Maçalai Selke e Valmir 
Rochinheski, 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, logo após a leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Joel Pires 
Corrêa, em seguida foi feito um relato das correspondências recebidas e expedidas, 
dando continuidade foi feita a leitura da ata nº 011 de 24 de Abril de 2017 a qual 
foi aprovada por unanimidade de votos. Logo após 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 nº023/17, de 05 de Maio de 2017 que “Adota 
o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, instituído e 
administrado pela FAMURS, como veículo oficial de publicação dos atos 
normativos e administrativos do Município de Chiapetta”.  Matéria aprovada por 
unanimidade. Projeto de Lei nº025/17 de 05 de Maio de 2017, que “Altera, 
Acrescenta e revoga dispositivos da Lei Municipal nº 551/2010, de 18 de Março de 
2010, que Institui Plano Diretor Participativo do Município de Chiapetta, e dá 
outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade com emenda. Projeto de 
Lei nº027/17 de 05 de maio de 2017, que “Autoriza o Poder Público Municipal a 
Estabelecer Gratificação aos integrantes da Comissão de Sindicância e dá outras 
providências”. Matéria aprovada por unanimidade”. Também foram analisadas as 
seguintes proposições: Proposição nº053/17 de autoria do Vereador Enio Alberto 
Delatrorre, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através da Secretaria 
Municipal de Obras, providencie a construção de redutores de velocidade, quebra-
molas, (com armação de terra) na estrada saída para o município de Inhacorá”. 
Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº054/17 de autoria do Vereador 
Aldair Clovis Maron, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal veja a 
possibilidade de achar uma forma de proporcionar incentivos, como pagamentos de 
aluguel, moradia e outros benefícios, incentivando assim, novos soldados da 
Brigada Militar a trabalharem em nosso município, para o aumento de nosso 
efetivo”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº055/17 de autoria do 
Vereador Valtair de Paula Alves, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal 
através do setor competente, providencie a construção de uma rótula na travessa da  



 
 
 
Rua Theodomiro de Souza com a Avenida Ipiranga”. Matéria aprovada por 
unanimidade. Proposição nº056/17 de autoria da Vereadora Marlene Maçalai 
Selke, que “Sugere que sugere que o Poder Executivo Municipal através do setor 
competente, autorize a realização dos bailes do Grupo da 3ª Idade Amizade no 
Ginásio Municipal de Esportes, liberando o uso de garrafas e copos de vidro. 
Sendo que o citado grupo ainda não possui a sua sede própria, para a realização de 
seus eventos”. Matéria baixada em comissão.  Proposição nº057/17 de autoria do 
Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal 
através da Secretaria Municipal de Obras, providencie a reforma do bueiro, com 
colocação de alguns tubos e cabeceira, na estrada geral de Chiapetta/Ijuí, na 
localidade de Coxilha Bonita, entre os reassentamentos Nova Conquista e Cristo 
Rei nas proximidades a onde é retirado cascalho”. Matéria aprovada por 
unanimidade. Proposição nº058/17 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon 
Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que “Sugerem ao Poder 
Executivo Municipal, para que seja designada data e realizada audiência pública 
para demonstração e avaliação do eventual cumprimento das metas fiscais do 
quadrimestre, na forma do que disciplina o art. 9º, § 4º, da Lei de Responsabilidade 
fiscal”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº059/17 de autoria dos 
Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai 
Selke, que “Sugerem ao Presidente da Casa para que seja designada data e 
realizada audiência pública tendo como tema central as POSSÍVEIS REFORMAS 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, convidando-se, para tanto, autoridades e 
especialistas no assunto, bem como a comunidade em geral”. Matéria aprovada por 
unanimidade. Proposição 060/17 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon 
Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que “Sugerem que o 
Poder Executivo Municipal identifique os limites territoriais do Município e os 
demarque, preferencialmente com a colocação de placas sinalizadoras”. Matéria 
aprovada por unanimidade. Proposição nº061/17 de autoria do Vereador Gabriel 
Guilhon Kovalski, que requer ao Poder Executivo Municipal o que segue: O 
Parlamento Municipal aprovou Lei de origem do Executivo autorizando a 
contratação, entre outros, para o cargo de vigia, de forma temporária, com a 
previsão de preenchimento de 06 (seis) vagas, por motivo de excepcional interesse 
público. Analisando as convocações até então realizadas para o referido cargo, 
tem-se que os cinco primeiros candidatos foram de fato convocados, porém apena 
quatro foram nomeados, efetivamente assumindo a função, à exceção do candidato 
Jeferson Roberti se Souza. É o que se constata na análise do portal de 
transparência. Nessas condições, considerando a crítica situação da segurança no 
nosso Município, Requer proceda o Executivo a imediata nomeação dos outros 
dois candidatos seguintes, lotando-os conforme for mais oportuno e conveniente ao 
Município, a fim de propiciar mais tranquilidade aos Munícipes e ao patrimônio  



 
 
 
público. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº062/17 de autoria do 
Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal 
através da Secretaria Municipal de Obras construa cobertura entre a Rua Carvi 
Chiapetta até a nova escola municipal, (Pequeno Príncipe), ao lado da CORSAN, 
para proteção em dias de chuva, para crianças, professores e comunidade”. Matéria 
baixada para ser analisada na próxima sessão. Foi analisado também o seguinte 
projeto de resolução: Projeto de Resolução nº005/17 de autoria do Poder 
Legislativo Municipal que “Introduz alteração no artigo 2º da Resolução nº 
005/2013, de 11/07/2013, e dá outras providências”. Matéria reprovada por 
unanimidade. Também foi analisada a seguinte mação: Moção nº006/17 de autoria 
do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugerindo que A Câmara Municipal 
de Vereadores de Chiapetta, se engaja na luta para que não haja o fechamento 
dos pequenos hospitais do interior do Estado do Rio Grande do Sul, que realizam 
pequenas cirurgias e partos e cesarianas. Sendo que isso afeta o atendimento dos 
pacientes e aumenta as despesas públicas do município, além de retardar o 
atendimento a quem necessita, haverá a dificuldade de conseguir leitos, a prefeitura 
terá mais gastos com o transporte de pacientes até o município de referência, e terá 
que enfrentar as péssimas condições de trafegabilidade de nossas rodovias, 
tornando assim um risco maior aos nossos pacientes que poderiam ficar perto de 
seus familiares, e os nossos hospitais do interior possuem profissionais preparados 
na área da saúde, para prestar um bom atendimento aos seus munícipes. Também 
há outra questão uma mulher faz todo o pré-natal com um médico e depois tem que 
fazer o parto com outro. E todos são sabedores que a maioria dos pequenos 
hospitais do interior são mantidos pelas prefeituras e doações da comunidade, a 
partir de quando ocorrer a desativação dos pequenos hospitais das cidades 
menores, também vai ocasionar a saída dos médicos para outros centros. Já não 
bastassem os entornos dos hospitais em cidades polo vão lotar com o numero 
crescente de ambulâncias e outros veículos com pacientes do interior. Após a 
aprovação da matéria deverá ser enviado cópias para a ACAMRECE, e para as 
Câmaras de Vereadores da Região Celeiro, solicitando as mesmas que se 
manifestam sobre o assunto. Matéria aprovada por unanimidade. Também foi 
analisado o Pedido de Informação nº013/17 de autoria do Vereador Gabriel 
Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke,  que “Requer ao 
Senhor Prefeito que segue: Verificando o Portal de transparência do Município, 
consta que os Servidores FRANCIELE DEPIERE (Assistente Social), 
LEONARDO FRANCO PIRES (Cirurgião Dentista) e TIAGO RAFAEL 
EICKHOFF (Professor de Educação Física) teriam carga horária de trabalho e 
remuneração superiores àquela autorizada em lei. Com efeito, o Parlamento 
Municipal aprovou lei de origem do Executivo autorizando a contratação para 
inúmeros e diversos cargos temporários, por motivo de excepcional interesse  



 
 
 
público, dentre eles os ocupados pelas pessoas citadas. Para o cargo de assistente 
social, há previsão de preenchimento de até 02 (duas) vagas, sendo a carga horária 
de 20hs e a remuneração de R$ 1.407,54; para cargo de cirurgião dentista, também 
02 (duas) vagas, sendo a carga horária de 20hs e remuneração, R$ 2.392,83; para o 
de professor de educação física, 05 (cinco) vagas, carga horária de 20hs e 
remuneração no valor de R$ 1.067,82. Porém no portal da transparência do 
Município consta que todas as pessoas mencionadas teriam carga horária de 40hs 
(200hs/semana). Além disso, que a servidora FRANCIELE estaria recebendo 
remuneração mensal no valor de R$ 2.989,62; LEONARDO, de R$ 5.082,38; e 
TIAGO, de R$ 2.298,00. Em vista das disparidades apontadas, possível eventuais 
irregularidades/ilegalidades, justifica-se o presente pedido. Desta forma requerem 
que o Prefeito explique/esclareça/justifique a disparidade apontada, remetendo-se 
outrossim, a seguinte documentação a esta casa: cópia dos contratos temporários 
celebrados com as pessoas referidas, bem como eventuais aditivos, e, ainda, cópia 
de seus contracheques, desde o período em que ingressaram no serviço público até 
então e/ou comprovante de depósito da remuneração destes durante o período. 
Matéria aprovada por unanimidade. No período das explicações pessoais.  O Ver. 
Enio Alberto Delatorre inicialmente frisou para todos terem uma noção de como 
funciona as nossas sessões da Câmara de Vereadores, citando que pelo menos 
tentam fazer um trabalho que volte para o interesse da comunidade, e devagarinho 
ir solucionando, porque nem tudo é perfeito, nem tudo vai ser solucionado, mas 
temos que batalhar para minimizar os problemas da comunidade, em seguida 
informou que na próxima semana estariam indo a Brasília, juntamente com o Vice-
Prefeito Celço Baier e o colega Vereador Gabriel para a Marcha dos Prefeitos, 
citando que iriam receber um dinheiro público para viajar a Brasília, mas para 
reivindicar direitos dos municípios, e frisou que os recursos saem aqui do 
município e vão para os grandes centros e depois tem que correr lá para trazer de 
pires e trazer de volta é uma batalha, mas tem que ir, frisou também que 
independentemente de partido politico esse País a nível federal, até um pouco a 
nível estadual também, está numa problemática de desvio e de roubalheira, que não 
precisa ser justificado aqui todos acompanham pela imprensa, independente de 
partido se botasse em uma peneira escapa muito pouco, e tem que parabenizar o 
Juiz Sergio Moro pelo trabalho que vem fazendo, doa pra quem doer que pagam 
pelos erros que fizeram, erros que hoje refletem em falta de recursos para os nossos 
pequenos municípios, para a saúde, para a educação, e para tantas outras 
atividades, frisou também que no retorno da viagem a Brasília iria fazer uma 
prestação de contas, do que visitaram, do que aconteceu, logo após agradeceu os 
colegas vereadores que aprovaram a Moção de sua autoria, de não aceitar o 
fechamento dos pequenos hospitais e solicitou para que essa moção fosse 
urgentemente para a ACAMRECE e AMUCELEIRO para dar o andamento,  



 
 
 
porque as vezes uma andorinha não faz verão, mas onde todos se engajam na luta, 
mexe com a estrutura do governo também e do Secretário, solicitou também para 
que fosse enviado um oficio ao hospital enviado cópia dessa moção que foi 
aprovada por todos, e parabenizar toda a equipe do hospital pelo trabalho que 
fazem pela saúde de nosso município, frisou também que naquele momento tinha 
recebido no Watts, já que estavam na questão da saúde do Rio Grande do Sul, os 
dois primeiros óbitos por influenza H1N1 ambos não vacinados, e conclamou para  
as pessoas dos grupos prioritários para vacinação, então é um trabalho que todos 
tem que fazer principalmente pros grupos de riscos que façam a vacina dessa gripe, 
e agradeceu a presença da comunidade presente, principalmente ao grupo da 3ª 
idade frisando que foi uma boa medida pela Vereadora proponente de o Prefeito e 
os Vereadores fazerem uma audiência pública, para não ficar só no papo, e o que 
for decidido seja colocado em pratica, não adianta propor uma coisa que não é 
viável, logo após agradeceu os colegas Vereadores pela aprovação das 
proposições, e frisou que na semana que tinha passado no dia 28 esteve 
participando na cidade de Ijuí da Interiorização do Governo do Estado na área da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde teve a presença do Secretário Ernani 
Polo que mencionou a questão de trabalhar em defesa da nossa agricultura e o 
agronegócio, frisou também que no dia seguinte seria realizada audiência pública 
da segurança, aqui na Câmara ás 19:00 horas, e convidou todos para participarem, 
frisou também que a vida não era feita só de trabalho e citou o exemplo da 3ª 
Idade, que é uma terapia esses encontros deles de baile e eventos é uma alegria e 
que bom que tem isso, essas atividades que eles fazem e talvez isso represente uma 
não internação em hospitais, frisou  ainda que naquele dia esteve no gabinete do 
Prefeito e ficou agendado para o dia 25 de maio ás 13:30 horas, a onde ele foi 
proponente dessa ideia para que seja realizado o Festival Sertanejo, juntamente 
com o Lions e Secretaria de Educação, para que possamos retornar o nosso 
Festival Sertanejo. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente frisou que 
todos sabiam que ultimamente têm ocorrido as festas comunitárias aqui na nossa 
cidade, já teve o rodeio e todos os Vereadores colaboraram para a sua realização, 
não só aprovando o repasse do dinheiro público, mas com dinheiro do próprio 
bolso cada um individualmente doando um valor X para auxiliar nesse evento, da 
mesma forma se sucedeu em relação à festa da Igreja Católica e também em 
relação à comunidade de São Judas Tadeu, e citou que representantes da 
Comunidade de Novo Horizonte vieram até a ele, e lhe pediram para repassar a 
lista da citada comunidade, solicitando um auxilio financeiro, conforme ocorreu 
em relação as outras Igrejas, frisou também que ficou um pouco assustado que um 
dos representantes comentou que na legislatura passada alguns Vereadores teriam 
colocado o nome na lista, assinado posto o valor se comprometido a repassar o 
valor e simplesmente esqueceram eles não falaram o nome e ele também não  



 
 
 
perguntou, então ele queria deixar registrado e é claro que ele esperava que aqui 
ninguém seria capaz de fazer isso, e como já foi ajudado as outras comunidades, 
até por questão de igualdade que cada um ajude com uma quantia para a realização 
desse evento, e solicitou para que fosse enviado ofícios para o Presidente da 
Comunidade Católica Jorge Rochinheski e para o Presidente da Comunidade de 
São Judas Tadeu Evandro Obregão, parabenizando-os pela organização e 
brilhantismo das festas que foram realizadas em suas comunidades, logo após 
reforçou o convite as pessoas presentes, para participarem da audiência pública 
sobre Segurança Pública que seria realizada no dia seguinte ás 19:00 horas nas 
dependências da Câmara Municipal e citou que tinha sido convidado Autoridades, 
representantes do Judiciário, da OAB, da Defensoria Pública, da Policia, da 
Brigada, enfim toda a comunidade, para discutir sobre Segurança pública, e achar 
soluções para essa problemática e é importante que a comunidade participe e tenha 
a voz ativa, porque ele costuma dizer que a politica não se resume no período da 
campanha eleitoral, ela tem que ser feita no dia adia, fez um agradecimento 
especial aos representantes do Grupo da 3ª Idade, por marcarem presença na sessão 
e que acreditava que o que eles estavam requerendo logo iria ter uma solução e ele 
esperava que fosse a melhor possível, e sugeriu conforme o Vereador Enio tinha 
frisado de fazer uma reunião em conjunto com os representantes da 3ª Idade, 
Vereadores e Executivo e chegar a um denominador comum, frisou também se 
essa proposta da Vereadora Marlene tivesse sido aprovada, talvez o executivo 
ainda recusasse de colocar ela m pratica, então melhor é que se conversam todos os 
interessados e chegar a uma solução, frisou também que não se recordava em que 
época, mas o Vereador e agora Prefeito Eder, tinha esse comprometimento na 
construção do centro dos Idosos, e parece que em campanha mais de vezes ele 
reiterou esse sentimento essa vontade, e que não sabia qual era a previsão de 
construção, nesse ano ou no próximo ano em fim, e eles Vereadores tem o 
compromisso de exigir que ao longo desse mandato, esse centro seja construído, 
frisou também como o Vereador Enio tinha frisado que eles iriam para Brasília e 
na volta na sessão imediata até por dever regimental eles tem o dever de prestar 
contas de esclarecer o que foi feito lá, inclusive mencionando valores as 
experiências que adquiriram, eles estariam lá representando a comunidade, 
representando Chiapetta, representando a força do nosso município. O Ver. Joel 
Pires Corrêa frisou com relação ao que o Vereador Gabriel tinha frisado de 
prestar contas, então ele iria prestar contas de sua viagem a porto Alegre para não 
dizerem que eles foram lá só pela diária,  e frisou que tiveram uma reunião com o 
Secretário de Segurança no qual não tiveram muito êxito, citando que ele os 
informou que os municípios aqui da nossa região vão ter que ficar meio por conta e 
que o município beneficiado aqui da nossa região com as câmeras de 
monitoramento foi o município de Três passos, porque eles estão visando melhor é  



 
 
 
na fronteira e citou que ele estava vendo na TV, que o quartel está em peso lá na 
saída do Paraguai, por causa dos acontecimentos dos assaltos que acontecerão lá e 
o Secretário falou que está entrando maconha, droga, armamento está indo para 
porto Alegre saído aqui da nossa região e ele informou que iria colocar o quartel e 
colocou mesmo, frisou também que visitaram os Gabinetes do Deputados onde 
protocolaram alguns pedidos, e agora vão esperar algum resultado, mencionou 
também que quando ele ter que ir viajar e vai ir, porque ele tem meta a cumprir de 
umas promessas da campanha que ele quer tentar cumprir, e vai sempre prestar 
contas  do que estará fazendo quando viajar, certamente vai estar trazendo alguma 
verba para o nosso município, em aparte ao Vereador Enio que frisou que o 
Secretário colocou que vai cuidar dos grandes municípios e os nossos pequenos 
ficam desprotegidos e os ladroes estão sendo malandros, estão deixando de roubar 
nas grandes cidades para vir na Sicredi da Alegria, Banrisul de São Valério, então 
ele tem que cuidar esse lado também, de volta ao Vereador Joel, que salientou que 
foram bem atendido no que eles estavam reivindicando, mas solução mesmo não 
tiveram nenhuma.  A Verª. Marlene Maçalai Selke inicialmente parabenizou o 
Secretário Dorninha pelo trabalho que está fazendo aos pequenos Agricultores, está 
dando todo o auxilio e estrutura de trabalho para eles, em seguida pediu desculpas 
ao Grupo Amizade e sugeriu para não desistir, lutar juntos e achar uma solução 
juntamente com Prefeito e os Vereadores, para ajudar o nosso grupo porque eles 
estão perdendo espaço e citou que os outros grupos não querem vir para Chiapetta, 
os bailes aqui estão ficando pequenos, estão perdendo gente que estão indo para o 
grupo de Inhacorá, porque lá eles têm mais apoio até em transporte, então assim 
ela iria marcar a audiência com o Prefeito e solicitou a colaboração de todos os 
Vereadores para participar.  O Ver. Valmir Rochinheski inicialmente se referiu a 
Vereadora Marlene que teve a compreensão de baixar a proposição e eles juntos 
com o Prefeito achar uma solução para solucionar esse problema da 3ª Idade, em 
seguida parabenizou o Vereador Dorninha pelo bom trabalho que está 
desempenhando na Secretaria de Agricultura, logo após solicitou para que fosse 
enviado um oficio para a Secretaria de Obras para fazer reparos na Rua a onde foi 
arrumado pela Corsan próximo a casa do Costinha, citando que os carros que ali 
transitam enroscam em baixo, e para finalizar parabenizou todas as Mães pelo dia 
das Mães.  O Ver. Aldair Clovis Maron inicialmente frisou com relação a 
proposição da Vereadora Célia, e sugeriu que fosse oficiado os Deputados, porque 
tem Deputados que estão defendendo as partes mais afetadas dos pequenos 
agricultores, e achava que isso deveria ser feito em um final de semana, para dar 
possibilidade para eles chegarem até o município para se fazerem presentes, 
sugeriu ainda para que fosse convidado os presidentes dos Sindicatos de Santo 
Augusto e Chiapetta, em seguida frisou que se sentia muito feliz de ter 
acompanhado os demais Vereadores a Porto Alegre, citando que ele viu que  



 
 
 
realmente está ficando difícil para os Prefeitos porque eles querem fechar tudo na 
área da saúde, onde há intenção do fechamento dos pequenos hospitais e isso é 
inaceitável, e na área da segurança ele ficou impressionado de ver em uma sala 
varias câmeras monitorando as Ruas, e se o Prefeito conseguir essas câmeras para 
Chiapetta, será a melhor solução para evitar tantos roubos. A Verª. Célia Vargas 
Padilha frisou que estava do lado da 3ª Idade no que precisar, e que era favorável 
que fosse realizado no Ginásio de Esporte, citando que ela sempre participou dos 
bailes tinha garrafa e não teve nenhum problema os idosos são pessoas de 
responsabilidade que vão exigir segurança e respeito lá, e a comunidade com 
certeza também vai colaborar, frisou também que talvez o dia que marcarem com o 
Prefeito ela não iria poder estar presente devido ao seu trabalho, mas podiam 
contar com o seu apoio no que depender dela, inclusive já vinha trabalhando 
anteriormente para que a sede dos Idosos seja construída, em seguida solicitou para 
que fosse enviado um oficio para o Valdecir Dorn Secretario de Agricultura, 
parabenizando pelo excelente trabalho que vem desempenhando e citou que admira 
muito o Dorn como pessoa de responsabilidade, foi um colega exemplar aqui na 
Câmara de respeito, mencionou também como estavam defendendo 
empreendimentos, empresas para o nosso município, que a Empresa Mancha 
Verde de Sementes e Cereais, está sendo implantada em Chiapetta, sendo 
construída na propriedade do Agricultor Eusébio Backes o qual cedeu a área para 
os Proprietários André e Mauricio Schossler, que tem empresa também em Campo 
Novo do Parecis, que oferecerá a cobertura de solo, alimentação de gado, linha de 
pastagem e alimentação de pássaros, é uma empresa conhecida em nível nacional, 
fornece produtos para todo o Brasil, e solicitou para que fosse enviado um oficio 
para os proprietários incluindo o Senhor Eusébio Backes que está disponibilizando 
a área, a mesma terá renda e emprego e retorno de imposto para o município, 
parabenizando-os e desejando sucesso, solicitou também que fosse enviado um 
oficio para o Secretário de Obras para que seja colocado cascalhos na entrada onde 
está sendo construído a empresa  e no pátio da mesma, solicitou ainda que fosse 
enviado um oficio para a Presidente do Grêmio Estudantil da escola estadual 
Anchieta, parabenizando a Presidente em nome de todos pelo excelente trabalho 
que estão desenvolvendo, está sendo realizado um trabalho Projeto Seminário 
Integral de uma Escola, com os alunos do ensino médio sobre vários assuntos e 
citou um vai ser trabalhado sobre as nascentes dos arredores da cidade, no segundo 
trimestre vai ser o desenvolvimento do projeto, no terceiro trimestre vai ser uma 
ação concreta, vai ter também projetos sobre agricultura familiar, sobre fauna e 
flora do município, agroindústria do município, retorno de imposto para o 
munícipio, também sobre agricultura do município, bacia leiteira, psicultura, 
gastronomia entre outros projetos que sairão, vai ter pesquisas eles vão pesquisar, 
vão ter orientações, então vai ser um excelente trabalho, solicitou ainda que fosse  



 
 
 
enviado oficio para o responsável pelas marcação das divisas do município, e 
parabenizou todas as mães pela passagem do dia das mães. A Verª. Cleomara 
Bertaso inicialmente frisou que também iria estar a disposição do Grupo da 3ª 
Idade para resolver esse problema da melhor maneira possível, frisou também que 
o Prefeito está trabalhando incansavelmente para a construção do Centro do Idoso, 
citando que ele bateu muito na tecla na campanha e que achava que não era um 
sonho só dele, mas de todos os Vereadores e de toda a comunidade porque todos 
nos vamos usufruir, em seguida solicitou para que fosse enviado um oficio para o 
Presidente reeleito do Corede Celeiro Carlos Eugenio (Gordo) parabenizando pelo 
trabalho disponibilizado a frente desse Conselho que é de suma importância para 
nós num processo de Consulta Popular, e citou que ela esteve presente na semana 
passada no dia 03 a onde receberam a visita de outros municípios que vieram para 
a eleição, logo após frisou com relação a viagem que fizeram a Porto Alegre, 
juntamente com os Vereadores Joel, Maron, Marlene e Valatir, onde foram 
participar da Audiência Pública com o Secretário de Segurança Pública Cezar 
Schirmer, citando que no turno da manhã eles saíram de dentro da Assembleia em 
torno de uma e meia da tarde, levaram em mãos a moção do colega Gabriel, e mais 
um pedido e ela parabenizou o Vereador Valtair que levou em mãos um pedido 
que vem de encontro da necessidade do Grupo da nossa terceira idade, que é uma 
possibilidade da aquisição de um ônibus, onde se tira da receita federal a onde a 
gente já teve outras doações, então a gente tem que parabenizar as boas ações 
também de nossos colegas, frisou também que foi conversado lá sobre a Reforma 
da Previdência, foi conversado obre vários assuntos e participaram da audiência, 
mas não voltaram com grande êxito, como queriam voltar, mas voltam com o 
dever cumprido de ter tentado junto com a ACAMRECE, a AMUCELEIRO 
também estava presente, logo após parabenizou o Dorn, pelo trabalho a frente da 
Secretaria, não só pelo projeto de inseminação, mas pelo programa de castração 
que vem ao encontro do grande problema de nosso município e desejou sucesso e 
que ocorra tudo conforme se prevê, frisou também que gostaria de dizer que 
dinheiro público é do povo, mas se nós não tiver pessoas que corram atrás para 
trazer e fazer as obras, nos não vamos ter nada aqui, e parabenizou todas as mães, 
desejando um feliz e abençoado dia das mães a todas as mães, temos que valorizá-
las e ama-las, porque amor de mãe não tem igual, é o amor mais sincero e puro que 
a gente possa receber, e deixou uma frase, “Mãe de barriga, ame de vida, mãe 
desde sempre ou escolhida, os tipos mudam mas o amor é o mesmo”.                  
E para finalizar o senhor Presidente solicitou para que fosse enviado oficio para  o 
DAER para fazerem o tapa buraco na ERS 571, um oficio para a Deputada Silvana 
Covati, a onde ele deixou protocolado um oficio pedido de um Ônibus, para a 3ª 
Idade, citando que na Receita Federal tem ônibus apreendidos seminovos, então a 
Deputada vai trabalhar em cima disso para adquirir  um para Chiapetta, logo após  



 
 
 
frisou se dirigindo a Vereador Célia que ela estava autorizada para usar a Câmara 
para a audiência, ninguém vai fechar as portas, solicitou também oficio para a   
Secretaria de Obras, para que seja colocado cascalhos na propriedade de Evaldo 
Benk.  E agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão no dia  
22 de maio as 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.     
 



                                        
 
                                

ATA Nº.015/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE JUNHO DE 2017 
 
      Aos doze e dias do mês de junho de dois mil e dezessete às 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 Valtair 
de Paula Alves, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia 
Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon 
Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene de Fátima Maçalai Selke e Valmir 
Rochinheski, 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, logo após a leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Enio 
Alberto Delatorre, em seguida foi feito um relato das correspondências recebidas e 
expedidas, Logo após 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 nº024/17, de 05 de Maio de 2017 que “Institui o Sistema de 
Sobreaviso para os Servidores ocupantes dos cargos de Motorista do Sistema 
Municipal de Saúde e dá outras providências”. Matéria que estava baixada em 
comissão foi aprovada com cinco votos favoráveis dos Vereadores Enio Alberto 
Delatorre, Cleomara Bertaso, Joel Pires Corrêa, Aldair Clovis Maron e Valmir 
Rochinheski e três abstenções dos Vereadores Célia Vargas Padilha, Gabriel 
Guilhon Kovalski e Marlene Maçalai Selke. Projeto de Lei nº030/17 de 09 de 
junho de 2017, que “Dispõe sobre a criação da Ouvidoria do Município de 
Chiapetta, e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto 
de Lei nº031/17 de 09 de junho de 2017, que “Altera a redação dos artigos 1º, 2º, 
3º e seu parágrafo único, e 4º da Lei Municipal nº 673, de 26 de junho de 2012, e 
dá outras providências”. Matéria aprovada com cinco votos favoráveis dos 
Vereadores Enio Alberto Delatorre, Cleomara Bertaso, Joel Pires Corrêa, Aldair 
Clovis Maron e Valmir Rochinheski e três abstenções dos Vereadores Célia Vargas 
Padilha, Gabriel Guilhon Kovalski e Marlene Maçalai Selke. Foi analisado 
também o Projeto de Resolução nº008/17 de 06 de junho de 2017, que “Introduz 
alteração no artigo 1º parágrafo único da Resolução nº04/17, de 14/03/2017, e dá 
outras providências”. Matéria aprovada com seis votos favoráveis dos Vereadores 
Enio Alberto Delatorre, Cleomara Bertasso, Joel Pires Corrêa, Aldair Clovis 
Maron, Valmir Rochinheski e Marlene Maçalai Selke e duas abstenções dos 
Vereadores Célia Vargas Padilha e Gabriel Guilhon Kovalski. Também foram 
analisadas as seguintes proposições: Proposição nº056/17 de autoria da Vereadora 
Marlene Maçalai Selke, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do 
setor competente, autorize a realização dos bailes do Grupo da 3ª Idade Amizade  



 
 
 
no Ginásio Municipal de Esportes, liberando o uso de garrafas e copos de vidro. 
Sendo que o citado grupo ainda não possui a sua sede própria, para a realização de 
seus eventos”. Matéria retirada a pedido da proponente. Proposição nº064/17 de 
autoria do Vereador Joel Pires Corrêa, que “Sugere que o Poder Executivo 
Municipal através da Secretaria Municipal competente, providencie a construção 
de um abrigo no Bairro Nova Esperança”. Matéria provada por unanimidade. 
Proposição nº065/17 de autoria do Vereador Valmir Rochinheski, que “Sugere 
que o Poder Executivo Municipal, envie a esta casa um Projeto de Lei, instituindo 
Faixa de Domínio nas estradas municipais”. Matéria aprovada por unanimidade. 
Proposição nº066/17 de autoria da Vereadora Cleomara Bertaso, que “Sugere que 
o Poder Executivo Municipal através do setor competente, reative a academia ao ar 
livre na Praça Municipal Carlos Chiapetta, e também faça a manutenção dos 
aparelhos usados na prática dos exercícios”. Matéria aprovada por unanimidade. 
Proposição nº067/17 de autoria do Vereador Joel Pires Corrêa, que “Sugere que o 
Poder Executivo Municipal através da Secretaria competente, providencie o 
calçamento com pedras irregulares de aproximadamente 120 (cento e vinte 
metros), na Vila Mário Rua Getúlio Vargas”. Matéria aprovada por unanimidade. 
Proposição nº068/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 
“Solicita ao Executivo nos termos do art. 32 da Lei Orgânica Municipal, 
compareça a esta Casa, em sessão ordinária, designando-se data prévia para tanto, 
comunicando-se os Vereadores com a devida antecedência, oportunidade em que 
os agentes políticos poderão dialogar aberta e informalmente a respeito da situação 
do Município”. Matéria aprovada com quatro votos favoráveis e quatro abstenções 
dos Vereadores Enio Alberto Delatorre, Joel Pires Corrêa, Aldair Clovis Maron e 
Valmir Rochinheski. Proposição nº 069/17 de autoria do Vereador Gabriel 
Guilhon Kovalski, que “Solicita ao Secretário de Obras e ao Executivo, que sejam 
colocadas placas grandes e em locais plenamente visíveis indicando os limites de 
velocidade no Município, bem como sejam pintadas as faixas de segurança, 
prioritariamente aquelas situadas nas adjacências da praça pública municipal, local 
de maior movimentação”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº 
070/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Solicita 
providência ao Secretário de Saúde e ao Executivo que, conforme informação 
colhida do Relatório de Fiscalização realizado no Município pela Controladoria 
Geral da União em 2013, o Plano Municipal de Saúde (PMS) de Chiapetta não 
teria sido elaborado nem encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) 
para fins de analise e aprovação, no que tange à gestão 2013/2016. Os gestores da 
época informaram que o plano estaria sendo analisado, apreciado, mas não 
concluso. Verificando o site do município e outros meios em que constam suas 
publicações legais, parece que efetivamente Chiapetta não conta com o Plano 
Municipal de Saúde válido. Assim, pede-se ao Executivo e ao Secretário de Saúde  



 
 
 
que, caso não haja PMS válido no Município, que formem uma comissão própria 
da área para tanto, a fim de elaborar tal importante instrumento para a saúde, 
inclusive a fim de impedir eventuais suspensões de repasses financeiros para a 
área. Matéria retirada a pedido do proponente. Proposição nº 071/17 de autoria do 
Vereador Gabriel Guilhon kovalski, que “Solicita ao Secretário de Obras e ao 
Executivo, que seja, tão logo possível e viável, melhorada, preferencialmente 
cascalhada, as estradas situadas na localidade As Brancas, especificamente as 
próximas da residência da conhecida Dona Sônia e a sua família, facilitando a 
locomoção de suas crianças a fim de pegar o transporte para ir á escola e, no 
momento, também de sua mãe, senhora com idade bastante avançada, que se 
encontra debilitada e com delicados problemas de saúde”. Matéria aprovada por 
unanimidade. Proposição nº 072/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon 
Kovalski, que “Solicita ao Prefeito para que seja, com maior brevidade possível, 
realizado processo seletivo próprio para a contratação de agentes comunitários de 
saúde, considerando os apontamentos negativos feitos pela CGU (Controladoria 
Geral da União) quanto a forma de contratação que vem sendo realizada no 
Município, de modo a permitir que os interessados ingressem legal e 
legitimamente em tão importante cargo”. Matéria reprovada com três votos 
favoráveis dos Vereadores Célia Vargas Padilha, Gabriel Guilhon Kovalski e 
Marlene Maçalai Selke, e cinco votos contrários dos Vereadores Enio Alberto 
Delatorre, Cleomara Bertaso, Joel Pires Corrêa, Aldair Clovis Maron e Valmir 
Rochinheski. Proposição nº 073/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon 
Kovalski, que “Solicita ao Secretário de Obras e ao Prefeito para que seja, tão logo 
possível em função do clima, canalizado/tubulado em direção à rua, pelo subsolo, 
os canos que rodeiam a creche municipal, considerando que as águas vem 
desaguando justamente no passeio, inviabilizando o tráfego de pedestres”. Matéria 
aprovada por unanimidade. Proposição nº 074/17 de autoria do Vereador Gabriel 
Guilhon Kovalski, que “Solicita ao Secretário de obras e ao Prefeito para que seja, 
tão logo possível e viável, efetivamente concluída a obra, consistente na colocação 
de pedras irregulares, que vinha ocorrendo até então, porém foi paralisada, na Rua 
Nicolau Both”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº 075/17 de 
autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovolski, que “Solicita ao Executivo, para 
que seja confeccionado ou adquirido uniformes próprios e adequados para os 
ocupantes do cargo de Vigia, sugerindo-se, entre outros, a confecção ou compra, 
conforme o caso, para cada Vigia, de duas camisetas com a devida identificação, 
duas calças, uma jaqueta, um par de botinas, uma lanterna e um boné. Isso sem 
prejuízo de outros itens tido por pertinentes ao pleno exercício da atividade não 
aqui especificados”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº 076/17 de 
autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo 
Municipal disponibilize para as empresas do município interessadas que queiram  



 
 
 
instalar sinais na antena de propriedade do município, situada em área do 
município na localidade de Vila Nova”. Matéria aprovada por unanimidade. 
Proposição nº 077/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 
“Solicita ao Executivo providencia que, nesse mês a Receita Federal do Brasil 
publicou a Instrução Normativa nº 1.710, de 7 de junho de 2017, que dispõe sobre 
parcelamento de débitos perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativos 
a contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, de que trata a medida provisória nº 778, de 16 de maio 
de 2017. Considerando que o município tem dívida previdenciária e que a adesão a 
tal parcelamento poderia, a principio, favorecer o Ente financeiramente, SUGERE-
SE ao Executivo que, juntamente com o setor de contabilidade e o financeiro, 
estude a viabilidade, pertinência e conveniência de aderir a tal medida, 
manifestando-se expressamente a respeito”. Matéria aprovada por unanimidade. 
Também foi analisado o Pedido de Informação nº 014/17 de autoria do Vereador 
Gabriel Guilhon Kovalski, que “Requer ao responsável pela pasta do Meio 
Ambiente, que informe a esta casa. – Se vem promovendo ações com objetivos de 
combater o mal ou excessivo uso de agrotóxicos no Município. – Se desde o inicio 
do ano já recebeu denuncias/reclamações formais ou informais a respeito do uso 
indevido de agrotóxicos no Município, especialmente em locais situados na área 
urbana. – Se tomou alguma medida diante dessas situações? Quais? – Se a pasta 
concorda com a afirmação de que tem havido utilização constante e indevida de 
agrotóxicos na área urbana do Município? – Se diante disso pretende em curto 
prazo adotar medidas para sanar tal problemática? Quais? – Se, considerando os 
níveis de utilização de agrotóxicos no Município, sobretudo na área urbana, 
haveria relação direta entre isso (a utilização) e a incidência de câncer na região”. 
Matéria aprovada por unanimidade. No período das explicações pessoais. A Verª. 
Célia Vargas Padilha inicialmente frisou com relação a proposição nº068 do 
colega Gabriel a respeito do Prefeito vir fazer exclamação dos atos da prestação de 
contas que é feita e de como está o andamento das atividades do município nas 
diversas Secretarias, e citou que ela estava junto dia que o Vereador Gabriel 
conversou com o Prefeito e ele disse que por ele não teria problema ele vem a 
qualquer momento fazer a explanação que quiserem, e parabenizou pela 
proposição, e citou que agora não interessa quem votou, ou deixou de votar no 
Prefeito, porque passou a eleição, passou o momento politico, os administradores 
estão trabalhando para o bem de todos, foram eleitos e estão sendo pagos, frisou 
também que até agora ela estava confiando em muitas atitudes e trabalhos que o 
Prefeito está fazendo e a primeira Dama também, com transparência 
principalmente com o Bolsa Família e solicitou que fosse enviado um oficio para a 
Primeira Dama, parabenizando-a e que é assim que tem que trabalhar, como ela 
está trabalhando vendo com coerência quem necessita e quem não necessita,  



 
 
 
porque não interessa partido politico passou as eleições temos que trabalhar para o 
povo, frisou também com relação a seleção dos Agentes de Saúde, e solicitou para 
que fosse enviado um oficio para o Executivo para ver quando vai ser feito essa 
prova seletiva ou o concurso, logo após frisou com relação a propriedade do senhor 
Luis Barth, citando que faz tempo que eles solicitaram que fosse encascalhado a 
sua propriedade eles conseguiram o cascalho, mas não foram e agora foi horrível 
com essa chuvarada, perderam o leite tiveram que sair pela lavoura, frisou também 
que seu Olivio lá do Rincão dos Estradas, faz tempo que está solicitando para que 
seja encascalhada a estrada onde eles moram, ele tem os netos que vem para a 
escola, e parece que o transporte busca e não leva até a casa, leva até perto do 
mato, por motivo do difícil acesso, e solicitou para que fosse enviado um oficio 
para a Secretária de Educação para ela ir lá ver com carinho essa questão, 
mencionou também se referindo ao colega Vereador Enio, citando que aqui na 
Câmara de Vereadores eles estão ai para aprovar colocar a opinião a respeito do 
que é bom e o que não é, e que eles são livres para não concordar com alguma 
proposição ou algum projeto e o respeito tem que haver, e frisou com relação ao 
Padre Evelácio e a Isabel que não estavam aqui no momento para se defender, e se 
é esposa ou não, não seriam eles que iriam julgar, porque ela achava assim que era 
uma questão muito delicada e nos não devemos se meter com as pessoas de 
Santidade, porque problemas cada família tem, cada um tem, e não queria que o 
levavam a mal, não queria conflito, não queria briga, porque isso não leva a nada, 
só queria deixar registrado aqui nesta casa, citando que devemos trabalhar com os 
nossos projetos, com as nossas ações, e não falando da vida do fulano se é esposa 
ou não, devemos respeitar e não tocar mais nos problemas das famílias dos outros. 
A Verª. Cleomara Bertaso solicitou para que fosse oficiado a ACI e a 
Administração pela iniciativa de realizar a campanha Chiapetta da prêmio que é 
um incentivo que a nossa comunidade tem de comprar no comércio local, porque 
quem ganha com isso, é a comunidade com o retorno dos impostos, e também pela 
reativação da sala do empreendedorismo e pelo convênio que a ACI fez com o 
CIEE, que é uma forma de criação de emprego em nosso comércio, nas empresas 
para os nossos jovens que estão estudando, logo após solicitou para que fosse 
enviado um oficio parabenizando a Comissária de Policia Eliane Huttinger pela 
aposentadoria, e agradecer pelos serviços prestados a nossa comunidade, solicitou 
também envio de oficio para o Lions Clube e para o Cirurgião Dentista Mauricio 
Souto, pela brilhante palestra realizada com o tema Ouse ser Grande, solicitou 
ainda envio de oficio para o Presidente da AFUCOTRI senhor Declero, pela 
parceria de ajudar a resolver esse problema da Terceira Idade que ficou bom para 
todos os interessados, mencionou também com relação as chuvas os estragos nas 
estradas e citou que a Administração não estava medindo esforços para arrumar as 
estradas é uma coisa que ninguém espera e a culpa não é do Prefeito e nem do  



 
 
 
Vereador, não é de ninguém são coisas da natureza, e para finalizar ressaltou que a 
casa da Dona Sônia Rolim, foi construída no final do ano passado e entregue.                
O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente frisou em respeito à Vereadora Célia, 
que ela entendeu totalmente errado o que ele falou, e que queria deixar registrado 
que ela foi maldosa que entendeu errado, ou quis entender errado, e citou que até 
pediu desculpa ao Vereador Gabriel, porque ele entendeu que era na Creche porque 
aquela deu um grande problema, e frisou que o funcionário Gringo sabia disso 
quando ele disse que o Padre veio a Chiapetta reclamar da água entrando lá, e 
houve uma confusão com os funcionários quando o Padre chegou ali falaram que a 
sua esposa não deixou, e mencionou que ele também não concorda com isso, a 
vida do Padre é dele, então a Vereadora entendeu totalmente errado quando ele 
disse que o funcionário errou em falar que era a sua esposa, houve um 
constrangimento ali essa foi a palavra dos funcionários, e que ficasse registrado 
que foram as  palavras de quem estava construindo e não a dele, então que a 
Vereadora não desdobre o que é falado aqui, em seguida frisou que todos 
acompanharam  o desdobramento da cassação da chapa Dilma  e Temer, e o que 
lhe chamou a atenção foi a paz desse País, e não sabia se era porque outro partido 
estava envolvido, não houve quebradura e manifesto e tomara que nos outros 
processo que o Presidente vai ter também aja essa pacificação, essa calma, frisou 
também que graças a Deus que nos temos a imprensa, frisando que o principal 
fator da descoberta de toda essa roubalheira que teve no País foi a Justiça e o 
Moro, mas primeiro a imprensa que denuncia as coisas e se não fosse verdade o 
que a imprensa está dizendo, com certeza seriam processados, e o que estão 
dizendo está tudo se confirmando, então esse País já bateu na laje do fundo do 
poço, frisou também com relação a reforma da previdência citando que o agricultor 
vai se aposentar com sessenta anos, não vai ser prejudicado, e mencionou que o 
que foi dito para ele e o Vereador Gabriel em Brasília, era que seria tirado o 
excesso dos grandes que ganham quarenta mil de aposentadoria, vinte mil de 
aposentadoria, e essa reforma vai defender para que o pequeno receba essa 
aposentadoria, e ter um recurso de ter uma vida digna no final de comprar remédio, 
citou também que muitos ficam acuando aqui com o perdão da palavra para 
defender os grandes lá, eles botam o povo brigar aqui para defender os interesses 
deles lá, frisou também que os ex. Presidentes da republica ficam ganhando 
eternamente sessenta mil reais por mês, e eles tem direito de dois carros novos por 
ano, a quatro funcionários para o resto da vida, um ex. Presidente custa oitenta mil 
por mês para o País, ele custa mais de um milhão por ano, e quantos Presidentes 
foram retirados por roubos por desvio e continuam com essa aposentadoria de 
oitenta mil por mês, então esse País tem que entrar nos eixos, e não vai ser tirado o 
direito de ninguém, vai ser só tirado o luxo daquela gente, frisou também que foi 
aprovado e ele não usava mais dizer que foi uma proposição de sua autoria, hoje  



 
 
 
ele usa dizer dos Vereadores e até inclusive exigiu que fosse colocado junto no 
cartaz, que a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, o Lions Clube e o Renovason 
irão promover dia 25 e 26 de agosto o Festival Sertanejo já na vigésima primeira 
edição, no Salão Paroquial Católico e citou que vai ter categoria infantil até 12 
anos, com uma premiação de trezentos reais, para cantor de Chiapetta, vai ter a 
categoria principal com mais de três mil reais em prêmios para cantores do 
município, e a musica mais popular, e citou também que os quatros classificados 
do município poderão também cantar na fase regional do outro dia e se eles forem 
bons poderão tirar um prêmio na fase regional, então ele achava isso muito bom, 
muito bacana e parabenizou a Administração, o  
Lions Clube e o Renovason que está ajudando, e esta casa entra na parceria para a 
realização do evento, e solicitou para todos divulgarem aos talentos que queiram se 
apresentar.  O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente frisou que queria 
fazer algumas considerações com relação aos pedidos de informação que 
normalmente ele faz aqui nesta casa, e algumas vezes ele foi até criticado enfim, e 
que gostaria de compartilhar com os colegas algumas respostas, a primeira mais 
por questão de informação de utilidade pública, citando que havia indagado o 
Prefeito sobre eventuais sondagem quanto a possível vinda de empresas para o 
município e o Prefeito respondeu direitinho, tranquilo, só que infelizmente a 
resposta, e claro que não foi culpa dele, mas não foi das melhores que ele gostaria 
de ouvir, frisou também que não estava fazendo nenhuma consideração pessoal só 
relatando para os colegas, porque achou uma situação importante, porque  ele 
mesmo já foi indagado e ai Gabriel vai vir empresa para o nosso município e com 
relação a isso ele havia indagado o Prefeito e ele comentou que tinha uma 
sondagem inicial e nada concreto e o ramo das atividades seria ligado a agricultura 
e pecuária, frisou também de outro questionamento que ele havia feito sobre o 
valor pago a titulo de conta de água, referente a tal malharia localizada na quadra a 
onde ele reside, e veio a resposta indicando os valores e ele lembrava que naquela 
oportunidade ele comentou de uma suposta, uma possível fraude que poderia estar 
ocorrendo, e veio a resposta e os valores de fato são de chamar a atenção por se 
tratar de uma malharia, e presumiu que fosse gasto um valor significativo com luz 
principalmente, que existe bastante maquinários até cedido pelo município, e o 
gasto de luz seria considerável, agora o de água lhe chamou a atenção, e citou 
exemplo que lá em março de 2016, abril, maio, junho, julho os valores ficaram 
entre, 180,190,180,160 reais, e a partir de julho de 2016 deram uma boa aumentada 
foram para 240,240,240,230 e dezembro de 2016 400 reais de água, porem teve 
esse gasto surpreendente de 400 reais, e novembro de 2016 no caso 263 reais, e 
agora em janeiro, fevereiro, e março deste ano o valor variou entre 206 e 240, 
janeiro 240, fevereiro 227, março 206 reais, e citou que ele não tinha conhecimento 
apurado sobre essas questões tão técnicas sobre consumo de água, sobre consumo  



 
 
 
de luz, não tinha como afirmar se estaria havendo alguma fraude, mas há um 
indício, e ele particularmente está bem atento a isso e disposto a averiguar, porque 
lembrando ele é fiscal da lei e o dinheiro é publico, frisou também com relação ao 
outro pedido que ele havia solicitado para o Prefeito que comentasse com quem 
teria sido celebrado o contrato de locação da cozinha e da copa do ginásio de 
esportes, valor do aluguel e condições de pagamento, e citou que conversou 
informalmente com o Vereador Joel, e ele até comentou sobre essa situação e se 
colocou a disposição a responder o pedido de informação, porem de forma 
surpreendente o Prefeito respondeu dizendo que: informamos que após as analises 
dos procedimentos acima verificou-se a ausência do contrato de locação da parte 
da cozinha e da copa do ginásio municipal, sendo assim não ocorreu procedimento 
administrativo para a contratação, essa administração desconhece qualquer 
contratação nesse sentido, então lhe causou certa estranheza, essa ele diria 
negligência na parte do Prefeito, e citou um exemplo se ele administra a sua casa, 
conhece sua casa e se eventualmente se alguém entrar na sala e mexer, mudar os 
objetos de local, ou mudar a direção da sala de estar da mesa, ele vai saber, ele vai 
identificar, e o prefeito administrador da cidade tem que ter um conhecimento 
profundo a respeito do seus bens e o que acontece com o patrimônio publico, então 
lhe surpreende ele lhe ter dado essa resposta dizendo que desconhece qualquer 
contratação, e presumiu que aquilo foi ocupado é um bem público, alguém 
usufruiu daquilo, e ai não se tem um procedimento, não se tem nada a respeito, e 
frisou que não estava fazendo qualquer menção ao Vereador Joel, porque ele até se 
colocou a disposição de explicar, então ele registra a sua indignação com o 
desconhecimento do Prefeito a respeito, frisou também que sempre diz que a 
administração tem que ser transparente, e tudo que se faz é importante que seja 
motivado, sempre que se toma partido decide de uma forma votar, de uma forma 
interessante, que motiva as suas decisões, até por questão de transparência para a 
comunidade ter conhecimento e os demais colegas a forma de prestar contas do seu 
agir como representante da comunidade, frisou também que ficava até de certa 
forma preocupado com a bancada da situação com relação as suas posições, 
citando que a própria Vereadora apresentou a sua posição num sentido e depois, 
em função da explicação de outro Vereador de imediato se posicionou diferente.                 
Ver. Joel Pires Corrêa respondendo ao Vereador Gabriel que falou que não era 
diretamente, mas era diretamente a ele, com relação ao uso da cozinha que seguia 
do mesmo jeito que tava, porque o Prefeito não teve tempo de nem saber como 
estava andando a situação, continuou do mesmo jeito que estava com o outro 
Prefeito, e frisou que até se apavorou que o Pai do Vereador foi todos esses anos 
Vereador no período que ele estava lá no ginásio e porque que não tomou 
providências antes de fazer esse tipo de coisa, a Professora Célia também era, 
porque que não foi feito um pedido de como funcionava, ou fazer um contrato da  



 
 
 
copa e tal, mas não fizeram nada, e agora não precisava estar cobrando do Prefeito 
poderiam ter tomado uma providência antes e se está errado vamos fazer da forma 
correta, citou também que o prefeito começou o ano e o campeonato começou no 
dia 10 e que não sabia se o Vereador estava por dentro ou não, até foi feito o 
contrato, mas ele teve que apitar de graça, como já tinha falado, porque senão não 
iria sair o campeonato, e que eles não vão parar, não vão deixar de fazer um 
campeonato e se querem denunciar, fazer isso fazer aquilo, para eles é indiferente 
eles vão continuar fazendo inclusive vão fazer mais campeonato esse ano, em 
seguida frisou dos problemas que está dando nas estradas e todos sabem que o 
clima esta mudando, e ele teve uma ideia e queria ver os meios legais, e ninguém 
esta livre de acontecer alguma coisa e viemos aqui e criticamos o Prefeito, 
criticamos todo mundo, exigimos dos outros e o que que fizemos só ficamos aqui 
mandando proposição e proposição e o Prefeito que se vire, então ele acha que está 
na hora de nós fazer alguma coisa e pensando nisso e ele tomando uma atitude 
como gosta de trabalhar e ajudar, citando que no ginásio ele está sempre 
trabalhando, ele ajudava os idosos na copa, assava carne para eles, e sugeriu para 
montar uma equipe de apoio, para quando acontecer esse tipo de problema como 
deu tormenta de pedra e destruiu um monte de casa em Chiapetta, temos que ter 
uma equipe de apoio montada, para auxiliar nessas questões, com dois pedreiros, 
uma pessoa que trabalha com luz, uma que trabalha com água, ter uma equipe 
montada de voluntários, tipo pessoas que já tenham um emprego, Brigadiano 
aposentado, Guarda aposentado que sabem lidar com isso, e a Câmara de 
Vereadores entraria ajudando na locomoção e alimentação, quando por exemplo 
era necessário se deslocar para outros municípios para dar apoio quando acontecer 
esses de inundações, temporais etc, temos que ficar preparados, as coisas de uma 
hora para outra podem acontecer, citando os acontecimentos de agora nos 
municípios vizinhos, então com essa equipe nós estaria lá ajudando, em aparte ao 
Vereador Enio que frisou que iria responder ao Vereador Gabriel para que não 
desafiasse a sua bancada, a bancada da situação, porque de repente é pior, porque 
eles sempre respeitam quando a oposição vota contra as proposições, e quando eles 
votam alguma contra querem desafiar, então eles estão respeitando e querem ser 
respeitados.  A Verª. Marlene Maçalai Selke solicitou que fosse enviado ofícios 
para o Declero agradecendo pela parceria e também para a ACI e Lions Clube 
pelas palestras que foram muito boas, em aparte ao Vereador Gabriel que frisou 
que seu Pai não era mais Vereador aqui desta casa, para falarem dele, e citou da 
incoerência da Vereadora que em trinta segundos mudou de posição, e da mesma 
forma que o Vereador falou que ele desafia a situação, ele também pede que evite 
ficar lhe dando lição de moral, porque para dar lição de moral teria que ter.              
O Ver. Valmir Rochinheski agradeceu por aprovarem a sua proposição e 
solicitou para enviar um oficio para a Comissária de Policia Eliane Huttinger,  



 
 
 
parabenizando pela aposentadoria e pelo trabalho prestado ao nosso município, 
solicitou também para que fosse enviado um oficio para o Secretário de Obras, 
para que quando uma estrada não der para passar que ele comunique a população 
através do rádio, para não ficarem atolados ou terem que voltar. O Ver. Aldair 
Clovis Maron abdicou deste espaço. E para finalizar o senhor Presidente solicitou 
para que fosse enviado oficio para o Executivo e Secretaria de Educação de um 
pedido lá da AMAE, que tem um cadeirante e estão mandando um ônibus que não 
tem rampa e veio um ônibus do estado que tem rampa e está fazendo a linha do 
São Judas, então que seja trocado esse ônibus, e também solicitou para o executivo 
se já foram feitos ou quando iria ser feito os reparos na Creche que foram 
solicitados, solicitou ainda para que fosse enviado um oficio para o Secretário do 
Meio Ambiente que pelo salário que ganha, poderia fazer bem mais coisas pelo 
nosso município, frisou também que outra coisa que lhe chamou a atenção que 
pessoas agora Secretários desta administração, queimando o ex. Prefeito Osmar 
Kuhn e Jorge Rochinheski, sendo que se beneficiaram no passado da 
administração, solicitou também oficio para a Secretaria de Obras parabenizando 
todos os funcionários da citada Secretaria pelo bem trabalho que estão 
desempenhando principalmente nos estragos causados pela chuvarada, logo após 
parabenizou os Vereadores e leu incisos do Regimento, a palavra só poderá ser 
concedida pelo Presidente, qualquer Vereador ao falar dirigir-se-á ao Presidente e 
ao Plenário, referindo-se ou dirigindo-se ao colega, ao Vereador dar-lhe-á 
tratamento de excelência, declinando-lhe o nome se for o caso, é bonito a 
educação, frisou também e fez um pedido aos Vereadores se concordassem com o 
desmembramento da Câmara, citando que tem muita gente contra, mas se os 
Vereadores concordar vamos fazer, tudo dentro da lei, frisou também que tinham 
ido enterrar dez vacas lá na granja da Vitória Chiapetta, uma doença que estava 
dando e era muito preocupante, e tinha que enterrar rápido para não morrer os 
demais rebanhos,  e agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima 
sessão no dia 26 de junho as 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.     
 



                                        
 
                                

ATA Nº.016/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE JUNHO DE 2017 
 
      Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete às 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 Valtair de Paula Alves, com a presença dos seguintes edis: Aldair 
Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto 
Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene de 
Fátima Maçalai Selke e Valmir Rochinheski, 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, logo após a leitura Bíblica 
ficou a cargo do Vereador Valtair de Paula Alves, em seguida foi feito um 
relato das correspondências recebidas e expedidas, dando continuidade foi feito 
a leitura da Ata nº 015 de 12 de junho de 2017, a qual foi aprovada por 
unanimidade de votos. Logo após passou-se para o período da ordem do dia, 
onde foi analisado o seguinte projeto de lei oriundo do Poder Executivo 
Municipal, Projeto de Lei nº032/17, de 23 de junho de 2017, que “Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a efetuar repasse financeiro a Associação 
Hospitalar Chiapetta, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 
unanimidade. Com relação ao Projeto de Lei Legislativo nº005/17 de 09 de 
junho de 2017, que “Cria o cargo de Assessor de Imprensa da Câmara 
Municipal de Vereadores de Chiapetta – RS e dá outras providências”. As 
Comissões de Constituição e Justiça e de Obras e Serviços Públicos, verificou-
se que não há previsão orçamentária para este ano, sendo, assim opinou por 
unanimidade deixar baixado em comissão para a devida inclusão de meta no 
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamento Anual, 
conforme estimativa de impacto orçamentário/financeiro para gastos com 
pessoal legislativo municipal. Também foram analisadas as seguintes 
proposições: Proposição nº078/17 de autoria do Vereador Valtair de Paula 
Alves, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do setor 
competente, providencie o calçamento com pedras irregulares ao redor do 
Ginásio Municipal de Esportes”. Matéria aprovada por unanimidade. 
Proposição nº079/17 de autoria do Vereador Aldair Clovis Maron, que “Sugere 
que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, providencie a 
construção de um redutor de velocidade na Rua Carví, proximidades da 
residência de Adones Beskow”. Matéria provada por unanimidade.  Proposição 
nº080/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Solicita 
providência ao Poder Executivo e Secretaria Municipal de Obras, para que  



 
 
 
     sejam reparadas, com prioridade e urgência, as estradas da localidade de Nova 

Conquista, em especial as que são trajeto de transporte escolar, em vista das 
péssimas condições de tráfego, o que poe em risco a segurança dos motoristas e 
alunos, bem como dos demais que neles normalmente trafegam. Tal medida 
prestigiaria a educação e segurança públicas”. Matéria aprovada por 
unanimidade. Também foi analisado o Pedido de Informação nº 015/17 de 
autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Requer ao Secretário de 
Saúde” o que segue: O ultimo relatório de fiscalização da CGU, de 2013, 
apontou que a SMS não estaria controlando adequadamente seu estoque de 
medicamento, ocasionando o vencimento e consequente inutilização de vários 
remédios, em desprestígio à saúde e ao dinheiro público. – Assim, pede-se ao 
Secretário da pasta da Saúde se tal problemática foi resolvida, se tem havido 
efetivo cuidado no que tange ao vencimento de medicamentos; - Se do inicio da 
legislatura até então medicamentos foram inutilizados em razão do vencimento 
do prazo de validade; - Qual a destinação dada aos medicamentos que estão 
prestes a vencer e/ou aos já vencidos, quais são os procedimentos 
ordinariamente adotados pela pasta para a aquisição de medicamentos básicos e 
também dos considerados especiais. Matéria aprovada por unanimidade.  No 
período das explicações pessoais. O Ver. Aldair Clovis Maron abdicou deste 
espaço. A Verª. Célia Vargas Padilha inicialmente parabenizou o Presidente 
do Hospital e Diretoria e citou que ela era sócia há vários anos, e que gostaria 
de parabeniza-los, pela transparência, pela prestação de contas prestada naquele 
dia, e que continuem assim, e como ela já tinha frisado que terão o apoio aqui 
do legislativo, porque se trata de saúde, citou também que ela era favorável a 
manutenção de nosso hospital e que podiam contar com ela para a luta, para 
ajudar, e frisou que a transparência é importante nos cargos públicos isso tem 
que haver na nossa comunidade, em seguida solicitou para que fosse enviado 
um oficio para a Garotinha Luiza Strada, parabenizando por ter conquistado o 
3º lugar de Prenda Mirim no concurso que tinha ocorrido no final de semana 
representando o CTG Relembrando o Tio Lautério, nos representando, 
representando o nosso município, e também solicitou para que fosse externadas 
felicitações aos seus Pais e Patronagem do CTG, e demais sócios, frisou 
também que a Luiza era uma menina dedicada, estudiosa, inteligente, a qual 
também era a sua aluna, então foi muito merecido a conquista desse lugar, é 
cultura é uma tradição sadia e se toda a nossa juventude, nossas crianças 
participassem como seria legal, não estariam por ai em certos lugares que não 
deveriam estar, logo após frisou que ficou indignada de ver que foi decretado 
cem por cento de estado de emergência no nosso município, e pelo o que se 
sabia nenhuma família ficou desabrigada, muitos cobertores que vieram foram 
entregues as pessoas, sendo que muitas famílias de outros municípios estariam  



 
 
 
    muito mais necessitadas, e citou que a questão das estradas estava uma 

calamidade sim, mas isso tem dinheiro de impostos para resolver os problemas, 
para melhorá-las, encascalhá-las, então cinquenta por cento seria o certo para 
ser investido e não cem por cento, citou também que era uma questão de 
solidariedade de pensar será que é correto cem por cento ser decretado estado 
de emergência em Chiapetta, sendo que tem propriedades que deveriam ser 
encascalhadas antes da chuvarada, tinha propriedades que tinham cascalhos 
para encascalhar, frisou também com relação aos medicamentos do posto de 
saúde que ela acompanhou no momento que a Vereadora Cleomara explicou, 
onde os medicamentos foram descartados, e outras pessoas reclamavam que 
não tinham conseguido certos medicamentos no posto de saúde, dando 
continuidade convidou todos para a audiência pública, que seria realizada no 
dia 03 segunda-feira às 09:30 horas nas dependências da Câmara Municipal, 
sobre a reforma da previdência, com o tema, sobre o impacto para os 
trabalhadores e  a economia local, o que se vê nessa mudança que vai acontecer 
nas leis trabalhista, e o Palestrante seria o Orlando Desconzi, ex. Deputado, ex. 
Prefeito Advogado conhecedor do assunto, frisou também que queria aproveitar 
a presença do Presidente da ACI e citou que esteve conversando com ele a 
respeito de uma preocupação, que sempre venham lhe falar, que dizem 
comprem em Chiapetta, mas muitas vezes quem fala, compra tudo fora, muitas 
vezes tem pessoas que não tem carro emplacado em Chiapetta, muitas vezes 
tem pessoas que compram aqui e arrumam serviço em outros municípios, 
pagam imposto de renda nos outros municípios, deixam os escritórios daqui de 
nosso município, então é uma questão de fazer uma reflexão em uma das 
reuniões que são feitas para conversar sobre isso, porque senão cobram dos 
Vereadores, então como é que vamos querer que valorizem comércio local se as 
próprias empresas, fazem declaração de renda e contabilidade fora.                 
A Verª. Cleomara Bertaso solicitou para que fosse enviado um oficio ao 
Prefeito Eder e que fosse externado aos responsáveis que lhes atenderam com 
relação a uma de suas proposições, para a realização daquele trecho da Rua 
Antonio Guarda Lara até o PAC 2 que agora está ok, e tem que parabenizar 
quando o serviço é bem feito e dá certo, solicitou também para que fosse 
enviado um oficio a 1ª Prenda Mirim do CTG Relembrando o Tio Lautério a 
Luíza parabenizando pela participação na conquista do título de 3ª prenda 
Mirim da Vigésima Região Tradicionalista, a onde a Professora Célia colocou 
que ela é realmente uma menina dedicada, que largou de seus brinquedos para 
estudar o Tradicionalismo, teve a ajuda do Douglas, da Roci, a própria Ivanice 
em si também se entregou ao estudo do Tradicionalismo que não é tão simples 
assim, então ela é muito merecedora dessa faixa, solicitou envio de oficio 
também para a CORSAN, para que dão uma solução do que está acontecendo,  



 
 
 
     que a rede de água do centro para o final da cidade está fraca, muitas vezes sem 

água, em seguida frisou que gostaria de relatar um pouco sobre o curso que 
juntos com os colegas Joel, Nika e Marlene realizaram em Porto Alegre, de 
orientação de como criar uma lei, processo legislativo municipal e técnicas 
legislativas com o Professor especialista em leis, Marcos Gonçalves, citando 
que muitas vezes os questionam que o Vereador viaja por viajar, e não é assim 
o Vereador tem que correr atrás e aprender também, porque muitas vezes 
questionamentos que se teve aqui nesta casa lá o Professor tirou as duvidas e os 
orientou parte a parte, da formação de uma lei, como funciona todo o processo 
legislativo, e que os Vereadores não devem só fiscalizar, tem também que 
legislar e administrar não só vir aqui e achar que você vai só fiscalizar, tem que 
criar lei e achar o que é necessário para o município, frisou também com 
relação ao termo de emergência para o município, frisando que na realidade 
quem aprovou cem por cento para o município, foram os técnicos do estado, foi 
solicitado e foi feito um levantamento, e citou que até o Vereador Gabriel no 
dia da audiência com o Prefeito questionou seria tanto gasto de vinte mil reais, 
e que acreditava que os técnicos devem ter feito o levantamento e viram que 
realmente era assim, porque são eles que aprovam isso para o município.                  
O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente parabenizou a nova Diretoria do 
Hospital pela transparência e pelo levantamento que esta sendo feito e que 
continue assim, em seguida frisou que gostaria de se somar no envio de oficio 
para o Patrão que é Pai e a Mãe que é Patroa e para a Luiza que ficou a 3ª 
Prenda Mirim da Vigésima Região Tradicionalista, frisou também  
aproveitando a presença do Nei Presidente da ACI, para que a ACI, juntamente 
com a Prefeitura e Câmara fosse buscar mais empresas para o nosso município 
e salientou que tinha algumas que estão chegando, citando a fabrica de moveis e 
algumas empresas por algum motivo ou outro estão fechando no município 
empresas fortes, então que tivesse um apoio de todos para que voltasse a 
funcionar, porque o nosso interesse é que todas as empresas funcionam e 
funcionam bem com o apoio necessário do Poder Público, logo após frisou que 
na quinta-feira acompanhou o prefeito Eder em uma reunião da 
AMUCELEIRO, onde foram tratados vários assuntos entre eles a preocupação 
dos Prefeitos, sobre o fechamento dos pequenos hospitais, citando que há uma 
revolta muito grande nos municípios para que isso não aconteça, frisou também 
que na sexta-feira a pedido do Presidente foi representar em uma audiência na 
Câmara Municipal de Vereadores de Ijuí, onde foi debatido com autoridades da 
região sobre a situação das ERS e BRS da nossa região que estão caóticas, e 
necessitam urgentemente de investimentos porque o transporte, as estradas são 
primordiais para o desenvolvimento do município, e solicitou para que fosse 
enviado um oficio para a Câmara de Vereadores de Ijuí parabenizando pela  



 
 
 
    iniciativa, em nome do Presidente Murildo Kronbaer, e Rubem Carlos Jagmin e 

o proponente da audiência pública Adalberto de Oliveira Noronha, mencionou 
também que foi criado uma comissão e ele faz parte dessa comissão que na 
próxima sexta-feira tinha uma audiência em Giruá sobre esse assunto e também 
estava sendo estudado a possibilidade de criar ou rejeitar pedágio Entre Ijuí e 
Cruz Alta e Entre Ijuí e Santa Rosa, e convidou demais Vereadores para 
participarem que é muito importante, solicitou também para que fosse enviado 
um oficio para o Prefeito, para que os municípios de Santo Augusto e Inhacorá 
ajudam nesse tapa buraco de Chiapetta a Santo Augusto, porque eles também 
utilizam, o Inhacorá utiliza para a saúde, faculdade, comércio enfim, e Santo 
Augusto os agricultores de lá vivem ligando para Chiapetta, porque sabem que 
aqui batalham pedindo o tapa buraco, e citou que claro que as vezes os Prefeitos 
de Santo Augusto e Inhacorá tem mandado caminhões para buscar essa massa, 
e citou que isso ele falou lá na audiência em Ijuí e eles acharam um absurdo que 
só sai o tapa buraco porque o município está fazendo, então que além dos 
caminhões o Prefeito Naldo de Santo Augusto e Everaldo de Inhacorá ajudem 
com funcionários também, porque senão fica só Chiapetta se sacrificando 
tirando funcionários do serviço para fazer isso ai e eles tem esse beneficio 
também, dando continuidade se referiu ao casal Francisco Nelson Ritter e 
Teresa Catharina Ritter que no final de semana tiveram celebrando sessenta 
anos de casados e citou que o Padre foi muito feliz lá na sua pregação 
destacando essa importância de se criar filhos, a família, se criar netos nessas 
condições da pessoa estar sessenta anos junto, então solicitou para que fosse 
enviado um oficio bem elaborado parabenizando esse casal simpático de Igreja, 
de comunidade que completou sessenta anos de casamento mostrando uma 
verdadeira união, e citou que naquele dia causalmente ele prestando atenção no 
texto Bíblico que o Presidente leu, veio bem ao encontro disso, e isso é 
permanência cada um no seu lugar e que não tinha nada contra outros casos mas 
dentro daquilo que a reliosidade permite, frisou também que sabia que tinha 
ideias contrárias mas ele solicitou para que fosse enviado um oficio para a 
Gerente do Banrisul parabenizando, pela iniciativa que ela teve dessa audiência 
sobre previdência privada e também foi dado algumas pincelada sobre a 
reforma da previdência e citou que ele Vereador Enio é a favor da reforma e 
frisou que tem que tirar as tabuas podres e botar tabuas boas, o que não 
podemos permitir e que tiram direitos dos nossos trabalhadores, não mexer nos 
salários dos agricultores deixar se aposentar com a idade que está de sessenta 
anos para homens e cinquenta e cinco para mulheres, isso ele vai defender, 
agora permitir que dentro do INSS alguns lá de Brasília que vem pra cá para 
discutir ganham 35.000 40.000, 50.000 mil da previdência, isso tem que 
terminar, porque nessa escola de desvio de roubalheira a gente sabe quem é o  



 
 
 
     Professor, quem é a Professora nessa família de roubo, sabem quem é o Pai é a 

Mãe ensinaram o resto, citou também que já tinha colocado na outra sessão que 
tem ex. Presidente ganhando quase setenta mil por mês dos cofres públicos, 
mais oito funcionários, mais dois carros novos por ano e jogam o povo para não 
fazer reforma, e ele acha que tem que fazer reforma, reforma trabalhista, 
reforma da previdência, reforma politica, mas reforma que não prejudique o 
povo, solicitou ainda envio de oficio para o Presidente do Sindicato dos 
Funcionários Públicos Municipais dando a informação que finalmente foi 
aprovado o Projeto da emenda de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais), do Deputado Jerônimo Goergen, para a construção do Ginásio lá da sede 
da Associação dos Funcionários, foi emenda que ele sugeriu na época e foram 
atendido, foi aprovado o projeto técnico só falta o deposito do governo para a 
construção da obra. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski solicitou para que fosse 
enviado um oficio ao Senhor Alaides Garcia dos Santos, que foi Inspetor de 
Policia aqui em Chiapetta, hoje é Inspetor aposentado, que no dia 23 de junho lá 
na coluna dele no Jornal Celeiro ele fez um texto se dirigindo a ele com o título 
ainda há esperança, e nesse texto ele abordou de sua atuação como Vereador de 
forma elogiável que lhe deixou bastante feliz, bastante gratificado, o colunista 
se demonstrou impressionado com a quantia de proposições que ele apresentou 
e também pela qualidade delas, dizendo que, o Vereador estava sendo bastante 
ativo, atuante, e ele com toda a humildade do mundo externou isso para a 
comunidade presente, afinal ele é Vereador aqui do município de Chiapetta, não 
Vereador de uma, ou outra pessoa, então isso para ele é um orgulho é especial é 
uma forma de estimular a seguir essa linha que ele vem desempenhando desde 
o inicio do mandato, então solicitou esse oficio ao Inspetor Alaides 
agradecendo o reconhecimento externado pela sua atuação como Vereador de 
Chiapetta, solicitou também para que fosse enviado um oficio para a escola 
Anchieta, parabenizando pela festa junina realizada na Sexta-feira, e a todos 
que ajudaram, e aproveitou também para destacar o trabalho voluntário 
desempenhado pelo Professor Pedro com finalidade de arrecadar donativos para 
a realização do evento, se esforçou correu atrás de pessoas não ganhou nada 
para isso, então solicitou também envio de oficio ao Professor Pedro, pelo 
empenho extra que ele efetuou para a realização desse evento, em seguida 
parabenizou a Administração pela instauração de sindicância visando apurar 
praticas de irregularidades dentro da Administração, e citou que verificou no 
site do município, a onde foram publicadas algumas portarias determinando a 
instauração de sindicância para apurar a pratica de algumas irregularidades que 
é uma postura que revela com a eficiência do serviço público, com a moralidade 
administrativa, enfim com o dinheiro público, frisou também que ele 
particularmente acredita que quem presta um serviço público, logico recebe  



 
 
 
     dinheiro público para isso, devem exercer as suas atividades com zelo, com 

dedicação cumprindo horário e tal como manda a lei, então o servidor que 
desvincular disso ai é claro que deve ser investigado, assim a Administração 
tomou uma atitude positiva nesse sentido dentro de algumas irregularidades e 
deixou registrado o seu reconhecimento a Administração neste ponto pela 
postura adotada no sentido de sanar essas irregularidades de pessoas que não 
estariam tendo o devido comprometimento com a coisa pública, logo após 
frisou que iria falar um pouco de um caso mais particular relacionado a um 
Servidor Público, citando que não era picuinhas pessoal, longe de trazer 
picuinhas pessoais até a esta casa, ele toma esse fato para fazer uma critica, uma 
denuncia em relação a esse Servidor senhor Nelson Zaghetti, que é Pedreiro e 
que no ultimo dia 22 quinta-feira, estava ele e um amigo em frente a sua casa a 
tarde horário de expediente e o seu Nelson e no portal de transparência ele é 
Pedreiro e foi contratado para trabalhar em carga horária de 40 horas, e nesta 
tarde não sabendo por qual motivo exatamente, passou ele de carro de carona 
com outra pessoa, portanto não estava trabalhando em horário de expediente e 
nessa oportunidade se dirigiu  a ele ou ao seu amigo ou aos dois e chamou de 
lebrão ou de ladrão, não entendeu bem não iria afirmar que ele chamou de 
ladrão, nem de lebrão, ele até gostaria que fosse um elogio de ter sido chamado 
de lebrão e não fosse as outras condutas que o senhor Nelson já vem 
demonstrando durante o exercício de suas funções, e citou também que 
causalmente um dia passando pelo caminhão do lixo, ele estava lidando com o 
lixo, embora seja Pedreiro e de novo fazendo sinal negativo, frisou também que 
tempo atrás o seu Nelson também fez sinal negativo ao seu Pai, falou isso, falou 
aquilo, fez algumas ofensas e o seu Pai até registrou a ocorrência e comentou 
com o Prefeito, e o Prefeito conversou com ele, e ele se comprometeu não fazer 
mais isso, não mais estar incomodando, perturbando durante o serviço e até 
então o que parece o homem não esta tendo uma postura adequada de um 
servidor público e que não sabia qual era o motivo talvez por ele ser politico, 
porque nem ele nem seu Pai fizeram alguma coisa diretamente a ele, em aparte 
a Vereadora Célia  que frisou que ele também a desaforou em horário de 
trabalho e que tinha certeza que era por politica, de volta ao Vereador Gabriel, 
que também tinha certeza que é politica, e frisou que isso põe em cheque a 
administração como um todo sobre o ponto de vista, a qualidade do serviço 
público, do comprometimento do funcionalismo, mancha os Servidores 
Públicos, e solicitou ao Assessor para que depois que esta ata for aprovada que 
seja enviado um oficio ao Prefeito, com a copia da ata constando essas 
informações que ele estava trazendo ao conhecimento da comunidade.                 
Ver. Joel Pires Corrêa inicialmente parabenizou o senhor Nei Pires pela 
atitude e coragem por assumir a Presidência do hospital um trabalho voluntário  



 
 
 
     em prol a comunidade, em seguida frisou que eles estavam participando de um 

curso em Porto Alegre nos dias 22 e 23 e agora tem que prestar contas das 
diárias o que estão gastando do dinheiro público, mas é para o bem do 
município porque eles aprenderam muita coisa, inclusive de como se fazer uma 
lei, tiraram algumas duvidas e isso é muito importante para o Vereador e as 
diárias é um direito do Vereador e fazer cursos é um dever do Vereador para 
trabalhar para a comunidade, porque eles não chegaram aqui sabendo tudo, é 
por isso que muitas vezes eles eram e depois tentam acertar ninguém é perfeito, 
frisou também só por uma questão de transparência, queria comunicar a 
comunidade que no próximo dia 28 de junho, a Câmara teria um processo para 
responder em Porto Alegre, inclusive é da primeira sessão extraordinária que 
foi realizada aqui, que foi denunciado pelo Vereador Gabriel, que inclusive vem 
aqui e diz que está defendendo os empregos e ai vai e denuncia para cancelar a 
sessão quando foi aprovado o processo seletivo, que foi feito a seletiva para o 
pessoal trabalhar e no momento que for cancelada a sessão vão ter que demitir 
todos os funcionários que fizeram a seletiva e foram admitidos, então todos 
devem estar cientes de uma denuncia dessas o que vai gerar lá na frente, fazer 
uma denuncia é uma coisa, agora saber das consequências que vai causar lá na 
frente é outra coisa, e parabenizou o Presidente da casa que está controlando 
muito bem as sessões, está indo bem, muitas vezes tem que tomar uma atitude 
que querem mandar mais que o Presidente, e aqui quem manda é o Presidente, o 
Presidente fez isso ou aquilo, depois ele vai responder pelos atos como vai 
responder lá agora. A Verª. Marlene Maçalai Selke inicialmente parabenizou 
o Presidente do Hospital e a sua equipe que trabalham junto, pela iniciativa 
muito boa, já pensaram nós sem hospital, e citou que dias atrás a sua filha 
precisou do hospital e todos atenderam com o maior carinho e atenção desde os 
Médicos à limpadora de chão, que são pessoas especiais que estão ali 
trabalhando, frisou também que dias atrás ela elaborou uma lista e fez uma 
campanha e conseguiram uma televisão que foi doada para o hospital, para o 
quarto das crianças, em seguida frisou com relação ao curso que fizeram em 
Porto Alegre, que não foi pelas diárias, foi um curso muito importante e se eles 
tinham esse curso antes teria sido diferente muitas coisas.  O Ver. Valmir 
Rochinheski inicialmente frisou com relação ao curso em Porto Alegre que já 
tinham comentado e foi muito  proveitoso, em seguida parabenizou o Nei pelo 
trabalho que agora está fazendo na presidência do hospital, com transparência e 
prestação de contas, e que iria se associar e ajudar o hospital no que ele puder, e 
quando for feito a campanha de arrecadação de soja ele irá junto ajudar a 
arrecadar, e solicitou para que fosse enviado um oficio para a Luiza Strada 
parabenizando pela conquista de 3ª Prenda Mirim da Vigésima Região 
Tradicionalista, em aparte ao Ver. Enio  que frisou para que não aja nenhum  



 
 
 
     mal entendido para a comunidade novamente, ele achava que podemos admitir 

que venham técnicos falar quanto a retirada de benefícios, isso ele era a favor, e 
frisou que para seguir num consenso da reforma temos que falar dos exageros 
que tem na previdência, que tem que ser retirado, isso ele queria deixar bem 
claro, o agricultor não tem que mexer tem que se aposentar com sessenta anos a 
mulher cinquenta e cinco, vão acumular, quando um faltar  ganha o salário do 
outro, tudo isso vai permanecer, mas esses exageros que tem esses altos salários 
que tem, tem que tirar porque se não a previdência não vai aguentar, tem que 
tirar o que está podre e deixar o que está bom essa é a reforma. O Presidente 
concedeu a parte a Vereadora Célia que frisou que ela que propôs a audiência 
publica e iria trazer um palestrante gratuitamente, iria trazer para a comunidade 
porque estão sofrendo na pele o que esta ai, e que ela era contra a reforma, e ela 
iria fazer aqui, porque a Câmara é publica e o Vereador não manda. E para 
finalizar o senhor presidente parabenizou os Vereadores Nika, Joel, Cleomara e 
Marlene que participaram do curso em Porto Alegre, frisou também com 
relação ao o que o Vereador Joel tinha frisado com relação ao julgamento e leu 
a pauta do julgamento que seria realizado no dia 28, e frisou ao colega 
Vereador que chamou de porcaria a seletiva, e citou que tem empregados de 
todos os partidos não são só do PP que são empregados, então iria aguardar, iria 
entregar nas mãos de Deus, para Deus nada é impossível e esperar que Deus vai 
dar a vitória, vai ser tudo tranquilo e se ele tiver errado, ele vai ter que pagar, e 
se ele estiver certo, depois vai fazer a sua parte também e que não queria levar 
para o lado pessoal, porque temos que trabalhar juntos para o crescimento do 
município,  e agradeceu a presença de todos e convidou para as próximas 
sessões no dia 10 e 24 de julho as 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.     

 



                                        
 
                                

ATA Nº.017/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE JULHO DE 2017 
 
      Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezessete às 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 
Valtair de Paula Alves, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis 
Maron; Célia Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto Delatorre; 
Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene de Fátima Maçalai 
Selke e Valmir Rochinheski, 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, logo após a leitura Bíblica 
ficou a cargo da Vereadora Célia Vargas Padilha, em seguida foi feito um relato 
das correspondências recebidas e expedidas, dando continuidade foi feito a 
leitura da Ata nº 016 de 26 de junho de 2017, a qual foi aprovada por 
unanimidade de votos. Logo após passou-se para o período da ordem do dia, e 
não havendo nenhum projeto de lei oriundo do Poder Executivo Municipal, 
foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº081/17 de autoria do 
Vereador Valmir Rochinheski, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal 
através da Secretaria Municipal de Obras, providencie o encascalhamento na 
estrada que liga o município de Inhacorá proximidades da entrada da 
propriedade de Elcio Machado”. Matéria aprovada por unanimidade. 
Proposição nº082/17 de autoria da Bancada do PP (Partido Progressista) 
integrada pelos Vereadores Aldair Clovis Maron, Cleomara Bertaso, Enio 
Alberto Delatorre, Joel Pires Corrêa e Valtair de Paula Alves e da Bancada do 
PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) integrada pelo Vereador 
Valmir Rochinheski, que Sugerem que o Poder Legislativo Municipal, informe 
ao Poder Executivo, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal 
e demais Secretarias, que tramita na justiça um processo de autoria do Vereador 
Gabriel Guilhon Kovalski integrante da bancada do PMDB, para a suspensão da 
sessão extraordinária do dia 04 de Janeiro de 2017, que anularia o Projeto de 
Lei nº002/17 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações 
temporárias de excepcional interesse público, através de provas seletivas, o qual 
foi deliberado na citada sessão”. Com relação a esta matéria o Vereador Gabriel 
Guilhon Kovalski apresentou uma emenda aditiva a qual foi reprovada com 
cinco votos contrários e três a favor, posta em deliberação a matéria foi 
aprovada por unanimidade. Proposição nº083/17 de autoria do Vereador 
Valtair de Paula Alves, que “Sugere que o Poder Executivo através do setor 
competente, providencie o término do calçamento da Rua 7 de Setembro no  



 
 
 
     Loteamento Ouro Verde”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição 

nº084/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Solicita que 
as Secretarias de Obras e do Meio Ambiente, em conjugação de esforços, 
elaborem um plano de trabalho e procedam a poda das árvores situadas no 
Município, considerando se estar em época adequada para tanto e a necessidade 
de tal medida”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº086/17 de 
autoria do Vereador Valtair de Paula Alves, que “Sugere que o Poder Executivo 
Municipal através do setor competente, providencie a contratação de uma 
pessoa para fazer o serviço de engraxador, e também de troca de óleo nos 
maquinários da Secretaria de Obras”. Matéria aprovada por unanimidade. No 
período das explicações pessoais. O Ver. Aldair Clovis Maron inicialmente 
solicitou para que fosse enviados ofícios para o Prefeito Municipal 
parabenizando pela abertura de mais uma empresa em nosso município, e 
também para o dono da empresa dando boas vindas e desejando sucesso. Em 
seguida frisou que gostaria de dizer para a comunidade que estavam 
trabalhando juntamente com o Vereador da coligação no estudo para o aumento 
de salário para os funcionários públicos, e que a partir do mês que vem estará 
complementado tudo dentro da lei, frisou também que o Prefeito está tendo boa 
vontade de pagar um salário mais justo aos funcionários públicos de nosso 
município, e também a cesta básica que está sendo distribuída rigorosamente 
todos os meses.  A Verª. Célia Vargas Padilha solicitou para que fosse 
enviado um oficio em nome da Câmara ao empresário que estava se instalando 
em nosso município, que também vai gerar emprego, e a comunidade de 
Chiapetta está de parabéns, porque esse empresário terá aluguel, água e luz, 
tudo pago com dinheiro dos cofres públicos oriundo dos impostos de nossa 
comunidade, solicitou também envio de oficio, para o Diretor, Professores, 
Funcionários e toda a comunidade de Nova Conquista parabenizando todos 
pelas brilhantes apresentações na festa junina, solicitou também envio de oficio 
para a Secretária de Educação para que ela parabenize todas as Diretoras, 
Professores, Funcionários, enfim todos os Departamentos de Educação do 
Município, que estão desenvolvendo um excelente nível educacional, uma 
excelente educação e vem demonstrando isso através das programações, dos 
trabalhos que são realizados, solicitou também que fosse enviado um oficio ao 
palestrante Orlando Desconsi e o Zeca, parabenizando-os e agradecendo pela 
excelente palestra a respeito da Reforma da Previdência e os impactos na 
economia local, e citou que foi sugerido para eles formarem um comitê para 
discutir as questões, os direitos dos trabalhadores tanto no campo como na 
cidade, que é uma questão séria que está ai, essas leis que estão ai querendo 
tirar o direito dos trabalhadores, e ela esta ai na luta de classe defendendo os 
direitos dos trabalhadores, ela é a favor da luta em conjunto organizada,  



 
 
 
    solicitou também envio de oficio ao senhor Adalberto Noronha da bancada do 

PT de Ijuí, o qual foi proponente da audiência pública sobre a questão dos 
asfaltos da rodovias do nosso estado, do município, e citou que ela recebeu um 
convite onde ele pediu para mandar fotos de nosso asfalto de como estava para 
ser discutido, e ela não pode ir porque trabalha não tem como sair do seu 
trabalho, em seguida frisou mais uma vez com relação a seleção dos 
funcionários, mencionando se essa seleção tivesse sido feita sem nenhum 
problema, com transparência, não teria esse problema que esta acontecendo, 
então ela frisou para os funcionários que estavam presentes, para eles saírem 
daqui com toda a certeza que eles não estavam contra empregos, contra 
funcionários, eles estavam aqui defendendo os direitos deles e contestando as 
falhas, mencionou também que o que eles aprovam aqui que seja concretizado e 
solicitou para que fosse enviado um oficio para o senhor Prefeito para que ele 
faça as contratações conforme a aprovação da Câmara de Vereadores, se os 
contratos forem para 20 horas com salario tal, que seja 20 horas, que não deixe 
de fora os outros que estão esperando a sua vaga, tem pessoas da seleção que 
estão ai esperando, e solicitou para que a entendam que eles não estão contra os 
funcionários públicos, eles estão aqui defendendo os direitos, frisou também 
com relação ao concurso público que foi feito, os que ingressaram na justiça, 
lutando por sua vaga, esses estudaram, pagaram a inscrição estão ai esperando, 
e não sabia se vai sair ou não, mas é um direito deles, isso é um desgaste 
emocional, frisou ainda que eles estavam aqui para defender todos de igualdade 
e direito, a politica passou, o município é do povo que paga seus impostos, eles 
são empregados para trabalhar e atender muito bem as pessoas de todos os 
lados. A Verª. Cleomara Bertaso solicitou para que fosse enviado um oficio 
para o Secretário de Obras para que faça com as pessoas designadas uma 
limpeza das pedras britas que estão soltas na Avenida Ipiranga, mais 
direcionadas a Unidade Básica de Saúde e em volta da Praça, citando que já 
presenciou incidentes de carros que passam em alta velocidade e acertam as 
pessoas e tem funcionários que estão designados para a limpeza das ruas, 
solicitou também para que fosse oficiado o Presidente da ACI, parabenizando 
pela palestra realizada no dia 28, citando que ficou feliz em saber que a 
audiência pública que foi produzida pela comissão que ela faz parte já está 
surgindo bons frutos, e ACI promoveu a palestra, uma palestra de alta qualidade 
pena que não tinha os jovens que eram as pessoas que mais precisariam ouvir 
essas recomendações do palestrante, em seguida frisou que queria se agregar no 
envio de ofícios ao Senhor Prefeito e ao senhor Bira, pela vinda da Marcenaria, 
desejando sucesso, e com certeza a comunidade está de parabéns, mas o nosso 
Prefeito correu atrás para essa empresa estar aqui, frisou também que participou 
juntamente com o Vereador Enio da reunião da regionalização dos partos, onde  



 
 
 
     o município de Chiapetta, permanecerá realizando partos, que era uma briga de 

todos que não queríamos que fechasse o bloco cirúrgico, então ficava muito 
feliz de ter dado certo, e citou que em Santa Rosa uma Mãe teve um filho 
dentro de uma ambulância, e se fechasse esse bloco iria acontecer muito disso 
aqui na nossa cidade, logo após frisou com relação ao concurso dos agentes de 
saúde, citando que teve uma boa noticia que já estava em andamento, já tinha a 
empresa que irá realizar as provas, que seria a URI, e logo deverá sair o Edital 
publicando esses cargos, frisou também que se fala muito em falhas e ela 
acreditava que devemos ler os projetos que se assina, e referente a contratação 
de duplicação de carga horária de 40 horas, foi aprovado aqui a onde dizia que 
conforme a necessidade do município poderia se dobrar a carga horária, e que 
sabia que tinha pessoas muito competentes na fila de espera, e não sabia se o 
Prefeito iria chamar ou não, depende da demanda, frisou também que o Prefeito 
não faz nada sem buscar parecer das entidades que possam dizer que a lei vai 
ampará-lo ou não, mencionou também que enxergam tantas irregularidades, e 
ela não fiscaliza sentada atrás de um computador ela fiscaliza visitando vendo 
se tem irregularidades, cobrando do Prefeito, não deixa para trás, mas ela não 
fiscaliza sentada ou ouvindo denuncias, ela vai a fundo para saber a onde está o 
problema. O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente frisou que eles tiveram 
uma reunião de diretoria da ACAMRECE, onde foi definido que agora no 
segundo semestre irá ser feito um congresso em Três Passos, trazendo um 
Conselheiro do Tribunal de Contas de Porto Alegre, para fazer uma palestra de 
um dia de assuntos de Tributos Municipais, mais Promotoria Pública sobre os 
presídios da região, e mais o orçamento impositivo, para as Câmaras saberem o 
que fazer com as sobras da Câmara e provavelmente iria ser nos dias 29 e 30 de 
agosto, onde todos os Vereadores estão convidados a participarem dessa 
reunião, frisou também que vai ser distribuído em todas as Câmaras um Bane 
da associação a onde traz a união de duas mãos masculinas e por sugestão sua 
dessa diretoria, foi incluído uma mão masculina e uma mão feminina, 
identificando assim a participação da mulher na vida pública, em seguida 
solicitou para que fosse enviado um oficio de boas vindas para o casal Agenor 
Antonio Savariz e Cledi Pires Savariz, que são os mais novos moradores de 
nossa cidade de Chiapetta, ele ex. Vereador, Secretário, ex. Prefeito de Inhacorá 
ela ex. Prefeita de Inhacorá, solicitou também que fosse enviado oficio em 
nome da Câmara de Vereadores para a fabrica de moveis no nome do senhor 
Ubiratan e sua esposa, solicitou também envio de oficio a título de 
reconhecimento e até de proximidade do município de Chiapetta para o 
Secretário de Transporte do Estado Pedro Westhephalen, agradecendo por 
estarem reformando o asfalto de Santo Augusto a onde passa tantos estudantes e 
pessoas e também pedir uma atenção especial com a nossa ERS 571, que o  



 
 
 
     DAER fornece a matéria prima e o nosso município está fazendo o tapa buraco, 

frisou também com relação ao o que a Vereadora Cleomara tinha frisado, da 
reunião deles com o Prefeito, Médicos, Funcionários e dois Funcionários da 
Coordenadoria de Saúde, a onde tinha a possibilidade do fechamento dos 
pequenos hospitais, principalmente dos blocos cirúrgicos e não mais a 
realização de partos, e eles trancaram o pé, e ele chegou a dizer que o Estado a 
União não atrapalhando, os municípios caminham sozinho, porque hoje o 
hospital gasta cem mil e oitenta e cinco mil é dado pelo município de Chiapetta 
e do Inhacorá, quinze mil, sete mil e quinhentos da portaria e sete mil o estado 
ajuda e ainda vão querer fechar o nosso hospital, estão tirando o direito de 
Chiapetta ter quatro médicos, porque fechando os blocos não fazendo partos os 
médicos não vão permanecer mais aqui, frisou também que foi feito uma ata a 
onde todos assinaram, e parabenizou o hospital que vai permanecer aberto, 
frisou também que nos aqui não temos mortalidade infantil graças a 
competência de nossos profissionais da saúde, solicitou também para que fosse 
enviado um oficio para a Secretaria de Educação parabenizando pelas festas das 
escolas municipais a do Ginásio e da Escola Haydê Chiapetta, logo apos frisou 
com relação as reformas citando que ele refletindo muito decidiu, que temos 
que ter reformas, mas reformas bem feitas não tirando direito do salario mínimo 
do agricultor, nem da idade do agricultor, nem do funcionário, e quer uma 
reforma que tire o  privilégio dos ex. Presidentes que ganham cerca de setenta 
mil por mês, dois carros novos por ano e oito funcionários, e citou que não 
importava que era deputado seu ou de outro partido, que venha aqui dizer para a 
comunidade que quer reforma, ganha trinta e cinco mil por mês ou mais de 
salário, que custa duzentos mil para o povo Brasileiro em seu gabinete lá em 
Brasília, isso ele tem que esclarecer também se ele se aposentar, vai se 
aposentar com trinta e cinco mil, quarenta mil por mês, quanto que um 
pobrezinho se aposenta com oitocentos pila, isso nos temos que dizer e lá em 
Brasília eles não querem que tenha reforma para não reformar eles, e citou que 
a nossa reforma tem que começar lá naquele ninho de gatos que tem em 
Brasília, isto tem que mudar temos que fazer um levantamento para ver quanto 
eles custam para o País, e se isso se estancar vai sobrar dinheiro para a saúde, 
agricultura, para a educação, para as estradas, então temos que esclarecer para a 
comunidade de fazer uma reforma que beneficie o pequeno. O Ver. Gabriel 
Guilhon Kovalski solicitou para que fosse enviado um oficio ao Executivo, 
remetendo copia da ata que foi aprovada, narrando à preocupação em questão 
do funcionalismo público, do inicio ao fim, em seguida frisou que naquele dia o 
objeto central a principal causa da sessão esta lotada com o funcionalismo, 
citando que em função dessa tentativa insistente entre aspa de criminalizar em 
função do processo seletivo, querendo a todo custo lhe colocar contra o  



 
 
 
     funcionalismo, e fez uma pergunta quem em sã consciência vai ser contra outra 

pessoa sem motivo nenhum, quem vai desejar o mal a alguém sem motivo 
aparente, quem vai torcer para que esse, ou aquele não consiga um emprego, e 
frisou que esse argumento com todo o respeito bem dizendo, que eles da 
bancada da oposição, são contra emprego, contra funcionalismo, e solicitou que 
lhe perdoasse a expressão, mas é até um pouco fraco, frágil, parece que 
subestima a inteligência da comunidade, citando que quem é que vai se 
posicionar contra emprego, frisou também que já tinha falado isso em vídeo, 
dito isso aqui, mas essas pessoas não estavam presentes, que é a favor sim a 
empregos, porque ele gostaria que todos tivessem seu lugar ao sol, ganhando o 
seu dinheiro, conquistando o seu espaço, só que ele defende que todos tenham 
iguais oportunidades, que o processo seletivo não seja dividido só para X e para 
Y, mencionou também se ele fosse contra emprego público, porque então ele 
tinha votado a favor da vinda dos incentivos fiscais, para aquela empresa a onde 
é a marcenaria, na qual parabenizou pela sua instalação aqui, na qual ele torce 
para contratar o numero possível de empregados, de pessoas residentes no 
nosso município, mencionou também que ele tinha apresentado uma proposição 
solicitando ao Executivo que fornecesse uma vestimenta adequada e um 
aparelhamento bom para os vigias de nossa comunidade e porque será que ele 
se posicionou a favor de um projeto que pedia para aprovar o vale alimentação 
no mês de maio em favor dos funcionários, porque será que ele defenderia mais 
de vezes em varias oportunidades aqui que ele gostaria que os funcionários 
tivessem aumento salarial, e quem acompanha o seu trabalho, e quem vê a sua 
atuação, inclusive quem vê os vídeos que ele posta na internet, sentado no 
computador, exatamente no computador, porque lá através da internet ele 
consegue alcançar um monte de gente, frisou também que se os funcionários 
tivessem comparecido em outras sessões e ouvido os seus outros relatos a 
respeito do funcionalismo, da seletiva, ele apostava que teriam uma impressão, 
uma imagem bem diferente da que tentam passar que ele seria contra os 
funcionários, contra emprego, logo após frisou que iria fazer alguns relatos a 
respeito da tal seletiva, e reafirmou ao Presidente da casa que não tinha nada 
contra a sua pessoa, não tinha nada contra o Valtair, citando que ele ajuizou um 
processo contra a Presidência da Casa, vista como órgão, não contra a pessoa 
do Presidente, e questionou que até o Vereador Enio, tinha comentado que o 
processo teria que ter passado por comissão, pela CCJ, e não tinham sido 
criadas as comissões, então não cabia a ele cria-las, cabe ao Presidente,  e frisou 
que queriam colocar toda a carroça, todo o peso, em cima do Gabriel, e que iria 
esclarecer, o porque que não é assim, citando que antes não se criava 
comissões, nenhum projeto passava por comissão, ia direto para o plenário e se 
tinha erro, continuar o erro ou se corrigi, então a culpa não era dele, se preferiu  



 
 
 
     rasgar o Regimento, projetos importantes que envolvia bastante dinheiro, 

envolvia enfim empregos públicos, inclusive naquela seção, e citou que estava 
pedido anulação de outro projeto que até um Vereador votou a favor, então ele 
é responsável pelo o que ele fala e faz, e não pelo o que os outros dizem ou 
fazem, frisou também que  todo o processo da seletiva foi feito pelo Executivo, 
por intermédio da comissão nomeada pelo Prefeito, e ele não era o Prefeito, o 
Edital previa a entrevista valendo 30 pontos, sem qualquer critério objetivo para 
atribuição de nota, o que isso significa, que podia dar a nota que quisesse a 
quem quisesse, sem motivação sem critério nenhum, era uma forma clara de 
tentar que possibilitasse o favorecimento de certas pessoas, não se podia acessar 
documentos apresentados por outros candidatos, será que a intenção era 
alcançar uma nota superior, outro candidato não pode contestar, não pode nem 
ver a documentação, para que esse sigilo, não seria uma forma também de 
tentar favorecer alguém, e ele pisou muito em cima desta questão, frisou 
também que teve candidatos que tiraram nota zero, como vai atribuir nota zero 
ao psicológico de uma pessoa, citou também que o filho da Vereadora Célia 
com situação idêntica com outros candidatos teve a inscrição dele indeferida e 
graças a justiça foi corrigido este erro, frisou também que antes dessas 
irregularidades que ele comentou, todos aqui já estavam ciente, ele já tinha 
comentado tudo sobre isso, e agora que o pepino está andando e tem a 
possibilidade de isso ai ser anulado ou não, tentam agora reverter contra ele, 
antes que podiam ter feito as coisas corretas, não quiseram fazer, então o fato é 
que ele não pode se responsabilizar por coisas que ele não fez, e sim os que 
fizeram as coisas erradas desde o inicio. O Ver. Joel Pires Corrêa inicialmente 
frisou para as pessoas que estavam presentes e que estavam vendo que a 
oposição fala, fala, critica, critica é mesma coisa que dizer você é meu amigo, 
mas vou ter que te dar um tapa, falam dos empregos, falam do Prefeito, 
inclusive até o seu colega Gabriel ele não entende a sua linha, as vezes ele sai 
fora, e ele fala direto o nome do Vereador, porque ele da o direto de se 
defender, porque toda a pessoa tem o direito de defesa, e citou que numa sessão 
estavam falando do Pai do Vereador, e o Vereador disse que não poderiam estar 
falando de seu Pai, porque o seu Pai não estava aqui para se defender e na outra 
sessão o Vereador vem e começa a falar do seu Nelson Zaghetti, e ele não 
estava aqui para se defender, então frisou novamente que não entendia a linha 
do Vereador, e que o Vereador tinha que pegar uma linha e seguir, é um 
Advogado formado, e citou que naquele dia o Vereador poderia ter falado, 
porque  o senhor Nelson Zaghetti estava presente para se defender, frisou 
também que o senhor Nelson estava fazendo esse serviço no caminhão do lixo, 
que muita gente não tem coragem de fazer, e agora ele não está mais voltou 
para a sua função, estava preenchendo vaga e é raro quem queira trabalhar lá e  



 
 
 
    mesmo assim ficam criticando, em aparte ao Ver. Gabriel se referiu ao seu 

Nelson dizendo que se ele queria se manifestar não haveria problema nenhum, 
frisando que naquela situação ele afirmou que era em horário de expediente, e  
como ele recebe dinheiro publico, ele acreditava que seria importante o Prefeito 
tomar conhecimento disso, e que a única diferença seria querer falar de seu Pai, 
mas isso não vai lhe atingir, porque o seu Pai, não é mais Vereador, e o seu 
Nelso com todo o respeito, hoje é funcionário público, recebe dinheiro público, 
e se não fizer um serviço com zelo e dedicação, quem responde não é o seu 
Nelso é o município de Chiapetta é o Prefeito, em aparte ao Vereador Enio que 
frisou só para esclarecer para a comunidade, porque a explicação do Vereador 
não justifica, porque o Regimento Interno ele diz que as comissões deverão ser 
formada na primeira sessão ordinária de cada legislatura, e o projeto do 
executivo de emergência, veio no dia 02 de janeiro, e as sessões ordinária da 
Câmara começariam no dia 15 de fevereiro, então não procedia a desculpa que 
o Vereador estava dando para a comunidade ele quis denunciar mesmo o 
processo seletivo, de volta ao Vereador Joel que frisou que o processo iria 
seguir e se perder, como não tem como perder eles vão recorrer a Porta Alegre, 
recorrer a Brasília, não vai ter problema nenhum.  A Verª. Marlene Maçalai 
Selke inicialmente agradeceu os colegas Vereadores, Joel, Neguinho, Cleomara 
e os demais, que se dedicaram para que o baile acontecesse na Afucotri, ao 
Prefeito que cedeu os funcionários, aos funcionários que foram lá ajudar na 
limpeza na organização e o baile foi um sucesso o pessoal compareceu, os 
grupos compareceram, então o Grupo da 3ª Idade Amizade está de parabéns por 
fazer uma grande movimento lá na Afucotri, em seguida frisou que foi a favor 
da seletiva, do que é bom para o município ela é a favor, ela só é contra de dar 
mais 20 horas, que fosse contratado quem está esperando em aparte ao 
Vereador Gabriel que frisou que na lei dizia que era possibilitado  o aumento da 
carga horária, mas que aumentasse para 24,25, só que dobraram de 20 para 40 
horas, e ai impede que o candidato seguinte da colocação seja nomeado, então o 
que se vê é que ele quis privilegiar alguém, e de contrapartida prejudicar o 
outro candidato, de volta para a Vereadora Marlene que frisou que tem outras 
pessoas que se sentem prejudicadas por não serem chamadas, e que seja revista 
essas contratações e tentar ser justo com as coisas. O Ver. Valmir Rochinheski 
frisou que o Prefeito o Vice a comunidade estavam de parabéns pela 
inauguração da fabrica de moveis e solicitou que fosse enviado oficio em nome 
de todos parabenizando o Bira e desejando sucesso, em seguida agradeceu o 
trabalho dos funcionários da Secretaria de Agricultura na pessoa do Jorgão do 
Hoppen (squive), que estão trabalhando até aos domingos faz mais de seis 
meses, fazendo silagem, plantando sem folga, e parabenizou também o bom 
trabalho deles, solicitou também que fosse enviado um oficio para a Secretária  



 
 
 
     de Educação e sua equipe, parabenizando pelo bom trabalho que foi feito na 

realização das festas junina, frisou ainda que está ai para trabalhar para a 
comunidade, para o município no que ele puder fazer ele vai fazer em aparte ao 
Vereador Joel, que frisou com relação à proposição da Vereadora Marlene do 
pedido do ginásio que eles não mediram esforços para ajeitar a Afucotri para 
que fizessem o baile dos idosos, e que queria agradecer e citou a presença na 
sessão de alguns que ajudaram a trabalhar também, pessoas que trabalham de 
verdade, não as que dizem que vão lá, vão no baile estão participando, 
participar não é só ir no baile, é desde o começo e citou que ele até não foi no 
baile, e participou muito mais do que pessoas que foram no baile e vem aqui e 
dizem que participaram, ele estava desde segunda lá ajudando a lavar o ginásio 
e citou que lavaram os dois ginásios em um dia, trocaram todos os bicos, 
levaram congeladores arrumaram tudo, e ai o pessoal vem aqui e se gloreia, 
mas quem trabalha mesmo não falam, as pessoas que trabalham não são citadas, 
e deu parabéns para esse pessoal que vai lá e trabalha. O Presidente da casa 
solicitou para que fosse enviado um oficio para o Prefeito Eder, parabenizando 
pelo o que ele esta vendo neste mandato não tem perseguição politica e citou 
que ele trabalhou com os Prefeitos Neri Polo, José Maçalai, Osmar Kuhn e 
agora com o Eder, citando que na época o Prefeito Neri Polo em período de 
eleição ele era operador de retroescavadeira, e como não tinha uma maquina na 
época, tinha que comprar uma nova ou uma usada, a perseguição começou de 
um jeito que não tinha explicação, mas ele aguentou firme, lhe botaram como o 
senhor Nelson correr atrás de caminhão do lixo, trabalhou e não se contentaram 
com aquilo e lhe colocaram capinar as ruas e arrancar grama e hoje por incrível 
que pareça esse Prefeito é o Secretário do Meio Ambiente, para ver como o 
mundo da volta, em seguida frisou que gostaria de fazer uma pergunta para o 
Vereador Gabriel, e que não era nada pessoal, assim como o Vereador falou pra 
ele, ele iria falar para o Vereador também, que escutou o Vereador falar que não 
era contra emprego, então porque o Vereador mandou a liminar a Santo 
Augusto, não se contentando ingressou em Porto Alegre, e mais uma porque o 
Vereador Chamou de porcaria a seleção? Em resposta o Vereador Gabriel frisou 
começando pela segunda pergunta, o porcaria seria pelos motivos que ele 
explicou anteriormente, pelas irregularidades do inicio, durante e agora, o sigilo 
com a documentação, na entrevista que permitia favorecer funcionários e agora 
essas contratações irregulares, por isso que está cheio de porcaria, a primeira 
questão é muito simples, frisando que bastava ver a questão de data, citando 
que fez este processo antes de qualquer pessoa ser chamada, antes de qualquer 
prova, então ele não tinha problemas com nenhum dos funcionários que ali 
estavam, e dizendo assim sugeriu para cortar o mal pela raiz, assim não terá 
problemas durante e nem depois, de volta para o Presidente da casa que  



 
 
 
     solicitou para que fosse enviado um oficio dando boas vindas para a fabrica de 

moveis e também oficio para a Secretaria de Obras para dar uma agilizada na 
reforma das maquinas, principalmente patrolas, porque as estradas necessitam 
urgentemente de reparos, e agradeceu a presença de todos e convidou para a 
próxima sessão no dia 24 de julho as 20:00 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.     

 



                                        
 
                                

ATA Nº.018/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE JULHO DE 2017 
 
      Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e dezessete às 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 Valtair de Paula Alves, com a presença dos seguintes edis: Aldair 
Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto 
Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene de 
Fátima Maçalai Selke e Valmir Rochinheski, 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, logo após a leitura Bíblica 
ficou a cargo do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, em seguida foi feito um 
relato das correspondências recebidas e expedidas, dando continuidade foi feito 
a leitura da Ata nº 017 de 10 de julho de 2017, a qual foi aprovada por 
unanimidade de votos. Logo após 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 nº033/17 de 21 de julho de 2017, que “Autoriza a 
abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. 
Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº034/17 de 21 de julho de 
2017, que “Altera a Lei Municipal nº 749, de 19 de novembro de 2013, que 
Dispõe Sobre o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2014-2017 e a Lei 
Municipal 858, de 14 de dezembro de 2016, que Dispõe Sobre as Diretrizes 
Orçamentárias Para o Exercício Financeiro de 2017, com inclusão de Metas e 
Objetivo e dá outras providências”. Com relação a esta matéria o Vereador 
Gabriel sugeriu uma emenda a qual foi reprovada com cinco votos contrários e 
três a favor, posta em deliberação a matéria foi aprovada com cinco votos 
favoráveis e três abstenções dos Vereadores Célia Vargas Padilha, Gabriel 
Guilhon Kovalski e Marlene Maçalai Selke. Foi analisado também o Projeto de 
Resolução nº009/17 de 20 de julho de 2017, que “Concede licença sem 
remuneração, do Cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal 
de Vereadores, sem, contudo afastar-se do Cargo de Vereador, pelo prazo de 
120(cento e vinte) dias, ao Sr. Valtair de Paula Alves. Para tratar de assuntos de 
interesse particular”. Matéria aprovada por unanimidade. Também foram 
analisadas as seguintes proposições: Proposição nº087/17 de autoria do 
Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo 
Municipal entre em contato com os membros da diretoria da Associação dos 
Produtores de Leite da Nova Conquista (ARCHI), agendando uma reunião o 
mais breve possível, para discutir sobre o destino dos equipamentos do  



 
 
 
    município (caminhões e outros se houver) cedidos a mencionada associação, 

para que em conjunto se busque uma solução para a questão”. Matéria aprovada 
por unanimidade. Proposição nº089/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon 
Kovalski, que “Sugere que o Poder Executivo encaminhe a esta casa, já que de 
sua iniciativa, alterando o artigo 1º da Lei Municipal nº 245/01, que trata da 
concessão de cesta básica a servidores públicos municipais, ao efeito de 
estender a concessão do beneficio também aos estagiários remunerados 
admitidos pelo Poder Público Municipal. Sugere-se, pois, seja acrescida a 
categoria dos estagiários remunerados ao rol de beneficiados elencados no 
artigo 1º da lei referida”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição 
nº090/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Solicita que 
sejam colocadas e/ou trocadas às lâmpadas dos postes de iluminação pública da 
Rua José Gabriel, em vista da escuridão daquela localidade pela falta de 
iluminação, propiciando, assim, tranquilidade e segurança aos moradores”. 
Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº091/17 de autoria do 
Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere ao Poder Legislativo para que 
seja adquirida, através dos procedimentos licitatórios próprios, uma 
câmera/filmadora para o Poder Legislativo e, com o equipamento, sejam 
transmitidas todas as sessões desta Casa ao vivo pela rede social Facebook. 
Além disso, sem prejuízos dos requerimentos verbais e por escrito já 
formulados pelo Edil autor desta proposição, que sejam todas as sessões 
transmitidas ao vivo pelo rádio. Tais medidas implicam transparência, 
possibilitando que todos os Munícipes fiquem a par de importantes assuntos de 
interesse público, bem como avaliem a atuação dos seus representantes.    
Matéria reprovada por cinco votos contrários dos Vereadores Enio Alberto 
Delatorre, Cleomara Bertaso, Joel Pires Corrêa, Aldair Clovis Maron e Valmir 
Rochinheski e três votos favoráveis dos Vereadores Célia Vargas Padilha, 
Gabriel Guilhon Kovalski e Marlene Maçalai Selke. No período das 
explicações pessoais. O Ver. Valmir Rochinheski convidou todos os 
Vereadores para participarem da amostra do vinho que seria realizado no 
sábado seguinte com jantar e baile, e parabenizou os colonos e motoristas de 
nosso município, pela passagem do dia do Colono e do Motorista. O Ver. 
Aldair Clovis Maron inicialmente se dirigiu ao Senhor Maximino agradecendo 
pelo brilhante trabalho , citando que é  uma pessoa esforçada, um batalhador, e 
o que o município puder fazer por essa comunidade tem que fazer, porque o 
nosso município cresceu mesmo com a vinda dessas comunidades, em seguida 
frisou que esteve participando de um curso em Porto Alegre, onde teve o 
palestrante ex. Prefeito Fortunati que destacou que o primeiro emprego dele foi 
em Três Passos no Banco do Brasil, e que não tinha asfalto, vivia atolado, e o 
município foi crescendo e ele também, foi para Porto Alegre e concorreu a  



 
 
 
    Vereador onde foi um dos mais votados e depois foi Prefeito de Porto Alegre 

onde fez um brilhante trabalho, frisou também que tinha em mãos todas as leis 
sobre a aposentadoria, contribuição de tempo de serviço, as quais ele utiliza 
também, citando que as vezes nos trabalhos que ele faz e que não era 
Advogado, mas entendia um pouco, já levou varias pessoas para Ijuí, para 
encaminhar aposentadoria, frisou também que o ex. Prefeito Fortunati fala 
muito da competência dos Vereadores, frisando que oitenta por cento dos 
Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul, não tem acesso ao conhecimento 
das leis, daquilo que um Vereador pode fazer para um município, então tem que 
se buscar com pessoas que entendem, o ex. Prefeito falou também da crise 
politica, da crise de nosso País da ética e da moral, da crise econômica que está 
afetando o nosso Estado, o nosso Brasil, também se referiu na distribuição de 
verbas de receita, onde ele debate muito e pede para pressionar o nosso 
Congresso Nacional, porque a receita está baixando inclusive seis por cento dos 
municípios quem banca é os Prefeito, e citou o caso da saúde se não é o 
município manter não tem saúde, e para finaliza parabenizou todos os colonos e 
motoristas pela passagem do dia do colono e motorista.  A Verª. Cleomara 
Bertaso solicitou para que fosse enviado um oficio para a Administração 
parabenizando pela instalação das câmeras de monitoramento no nosso 
município, e também a mais uma ação de conversa da Audiência Pública 
realizada pela sua comissão sobre segurança, citando que ficava feliz que os 
trabalhos foram feitos e hoje estão sendo colhidos os bons frutos, solicitou 
também que fosse enviado um oficio ao DAER e também ao Executivo para ver 
a possibilidade da vinda de uma nova empresa de transporte coletivo, porque 
como todos sabem a Empresa Inhacorá decretou falência e hoje não tem 
nenhum ônibus de transporte coletivo que passa pelo nosso município, não tem 
a Ijuí, não tem a Santo Augusto, não tem Inhacorá, Alegria e Três de Maio, 
então é uma dificuldade não ter nenhum meio de transporte para as pessoas 
irem aos municípios vizinhos, e sugeriu achando de extrema importância que o 
Prefeito contatasse ao DAER para que ele esclareça isso, porque não pode ficar 
esse roteiro sem transporte coletivo, logo após parabenizou o colono e o 
motorista pela passagem de seu dia, acreditando que o dia é todos os dias do 
colono e do motorista pelo trabalho, porque se o colono não planta e o 
motorista não transporta não se tem a comida na nossa mesa, solicitou ainda 
que fosse enviado um oficio para todas as Secretarias de nosso município que 
tem motorista, parabenizando pela passagem de seu dia e também pelo trabalho 
e a boa atuação. A Verª. Célia Vargas Padilha desejou ao Maximino e toda a 
comunidade de lá um ótimo trabalho e que consigam  resolver esse problema da 
melhor forma possível, e que podem contar com o seu apoio, porque ninguém 
está livre de ocorrer esse tipo de situação, pode ocorrer na sua Empresa, na sua  



 
 
 
    Associação, na sua Família de haver problemas mas tudo tem solução de uma 

maneira ou de outra, não ficar criticando, a função de todos é de amenizar, 
ajudar a resolver os problemas, em seguida externou o seu agradecimento a 
todos os colonos e motoristas, e como já tinha sido dito, que a maior riqueza 
vem da agricultura e solicitou em nome da Câmara fosse enviado uma 
mensagem para o rádio externando a todos os colonos e motoristas pelo 
trabalho que desenvolvem em nosso município, solicitou também para que 
fosse enviado ofícios em nome da Câmara de votos de pesar para os familiares 
de Wilson Kalb, Rosani Ratz e Fermino Michalski, solicitou também envio de 
oficio ao senhor Prefeito, solicitando que a lei da cesta básica fosse mudada não 
de um quilo a trinta que fosse um percentual, e que era favorável de dar cesta 
básica aos estagiários também, solicitou novamente envio de ofícios ao senhor 
Prefeito solicitando para que ele informe quando vai ser aberta a Unidade 
Básica de Saúde e pela informação que ela tinha seria logo iniciado as 
atividades, e ela não sabia o que estava acontecendo que estava demorando, o 
que esta faltando para funcionar, mencionou também que foi muito importante 
a aprovação dos implementos para a agricultura e solicitou para que fosse 
enviado um oficio para o responsável para que faça um cronograma, para ser 
destinado aos agricultores para todos serem contemplados, frisou também que 
assistiu na TV, na sexta-feira que liberaram os recursos do FNDE do projeto da 
minha escola para os municípios, citando que iniciou em fevereiro e vai até 
novembro esse recurso que é para o transporte escolar, tem os critérios para 
serem cumpridos para receber a verba e solicitou ao executivo para enviar para 
a Câmara quanto vem desde fevereiro e o que está vindo por mês, e solicitou 
mais uma vez envio de ofícios para o Senhor Prefeito e Secretária de Educação, 
para ver quantos alunos tem da rede municipal matriculados e quanto vem por 
aluno, frisou também que era favorável a divulgação dos programas da Câmara, 
citando que era importante, a população está em seus lares e nem todos tem 
disponibilidade de vir até aqui, e assim poderão escutar pelo rádio e por meios 
de comunicação os programas da Câmara, isso não vai virar polêmica tem uma 
parceria de todos para que isso aconteça.  O Ver. Enio Alberto Delatorre 
frisou que queria fazer uma justificativa daquilo que ele falou quando o 
Vereador Gabriel estava falando, mesmo sendo inoportuno, que é verdade que 
às vezes o pessoal está expondo uma transparência, mas no fundo e não fazendo 
critica a partido nenhum porque sabia que todos os partidos meteram a mão lá, 
e o povo não pode mais compactuar com isso, seja Presidente, seja Senador, 
seja Deputado, seja de partido A ou B temos que botar o dedo na ferida para 
não deixar acontecer mais o que aconteceu nos últimos anos, porque essa 
baderna que aconteceu no País tem que terminar, essa roubalheira tem que 
terminar e as reformas tem que acontecer lá, para pararem de ganhar o que estão  



 
 
 
   ganhando, não mexer com o pequeno, com o agricultor, uma reforma em 

beneficio do povo, em seguida frisou que tinha ficado feliz de ver o Maximino 
presente aqui e com a compreensão dos colegas Vereadores de aprovarem a 
proposição, e que seja encontrado junto com a Diretoria e a Administração 
pública uma solução, uma melhor saída para ambas às partes, que seja 
solucionado o problema, e que sabia a índole, a personalidade deles e família 
deles há anos, e que sabia que jamais teriam feito isso propositadamente, mas 
em fim foi por um problema econômico que aconteceu e ele torce pela 
recuperação, logo após parabenizou os Vereadores de quando apresentam e 
conquistam suas proposições, e citou de uma sua que era a ideia do retorno do 
Festival da Canção Sertaneja no município, frisou também com relação às 
câmeras que a Vereadora Cleomara tinha frisado que também foi uma ideia dele 
que o município colocasse câmeras de vigilância nas ruas para identificar as 
pessoas que não andam no bom caminho aqui na cidade que roubam que fazem 
atrocidades no município, frisou também se dirigindo ao Presidente da casa de 
uma pratica que iria adotar a partir de quando assumir a Presidência da casa, 
citando que tinha em legislatura passada de enviar votos de pesar para as 
famílias de pessoas falecidas, e. registrou o pedido já que os velórios são todos 
na Câmara de Vereadores, que seja feito para todos os familiares em nome da 
Câmara, frisou também que eles não foram contra as proposições, por eles 
terem votado contra a proposição do Vereador Gabriel, eles aprovaram a da 
cesta básica, e frisou com relação a outra, salientando que imaginassem os 
Vereadores discutindo aqui e as pessoas acompanhando em casa no feicebook, 
e mencionou se todos lembravam do que aconteceu a oito anos atrás, os 
apelidos que colocaram na nossa comunidade de Chiapetta, a baixaria que 
aconteceu, o sombra, o sombra do sombra, pesadelo, penumbra etc, etc, e 
conclamou o Vereador Gabriel para tirar isso da cabeça, porque nós somos 
transparente aqui somos abertos, e citou que estariam florescendo uma ferida 
que estava quase curada, informou também aos colegas Vereadores que nos 
dias 29 e 30 de agosto iria ter um curso, um seminário em Três Passos citando 
que ele era Vice- Presidente da ACAMRECE e citou que no dia 29 de manhã 
será falado sobre Tributos Municipais, sobre orçamento impositivo que é a 
sobra da Câmara de Vereador, com relação aos presídios regionais, vai ser 
discutido com a Promotoria Pública e no dia 30 está reservado para um 
palestrante do Tribunal de Contas do Estado, frisou também que agora com a 
chegada do verão as Comunidades de Nova Conquista, Cristo Rei,  Novo 
Horizonte e outras comunidades que desejarem a Câmara de Vereadores vai ir 
para o interior fazer reuniões, vai ao encontro da comunidade do interior, frisou 
também que recebeu com alegria um comunicado da Diretoria do Hospital 
dizendo que praticamente ficou sacramentado, que o nosso hospital não vai  



 
 
 
    fechar, os blocos cirúrgicos e nem a sala de partos, citou também que o hospital 

vai fazer uma promoção em breve e veio para a Câmara um pedido de ajuda, e 
que devemos estar atentos as coisas que acontecem, e fez uma critica que 
pedimos a ano o recapeamento do asfalto Chiapetta a Santo Augusto e o 
município acaba fazendo, mas o de Santo Augusto a Ijuí, se sabe que vai ser 
feito da Policia Rodoviária  até Ijuí e não vai ser feito da Policia Rodoviária até 
o trevo de Palmeira, onde ele passa ser Federal, porque o Engenheiro acabou 
colocando que era de Santo Augusto a Ijuí, e agora um aditivo pode ser feito de 
vinte por cento, então as coisas de Estado e País, são repugnantes citando que 
demorou quarenta anos para fazer o recapeamento e agora vão fazer até a 
Policia Rodoviária, então está na hora de o povo falar o que deve ser falado e 
cobrar isso, Santo Augusto tem três Deputados e não cuidaram desse fato, e 
desejou felicitações a todos os Colonos e Motoristas pela passagem do dia do 
Colono e Motorista. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski frisou que naquela 
semana tinha ido ao posto de saúde se inteirar a respeito da nossa saúde, sobre 
alguns casos particulares de alguns pacientes que estão sendo atendidos pela 
nossa ala da saúde e também a respeito dos agentes de saúde, que são 
relativamente bastante criticados, citando que era corriqueiro comentar que 
parte dos agentes de saúde ou não comparece nas residências, ou durante 
exercício de seu oficio ficam fazendo corpo mole, ou às vezes desviam das 
atividades, ou às vezes vendem coisas, e citou que veio até a ele boatos nesse 
sentido e ele foi lá conversar com o Secretário a respeito dessa situação, entre 
varias outras e o Secretário humildemente até reconheceu de fato que os agentes 
de saúde que tem no município, a maioria tem tido um trabalho efetivo, tem 
feito um trabalho bacana, mas realmente um que outro caso pontual, duas ao 
três agentes tem recebido bastantes queixas, citou também que naquela semana 
iria requerer as fixas os relatórios que constam a onde os agentes de saúde 
foram às atividades que eles exerceram a fim de verificar em que pé anda a 
situação, em seguida frisou a respeito das transmissões da Câmara pelo feice 
como foi comentado, frisando que ele é acostumado a compartilhar muita coisa 
no feice de fato, alguns vídeos de interesses talvez um tanto polêmico, mas 
acreditava que bem fundamentados e não era uma critica desprovida de 
fundamento, não eram politicagem, todos os comentários que fazem inclusive 
elogiosos, são com fundamentos, são com argumentos e respeitosos, então 
frisou que realmente se valida da rede social feicebook para esta finalidade de 
investigar, de ser transparente, e gostaria que fosse assim ao vivo nesta casa 
transmitido, e que lhe causava estranheza que os pares não queiram, mas de 
qualquer forma uma das proposições que ele vai fazer questão de colocar lá e 
citar o nome por nome dos Vereadores, porque é uma coisa pública, dizendo 
quem se posicionou contra e a favor, cada qual poderá comentar a respeito,  



 
 
 
    enfim fazer a critica que quiserem, não tinha problema nenhum, frisou também 

com relação ser demagogo, frisando que com certeza não lhe cabia o chapéu, 
não lhe servia, mas antes demagogo do que hipócrita, citando que achava 
incrível a capacidade de algumas pessoas hipócritas, porque tem Vereador que 
fala em reforma da previdência, a necessidade de reformar a presidência, a 
necessidade de se mudar os políticos lá de Brasília, quando na verdade não 
olham para o seu próprio umbigo, pelas coisas que fazem aqui no município, 
causa certa estranheza, que se fala de lá e se esquece de cá, frisou também que 
naquele momento tinha ficado muito claro, porque de não querer que sejam 
realmente transparentes as seções, citando que muita coisa que a comunidade 
ainda não sabe o suficiente seria colocado em evidência e talvez para um outro 
Vereador isso seria no mínimo bem constrangedor e aos olhos da justiça bem 
comprometedor, e mencionou que tem Vereador ai que tem patrimônio avaliado 
em mais de um milhão de reais isso declarado a justiça eleitoral e que hoje 
mora naquelas casinhas da Prefeitura que vale cinquenta mil, mas claro 
transformou a casinha numa mansão, inclusive tem uma imobiliária, e citou que 
achava engraçado porque fala-se dos políticos de lá, da necessidade de reformar 
a previdência, que lá de cima são imorais, desonestos, mas aqui ele acha que 
antes de se pensar em lá, eles como Vereadores tem que fazer a sua parte aqui, e 
antes de criticar aqueles que fazem as coisas erradas talvez seja importante que 
olhamos para o nosso próprio umbigo aqui, salientando que o Vereador aqui 
tem a função de fiscalizar e ele como tal recebendo para fiscalizar tem essa 
função, citou também que tem Vereador que ocupou uma Secretaria em vários 
anos, uma secretaria de fachada sem fazer nada recebendo mais de três mil reais 
por mês, e querendo criticar os de lá de cima, e ainda lhe tachar de demagogo, 
mas graças a Deus ele ainda consegue por a sua cabeça no travesseiro e dormir 
tranquilamente com a consciência bem tranquila e ciente que tem feito um 
trabalho como Vereador efetivamente honesto, procurando fiscalizar, 
procurando evitar as coisas erradas, logo após frisou daquilo que foi promovido 
no feicebook e que iria entrar em detalhes sobre isso, porque isso iria ser o 
evento da próxima seção, se falou dos apelidos dados no feicebook, dado por 
aquela pessoa, é publico é notório que um dos autores daquilo seria o Fabio, e 
que a comunidade não se surpreenda se talvez esse cargo venha a ser ocupado 
pelo próprio como Assessor de Imprensa, frisou também que fala-se também 
que se fossem transmitidas as seções no feice a comunidade iria xingar ou coisa 
assim, e isso parte da ideia que a comunidade de Chiapetta seria mal educada, 
porque vai se presumir que eles vão agir dessa forma, mas a principio a gente 
tem que partir da ideia pensando que as pessoas são boas, fazer alguma coisa 
pensando que vai dar certo, afirmou também se as sessões fossem transmitidas 
pelo feice, as pessoas iriam se alvoroçar, se xingar, iriam falar isso ou aquilo, e  



 
 
 
    todos sabem que quem fez isso, quem promoveu a maior chacina moral na 

história de Chiapetta na rede social é uma pessoa bem especifica que talvez 
esteja aqui amanhã ou depois, mas não por ele, nem por a Vereadora Marlene, e 
nem pela Vereadora Célia com certeza, frisou também que se diz que é fácil 
criticar e ele pergunta fazer as coisas direito é tão difícil, frisou também que 
naquele dia tinha vindo um projeto do executivo para a aquisição de 
implementos agrícolas e ele elogiou sem problema nenhum, frisou também que 
quando veio os projetos para beneficiar o hospital com repasses também da 
mesma forma, que bom que o Prefeito se empenhou, e parabenizou o colono e o 
motorista pela passagem de seu dia. O Ver. Joel Pires Corrêa inicialmente 
frisou o porquê ele falou comunidade aqui presente, por questão de educação 
sempre se tinha uma linha de se levantar saudar o pessoal aqui, a comunidade, 
que é um começo e que siga de exemplo para as pessoas que querem ser tudo 
certinho, em seguida frisou que queria dar os parabéns para o nosso Presidente 
que estava encerrando e passando para o Enio no próximo mês, pelo 
desenvolvimento das sessão mantendo a ordem e sempre a postura e lhes 
ajudando também, que eles estavam começando agora, não nasceram sabendo 
tudo, foram aprendendo aos poucos e estão aprendendo, a cada dia ele vai 
aprendendo mais, aprendendo a respeitar as pessoas, se controlar e citou que ele 
é um cara muito explosivo, já fez muita coisa errada e não deve nada para a 
justiça, porque se não ele não teria sido candidato todo mundo lhe conhece 
aqui, todos sabem quem é quem aqui em Chiapetta, não precisa estar falando 
você fez isso, fez aquilo, todos tem erros, tem defeitos, citando que achava que 
aqui nesta casa não tinha ninguém perfeito, embora tenha gente que se acha 
perfeito, só que tem coisas que ele não quer comentar, ele tem controle, ele tem 
respeito, mas se puxarem vão levar, porque ele respeita quem lhe respeita é 
assim que ele é foi assim que ele se criou, educação ele tem, e citou que hoje 
ele não tem mais sua Vó e sua Mãe que lhe deram educação, se criou sem Pai, 
mas ele sabe respeitar as pessoas até está provando aqui para todos, frisou 
também que queria dar os parabéns para ele mesmo, pelo controle que está 
tendo, citando que tem muita gente ai que muitas vezes perde o controle que 
deveria manter, porque devemos manter o controle em todas as situações que 
tem, as vezes vão lhe provocar ,não é fácil, mas tem que manter o controle. A 
Verª. Marlene Maçalai Selke frisou que queria primeiramente falar sobre o 
projeto nº 33 que era um projeto muito bom, que iria de encontro aos pequenos 
e médios agricultores, porque tem poucas pessoas que tem equipamentos para 
trabalhar na agricultura e essa grade é de grande valia, uma grande aquisição, 
frisou também referente ao projeto nº 34, citando que foi consultado a 
população e a população fala que hoje não é o momento, e citou que ela fala 
com todo mundo na rua não escolhe partido e a população não está de acordo  



 
 
 
    com a vaga desse assessor, e que não sabia quem iria ser e citou que os colegas 

falaram com relação ao feicebook e desse assessor, que pode ser essa 
contratação, e todos foram eleitos pelo voto da população, que é contra esse 
emprego aqui dentro da Câmara de Vereadores, e solicitou para que fosse 
analisado muito bem, se querem o bem de todos, e pensar nas besteiras que 
foram colocadas no feicebook como foi citado, tem que ser avaliado muito bem, 
porque todos perguntam se vão contratar fulano, que a maioria já sabe quem é, 
e ela vai pela opinião da população que é contra essa contratação, e parabenizou 
os colonos e motoristas pela passagem do dia do colono e motorista. O 
Presidente Vereador Valtair frisou que na legislatura passada a sua esposa fez o 
processo seletivo na Prefeitura passou e foi chamada, e lá numa altura ele viu 
uma irregularidade lá na Prefeitura, e veio para a Câmara falar o que estava 
acontecendo com o maquinário, com reforma, então o senhor Prefeito na época 
senhor Osmar Kuhn, que é irmão de seu falecido Pai, o qual ele considera como 
Tio, lhe chamou lá e disse se ele fosse falar iria demitir a sua mulher, frisou 
também que tinha muita conversa que lhe deixa triste, dizem que o Vereador 
Neguinho é o Vereador que mais incomoda, engraçado para ajudar o Prefeito 
ganhar as eleições o Vereador Neguinho era bom, se trabalhar é incomodar,  ele 
não entende então o que que é, e solicitou para que fosse enviado um oficio ao 
senhor Prefeito, dizendo que não sabia o que era, se era porque ele é o 
Presidente agora, que estavam lhe queimando bastante, citando que foi pedido 
para colocar uns letreiros aqui e não fomos atendidos, foi solicitado tinta para 
pintar o passeio não fomos atendidos, então não sabia o que estava 
acontecendo, sempre trabalhou na Prefeitura, sempre ajudou independente de 
politica,  frisou também se ele não tem valor tranquilo, mas ele vai continuar 
fazendo a sua parte e citou também que tinha muita coisa para falar naquele dia 
sobre  maquinário, sobre reformas de maquinários, mas ele está aguardando o 
momento, citou também que já tomou vários tapas na cara no bom sentido, os 
colonos lhe cobram e ele já falou varias vezes e não adianta eles acham que ele 
não tem razão em nada não escutam ele, em aparte a Vereadora Célia agradeceu 
o trabalho do Vereador a frente da Presidência, e frisou que o Vereador é uma 
pessoa humilde de coração, e ela que visita muito o interior de Chiapetta, houve 
muito comentário bom do Neguinho, que quando precisam de seu trabalho ele 
nunca diz não é uma característica sua, em aparte a Vereadora Marlene que 
parabenizou o trabalho do Vereador Neguinho frente a Presidência da casa, em 
aparte ao Vereador Gabriel que também destacou a humildade do Vereador e 
que nunca teve nada pessoal contra ele, em aparte a Vereadora Cleomara  que 
destacou também a sua humildade e agradeceu o trabalho do Vereador que 
sempre vai ter o reconhecimento das pessoas. E para finalizar parabenizou os 
colonos e motorista pela passagem do dia do colono e motorista, e agradeceu a  



 
 
 
    presença de todos e convidou para as próximas sessões nos dias 07 e 21 de 

agosto as 20:00 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.     

 



                                        
 
                                

ATA Nº.019/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017 
 
      Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezessete às 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 Enio 
Alberto Delatorre, Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a presença 
dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Cleomara 
Bertaso; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene de Fátima 
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, 
logo após a leitura Bíblica ficou a cargo da Vereadora   Marlene Maçalai Selke, 
em seguida foi feito um relato das correspondências recebidas e expedidas, 
dando continuidade foi feito a leitura da Ata nº 018 de 24 de julho de 2017, a 
qual foi aprovada por unanimidade de votos. Logo após passou-se para o 
período da ordem do dia, onde foi analisado o seguinte projeto de lei oriundo do 
Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei nº035/17 de 04 de agosto de 2017, 
que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder premiação em espécie 
aos vencedores do XXII Festival de Musica Sertaneja de Chiapetta – 
FEMUSEC, e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Foi 
analisado também o Projeto de Lei Legislativo nº005/17 de 09 de junho de 
2017, que “Cria o Cargo de Assessor de Imprensa da Câmara Municipal de 
Vereadores de Chiapetta – RS, e dá outras providências.” Esta matéria estava 
baixada em comissão para a devida inclusão de metas no Plano Plurianual, Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamento Anual, conforme estimativa de 
impacto orçamentário/financeiro para gastos com pessoal legislativo municipal. 
As Comissões de Constituição e Justiça, Obras e Serviços Públicos e Finanças e 
Orçamento, recebendo a previsão orçamentária, bem como a Lei Municipal nº 
895/2017, onde altera a Lei Municipal nº749 de 19/11/2013 que dispõe sobre o 
PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2014-2017, bem como a Lei 
Municipal 858/16 de 14/12/2016, que se refere às Diretrizes Orçamentárias para 
o exercício financeiro de 2017, a qual inclui a meta de Criação de Cargo em 
Comissão de Assessor de Imprensa, sendo assim verificou-se a 
constitucionalidade e pertinência do projeto de lei, motivo pelo qual opinaram 
no sentido de que a mesma fosse submetida à alta apreciação do plenário da 
egrégia Câmara de Vereadores. Posta para a apreciação a citada matéria, foi 
apresentado através da Mesa Diretora, uma Emenda Substitutiva a qual foi 
aprovada por cinco votos favoráveis e três abstenções dos Vereadores Célia 



Vargas Padilha, Gabriel Guilhon Kovalski e Marlene Maçalai Selke, passando a 
viger com a seguinte redação em seu cabeçalho: A MESA DIRETORA DA 
CÂMARA DE VEREADORES DE CHIAPETTA, Estado do Rio Grande do 
Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela legislação, faz saber que 
a Câmara Municipal de Vereadores de Chiapetta, aprovou e eu promulgo a 
seguinte lei. Posto em deliberação o citado projeto foi aprovado em primeiro 
turno, sendo que o projeto tem que ser votado em dois turnos, com cinco votos 
Favoráveis dos Vereadores Cleomara Bertaso, Valtair de Paula Alves, Joel 
Pires Corrêa, Aldair Clovis Maron e Valmir Rochinheski e três abstenções dos 
Vereadores Célia Vargas Padilha, Gabriel Guilhon Kovalski e Marlene Maçalai 
Selke. Também foram analisadas as seguintes proposições: Proposição 
nº092/17 de autoria do Vereador Joel Pires Corrêa, que “Sugere que o Poder 
Executivo Municipal através da Secretaria competente, providencie a 
construção de um redutor de velocidade, na Rua Valentim Backes, nas 
proximidades da residência de Carlos Eugênio dos Santos (Gordo)”. Matéria 
aprovada por unanimidade. Proposição nº096/17 de autoria do Vereador 
Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que a Secretaria de Educação e Cultura, 
por intermédio do setor de esportes, promova ainda esse ano, ao menos um 
campeonato municipal de jogo de sinuca, de modo a propiciar entretenimento e 
lazer aos munícipes, além de valorizar os estabelecimentos locais que cultuam 
tal prática esportiva”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº097/17 
de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Solicita à STHAS a 
seguinte providência, que identifique as casas por ventura desocupadas situadas 
no Bairro Nova Esperança (PAC-II), bem como as assim nominadas “casinhas 
verdes”, e adote as medidas cabíveis visando a ocupá-las pelas pessoas que 
realmente precisam, as mais necessitadas”. Matéria aprovada por unanimidade. 
Também foi analisado o requerimento de Pedido de Informação nº016/17 de 
autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que vem requerer a Secretaria 
Municipal de Educação o que ao final segue: Entre março e abril, foram pagos a 
Jardel Augusto Beck Hiller o valor de R$ 22.846,00 para fornecimento de peças 
para consertos de veículos placas IRP-5207, IRP-5210 e CPJ-8571, lotados no 
transporte escolar, conforme carta convite nº 04/2017. – Pelo serviço de mão de 
obra mecânica empenhado para consertos dos veículos referidos foi pago mais 
R$ 6.650,00. – Em junho, R$ 5.165,00 foi pago ao mesmo credor pelo 
fornecimento de peças para conserto do veículo micro ônibus placas IRP-5207 
lotado no transporte escolar, conforme carta convite nº. 12/2017. – Pelo serviço 
de mão de obra mecânica empenhado para conserto do veículo referido foi pago 
mais R$ 2.600,00. - Ao o que se vê, parece que foi investido vultosa quantia 
num único veículo, o que desperta atenção. As informações aqui constante 
estão embasadas nas informações disponibilizadas pela municipalidade no 
Portal de Transparência. Então que se explique/justifique o motivo pelo qual no 
veículo em questão foi investido tanto dinheiro público, trazendo a 
conhecimento dos pares a documentação pertinente que comprove os gastos 



(relatório de serviço, notas fiscais, entre outros)”. Matéria aprovada por 
unanimidade. No período das explicações pessoais. A Verª. Marlene Maçalai 
Selke inicialmente frisou referente ao Projeto de Lei da criação de cargo, 
citando que não que ela era contra o cargo de assessor, só que ela estava 
escutando a população e o seu medo é que volte tudo oque aconteceu há oito 
anos atrás, e que, com todas as pessoas que ela conversa ninguém quer, eles 
escutam o boato de quem vai trabalhar aqui, e que não tinha nada contra a 
pessoa mas é pela maioria do  povo que tem rejeição e como ela foi eleita pelo 
povo ela considera bastante isso, em seguida solicitou para que fosse enviado 
um oficio para a Assistência Social parabenizando pela Conferência que foi 
realizada, que foi muito boa, muito bem esclarecido com certas coisas que ela 
tinha alguma duvida, solicitou também oficio para a Secretaria da Saúde 
parabenizando pelo brilhantismo da feira da saúde realizada no calçadão da 
praça. O Ver. Valmir Rochinheski inicialmente parabenizou o Executivo, 
Associação Relembrando o Passado e a EMATER pela realização da 7ª edição 
da Amostra do Vinho e solicitou para que fosse enviado ofícios aos 
Vencedores, do vinho tinto, Edemir Pommer 1º Lugar, Gilson Nascimento 2º 
Lugar, e Ademar Pedro Both 3º Lugar, Vinho branco Dari Fasbinder 1º Lugar, 
Frederico Thomzak 2º Lugar e ele o 3º Lugar, solicitou também envio de 
ofícios ao Presidente do CMD, parabenizando pelo campeonato de Bocha que 
foi bem elaborado, bem disputado, para as Lojas Beck, que foram os campeões, 
para o CTG Relembrando Tio Lautério pela conquista do 2º Lugar, 3º Lugar 
Patrulha Agrícola e 4º Lugar São Judas, solicitou ainda que fosse enviado oficio 
para a Secretaria de Obras para que fosse feito reparos da estrada a partir do 
asfalto até a comunidade da Modelage, que iria ser realizada a festa do dia dos 
Pais e desejou um feliz dia dos Pais a todos os Pais que estavam presentes. O 
Ver. Valtair de Paula Alves desejou um bom trabalho ao Vereador Enio na 
Presidência da casa, e solicitou para que fosse enviado um oficio ao senhor 
Prefeito para ele tomar providências, na aquisição de um guincho para colocar 
no caminhão caçamba para a troca das lâmpadas, porque a RGE já intimou o 
Executivo para evitar acidentes, solicitou também envio de oficio para o 
Secretário de Obras Celço Baier, para que ele tente fazer aquele cascalhamento 
do seu Alcidio Krammer, citando que agora tinha três patrolas funcionando, era 
se organizar e largar as patrolas no trecho que iria dar tudo certo, frisou também 
que na próxima sessão iria apresentar uma proposição para que seja adquirida 
uma prancha para a Secretaria de Obras, para transportar os maquinários e tem 
um rolo novo que tem que ser transportado. O Ver. Aldair Clovis Maron 
agradeceu o Vereador Valtair pela condução dos trabalhos a frente da 
Presidência da casa, e desejou sucesso ao novo Presidente Vereador Enio, em 
seguida frisou com relação ao Festival citando que foram abertas novas 
porteiras para os talentos que temos dentro do nosso município, e sugeriu para o 
próximo Festival que seja aumentado os valores da premiação para os 
ganhadores, dando assim mais incentivos aos calouros de nosso município que 



vão se apresentar, e parabenizou todos os Pais, pelo dia dos Pais e convidou 
todos para participarem da festa da Modelage. A Verª Célia Vargas Padilha 
incialmente solicitou para que fosse enviado um oficio para o Gerente da caixa 
Federal solicitando esclarecimento, se esta casa que foi construída na 
comunidade de São Judas em uma propriedade particular foi autorizada para 
construir lá, sendo que o projeto era para construir na cidade, em seguida 
solicitou para que fosse enviado um oficio para a Secretaria de Saúde e também 
ao senhor Prefeito, agradecendo pelo convite para a inauguração da sala de 
fisioterapia no sábado, citando que era um ponto positivo que esse Prefeito está 
lhes convidando isso é importante, porque ele reconhece que passou a politica 
todos tem que administrarem juntos desenvolver um trabalho em conjunto, e 
que não pode se fazer presente, porque ela tem outros compromissos 
particulares e nem sempre vai poder se fazer presente, mas foram muito bem 
representados por outros colegas inclusive também na Conferência da 
Assistência Social de Chiapetta e Inhacorá, que ela também foi convidada, mas 
por outras atividades não conseguiu ir, mas com certeza os outros colegas 
foram, em seguida parabenizou todos os colegas Pais, pelo dia dos Pais, muita 
paz, amos juntamente com seus familiares, logo após solicitou para que fosse 
enviado um oficio para o Senhor Prefeito para saber quanto o município está 
pagando mensalmente para a empresa terceirizada que faz o transporte escolar 
no município, quantos alunos são transportados, qual o trajeto e se era viável 
terceirizar ou deixar como era, ver os custos para fazer um comparativo que a 
comunidade quer saber, dando continuidade solicitou lima cópia da ata que 
tinha sido aprovada naquele dia, mencionou também conforme o colega 
Vereador tinha mencionado que a recém estava secratizando as feridas em 
relação as sem-vergonhices e a falta de respeito que ocorreu há oito anos como 
frisaram no feicebook, e citou que isso foi muito triste, as famílias atingidas, e a 
comunidade está cobrando para que não volte, que se tenha respeito, porque 
ninguém está livre, está na consciência de quem praticou esses atos naquele 
determinado momento e ela estava falando em nome da comunidade, e em 
relação a criação do cargo ela se absteve e frisou que deveria ser por concurso 
público, por seleção, porque é um direito, está em lei e que não podemos temer 
as pessoas de outros municípios, citando que temos pessoas de nosso município 
que são concursadas no município de Inhacorá, Santo Augusto , em outros 
municípios, então devemos respeitar a legislação, para não sofrerem a cobrança 
da comunidade, solicitou ainda envio de oficio ao Secretário de Saúde 
solicitando a gentileza de conversar com as Agentes de Saúde, que a 
comunidade está cobrando que elas façam visita em todas as famílias, não 
deixem nenhuma para traz, que cada uma cumpra a sua determinação por área, 
que não olhem cor, raça ou partido politico, são empregadas estão ganhando 
dinheiro do povo que paga seus impostos, frisou também com relação ao 
FEMUSEC, citando que é importante a musica na vida das pessoas, porque 
estão lá desenvolvendo os talentos, então toda a comunidade está de parabéns, 



poder Público  Câmara de Vereadores, que está junto proporcionando um 
momento de lazer, de descontração, para as pessoas de nosso município, e já 
que estavam falando de festival convidou todos para participar de um festival 
que iriam fazer com os alunos na sexta-feira a tarde na Escola Anchieta, eles 
iriam cantar a musica que  quisessem, porque devemos valorizar a educação. A 
Verª. Cleomara Bertaso solicitou para que fosse enviado oficio para a Escola 
Municipal Lorete Fanck, parabenizando pelos 25 anos de história no nosso 
município, parabenizou também os 180 Alunos, os 17 Funcionários entre 
Servente, Cozinheira, Secretário de Escola e também os 31 Professores que 
compõe essa escola, solicitou também para que fosse enviado oficio para a 
Secretária da STHAS e Funcionários, bem como Conselho Municipal de Saúde 
parabenizando pela 1ª Conferencia da Assistência Social intermunicipal junto 
com o município de Inhacorá onde foi realizada, citando que foi dois ônibus 
lotados, diversos carros lotados para participar a casa lá ficou pequena, e 
solicitou para que fosse estendido oficio para a Secretária Cleni do Inhacorá, 
pela boa receptividade que teve com o nosso povo, e explanou alguma coisa 
que foi colocado pela Izolete que é membra do Conselho Estadual da 
Assistência Social, que lhes agraciou com a palestra Garantias de Direitos no 
Fortalecimento do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e frisou 
que a palestrante foi bem clara em suas palavras, assim como tem direito o 
usuário também tem deveres a cumprir, cursos, preventivo na saúde, filho na 
escola, tudo são deveres que eles devem ter para garantir o Bolsa Família do 
nosso município no cadastro único que é o direito de toda a pessoa que tem 
renda de até três salários mínimos na família, e citou que tem 731 famílias 
cadastradas, e com bolsa família no mês de julho teve 258 famílias agraciadas 
com valores e o que lhe chocou bastante é que tem 289 famílias com 
rendimento de até 85,00 reais em nosso município, citando que ela trabalha e se 
sustenta com um salario de Vereador de 2.000 mil, e vive apertada tem rancho, 
tem água, luz, tem farmácia e assim vai sucessivamente, então isso lhe 
preocupa, e o que a deixa feliz é que esta ocorrendo os cursos que é uma forma 
dessas pessoas ampliar a renda dentro da sua casa, frisou também que foi 
lançado as metas e escolhidos os Delegados para representar o município, foi 
uma tarde de grande valia para eles, em seguida frisou que gostaria de 
parabenizar o Poder Público e Secretaria de Saúde que em comemoração do dia 
mundial da saúde foi realizado no sábado dia 05 a feira da saúde, onde teve a 
inauguração dos aparelhos da sala de Fisioterapia e que lhe gravou muito a fala 
da Fisioterapeuta que tem mais de 18 anos de carreira e passou pela seleção e 
presta serviços aqui e em Três de Maio, que nunca viu uma Unidade Básica de 
Saúde com tanto equipamento para atender a nossa população, logo após 
parabenizou a Administração, EMATER e Associação Relembrando o Passado 
pela realização da 7ª edição da amostra do vinho, e também parabenizou o 
CMD pelo campeonato de bocha e os ganhadores também, comunidade, 
entidades que participaram e realizaram os jogos em suas sedes, parabenizou 



também todos os Pais pela passagem do dia dos Pais, e para finalizar frisou que 
gostaria de deixar uma frase que, quem nunca errou que atire a primeira pedra, 
porque ela vê as pessoas rogando praga para eles e querendo ser auge dentro de 
uma Igreja. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski parabenizou a Direção da 
Comunidade de Nova Conquista e todos que diretamente ou indiretamente 
colaboraram com o almoço da festa daquele domingo, onde ele marcou 
presença estava muito bom, em seguida registrou a sua felicidade e 
contentamento como amante das Leis de Direito da justiça, pela criação da 2ª 
Vara Judicial em Santo Augusto, isso com certeza vai melhorar o acesso ao 
Judiciário, vai dar mais rapidez aos processos, com isso as pessoas conquistam 
mais rapidamente os seus direitos, em seguida parabenizou todos os colegas que 
eram Pais, pela passagem do dia dos Pais, logo após como a Vereadora Célia 
Tinha frisado agradeceu o Prefeito por ter feito o convite para o 
comparecimento na inauguração da sala de Fisioterapia, embora não tenha 
marcado presença estava agradecido pelo convite e registrou a sua felicidade 
como a Vereadora Cleomara tinha falado, que está bem equipado com bastantes 
aparelhos, então ele ficava feliz de mais saúde para os nossos munícipes, dando 
continuidade parabenizou os ganhadores da amostra do vinho, não pode se fazer 
presente porque realizou uma visita a amigos e mesmo que queria ter marcado 
presença achava que não seria possível, porque as fichas foram todas vendidas, 
solicitou também para que fossem enviados dois ofícios para a Secretaria de 
Obras, um para que fosse atendido um requerimento que ele formulou 
representado o senhor Toni Zuliani, para que se proceda as obras na 
propriedade dele, o outro é para que seja cumprido um pedido de informação 
apresentado por ele e aprovado por esta casa, sobre os bens que o município 
dispunha, sobre os maquinários que a Secretaria de Obras tinha, e também 
sobre a habilitação dos motoristas, esse pedido até então não tinha sido 
respondido, frisou também que gostaria de informar que protocolou um 
requerimento junto a Secretaria Municipal de Saúde pedindo cópia das 
efetividades das Agentes Municipais de Saúde relativamente dos últimos três 
meses com relação aos comentários, boatos das queixas, das denuncias, de 
alguns munícipes no sentido de que algumas não estariam cumprindo as suas 
funções, frisou também que queria deixar claro algumas frases que ele vinha 
dizendo até durante a campanha, uma frase que ele criou e decorou, e ela lhe 
marca é que independente quem seja o Prefeito, que seja a maioria na Câmara 
de Vereadores, tanto a Justiça, tanto a Promotoria de Justiça e o próprio 
Tribunal de Contas sempre estarão do lado daqueles que prezam pelo devido 
cumprimento das leis, isso vale também para o Regimento Interno, vale para os 
Vereadores, ele que disciplina os trabalhos desta casa, então convidou os 
colegas Vereadores, Presidente da casa para que seja dado o efetivo 
comprimento ao Regimento, porque ele não iria abrir mão de suas 
prerrogativas, dos seus direitos, o que consta ali ele vai lutar que seja 
efetivamente comprido, frisou também que queria deixar registrado em meio 



essa crise politica a importância do ingresso dos jovens na politica participando 
como Vereador, como Prefeito, em fim ser abandonada aquelas praticas de 
politica velha, e entrando com energia com gás, querendo fazer a diferença, 
então ele iria tomar o termo moleque como um adjetivo neste sentido, como um 
adolescente que tem o espirito de moleque tentando fazer mudança, que vem 
com energia e com garra para fazer alguma diferença, mencionou também sobre 
a lei de cargo de Assessor de Imprensa, citando que ele não podia de antemão 
afirmar quem vai ser contratado, embora de um percentual de 0 a 10, ele diria 
de 9 ele já sabe quem vai ser, então ele iria só fazer um pedido, para que todos 
os Presidentes, o atual, e quem o suceder que contrate alguém descente, 
comprometido, ético, capacitado, de confiança, que não tenha se envolvido em 
casos que mancharam moralmente o nosso município, que não tenha 
prejudicado a imagem de varias pessoas e famílias, que não tenha causado 
tumultos em instituições públicas, que não seja essa contratação movida por 
questões politica, eleitoreiras, e que essa pessoa a ser contratada tenha 
credibilidade com a opinião pública, em fim que honre a imagem desta casa, 
deste parlamento, e que não denigre e que preste um serviço público de 
qualidade. O Ver. Joel Pires Corrêa inicialmente cumprimentou em especial 
seu colega de serviço Antonio Bermann, mais antigo funcionário da Prefeitura 
de Chiapetta, mais de quarenta anos de serviços, foi também Vereador, 
cumprimentou também a sua Professora de Educação Artística, Professora Elmi 
que estava nos honrando com a sua presença, também foi Vereadora, e falando 
no festival ele se lembrou da Professora, citando que nas aulas de Educação 
Artística ele não sabia fazer desenho e ai chegou no final do ano e ele estava 
quase rodando em educação Artística, e a Professora perguntou o que ele sabia 
fazer de arte, e ele falou que era meio arteiro, mas sabia cantar, e ai fizeram 
uma dupla ele e a Professora Elvira, se apresentaram lá na frente e cantaram 
bem e tiraram 95 e conseguiram passar, aquele ano de inicio foi muito 
importante para ele, a Educação faz parte e ele nunca esquece as coisas que 
marcaram, então era uma honra para ele a presença da Professora na sessão, em 
seguida frisou com relação aos comentários do cargo de Assessor de Imprensa, 
comentando que muitas vezes as pessoas eram, só que não podemos condenar 
uma pessoa pelo resto da vida pelos erros que ela cometeu, frisou também que 
ele estudou e sabia, tem pessoas formadas e que também sabiam que não 
podemos andar discriminando as pessoas e nem condenando elas, citando que 
um preso ele comete o delito e vai preso e paga pelo que fez, e tem que ser 
reintegrado na sociedade e as pessoas tem que dar apoio, porque cometeu uma 
coisa e agora não presta mais é inútil, então não podemos pensar assim, porque 
se não a onde vai parar a nossa sociedade, citou também que ele também errou 
e sentiu na pele o que muitas pessoas estão sentindo, foi condenado muitas 
vezes por coisas que ele não tinha feito, mas teve que pagar, e agora está aqui se 
reintegrou na sociedade e agora é Vereador, e as coisas vão acontecendo, 
muitas vezes você tem que provar que é uma pessoa diferente, e não podemos 



condenar uma pessoa antes que ela cometa o crime, e o crime que foi feito lá  
atrás e se tiver alguma prova tem que ser condenado,  e a Justiça é inteligente o 
suficiente para condenar, se tiver prova, logo após frisou com relação ao 
campeonato de bocha que foi um sucesso, onde a equipe dos Vereadores 
participaram e não foram muito bem, mas no próximo ano iriam reforçar a 
equipe e participar de novo, e que todos os eventos que tiver no município a 
Câmara estará participando, citando que também participaram do campeonato 
de voleibol ele e a Vereadora Cleomara, frisou também que iria participar do 
Festival Sertanejo, salientando que fazia quarenta anos que estava treinando. O 
Presidente da casa Vereador Enio Alberto Delatorre, frisou com relação à 
votação, citando que ele vai tentar ser democrático aqui na Câmara de 
Vereadores para tentar conduzir bem os trabalhos da Presidência como manda a 
lei respeitando a Lei Orgânica e o Regimento Interno, e que podiam ter certeza 
que iria acontecer, mas também tem que acontecer na outra parte que muitas 
vezes se observa e respeita a decisão, tem que respeitar a decisão da oposição 
quando vota contra, e que a oposição também respeite a situação quando eles 
têm o direito de ter uma votação pela maioria de aprovar algum projeto, é assim 
em todos os setores que a maioria prevalece sobre a minoria, então nesse 
sentido ele é democrático e vai conduzir direito, citando que ele tem essa 
experiência pela quinta vez aqui na Câmara, nunca com apontamentos de 
Tribunal nem de nada, frisou também da questão de quando o Vereador Gabriel 
falou de palhaçada aqui na Câmara e ele falou de molecagem, citando que são 
duas palavras que não deveriam ter sido mencionadas, mas da sua parte era 
passado retirava, as vezes surgem essas palavras mas devem se retratar e ficar 
tudo em paz numa boa, e como ele frisou saiu da porta para fora são todos 
amigos, a discussão é a nível de politica, logo após frisou que gostaria de dizer 
como Vice-Presidente da ACAMRECE, e citando o banner que estava posto na 
parede, que ele propôs para mudarem onde tinha duas mãos de dois homens se 
cumprimentando e agora e de um homem e uma mulher, porque eles querem a 
participação da mulher na vida pública, a participação da mulher na vida 
politica, frisou também que nos dias 29 de 30 de agosto será realizado um 
congresso dos Vereadores em Três Passos Promovido pela ACAMRECE, onde 
no dia 29 das 09;00 ás 12:00 horas vai palestrar o ex. Prefeito de Chiapetta 
Osmar Kuhn, que vai abordar temas sobre Tributos Municipais, Tributo 
Estadual e Federal, das 13;00 ás 16;00 horas vai falar o Dr. Gladimir Chiele 
Advogado sobre a Lei da Responsabilidade Fiscal e Improbidade 
Administrativa e no dia 30 manhã e tarde Dr. José Carlos Garcia de Mello, com 
os temas Elaboração e Controle das Leis Orçamentárias a PPA e LDO e a LOA 
e Controle da Execução Orçamentária e Patrimonial é um especialista do 
Tribunal de Contas do Estado, frisou também que a intenção da ACAMRECE é  
de trazer os cursos para a região em vez de oitenta Vereadores irem para Porto 
Alegre vão trazer dois palestrantes, e citou que não eram contra, quanto a curso 
ou viagem a Porto Alegre, mas a ACAMRECE está aqui para isso também, 



frisou também com relação ao Festival e solicitou para os Vereadores 
incentivarem a comunidade de Chiapetta a participar do festival, e desejou a 
todos um feliz dia dos Pais. E para finalizar e agradeceu a presença de todos e 
convidou para a próxima sessão ordinária no dia 21 de agosto as 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.     

 



                                        
 
                                

ATA Nº.020/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 
 
      Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezessete às dezenove e 

trinta 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 Enio Alberto Delatorre, Vice-Presidente no exercício 
da Presidência, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; 
Célia Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel 
Pires Corrêa; Marlene de Fátima 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, logo após a leitura Bíblica 
ficou a cargo do Vereador Valmir Rochinheski, em seguida foi feito um relato 
das correspondências recebidas e expedidas, dando continuidade foi feito a 
leitura da Ata nº 019 de 07 de agosto de 2017, a qual foi aprovada por 
unanimidade de votos com adendo do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski. 
Logo após passou-se para o período da ordem do dia, e não havendo nenhum 
projeto de lei oriundo do Poder Executivo Municipal, foi analisado o Projeto 
de Lei Legislativo nº005/17 de 09 de junho de 2017, que “Cria o Cargo de 
Assessor de Imprensa da Câmara Municipal de Vereadores de Chiapetta – RS, e 
dá outras providências.” Essa matéria conforme disposição regimental foi 
votada em dois turnos, sendo que, no primeiro turno na sessão ordinária do dia 
07 de agosto de 2017, foi aprovada por cinco votos favoráveis dos Vereadores 
Cleomara Bertaso, Valtair de Paula Alves, Joel Pires Corrêa, Aldair Clovis 
Maron e Valmir Rochinheski e três abstenções dos Vereadores Célia Vargas 
Padilha, Gabriel Guilhon Kovalski e Marlene Maçalai Selke, e no segundo 
turno na sessão ordinária do ultimo dia 21 de agosto de 2017, foi aprovada com 
cinco votos favoráveis dos Vereadores Cleomara Bertaso, Valtair de Paula 
Alves, Joel Pires Corrêa, Aldair Clovis Maron e Valmir Rochinheski e três 
votos contrários dos Vereadores Célia Vargas Padilha, Gabriel Guilhon 
Kovalski e Marlene Maçalai Selke. Foi analisada também a Moção nº007/2017 
de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que requer MOÇÃO/VOTOS 
DE CONGRATULAÇÕES: Na pessoa do Professor Romirto Dietrich, por ter 
feito parte da Comissão Emancipacionista do Município de Chiapetta/RS. 
Justificativas: A presente moção se justifica por o referido Professor, ter feito 
parte da Comissão Emancipacionista de Chiapetta. Hoje nosso município é um 
verdadeiro motivo de orgulho para os cidadãos Chiapetenses, e isso graça à 
dedicação e ao empenho de toda a comissão, em especial ao Professor  



 
 
 
    ROMIRTO DIETRICH, e a todos aqueles que integraram a referida comissão. É 

inconteste que toda a evolução e crescimento que teve a nossa querida 
CHIAPETTA, (terra da produtividade), se deve aos pioneiros e a esta comissão, 
que muitas vezes deixaram seus afazeres particulares, para trabalhar pelo bem 
comum de nossa comunidade. Esta casa ao homenagear e parabenizar o 
Professor ROMIRTO DIETRICH, estendendo também as homenagens a todos 
da referida comissão, que colaboram ativamente e foram decisivos para que a 
comunidade de “SEDE CHIAPETTA” se transformasse em município, para o 
bem de todos. Matéria aprovada por unanimidade. Também foram analisadas as 
seguintes proposições: Proposição nº095/17 de autoria do Vereador Enio 
Alberto Delatorre, que “Sugere que a Câmara Municipal de Vereadores através 
de seus pares, aprove um Projeto de Resolução, para a criação da Galeria dos 
Vereadores, com homenagem ao ex. Vereador ARMINDO WOLF, Presidente 
da Comissão Emancipacionista de Chiapetta”. Matéria aprovada por 
unanimidade. Proposição nº098/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon 
Kovalski, que “Solicita ao Sr. Jairo Bernardo Bohn, responsável pela 
controladoria (fiscalização) Interna do Município o que segue: Que mensal ou 
bimensalmente encaminhe a esta casa a relação de apontamentos que 
porventura venha a fazer no exercício de suas funções, trazendo a conhecimento 
dos Edis eventuais problemas ou falhas, até porque esta casa dispõe do poder de 
instauração de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), podendo contribuir 
para solucioná-los. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº100/17 
de autoria do Vereador Joel Pires Corrêa, que “Sugere que o Poder Executivo 
Municipal entre em contato com a RGE, para fazer alinhamento dos postes da 
Rua José Gabriel nas proximidades da residência de José Padilha, mais 
conhecido como Tenente”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição 
nº101/17 de autoria do Vereador Valmir Rochinheski, que “Sugere que o Poder 
Executivo Municipal através da Secretária competente, providencie a 
construção de banheiros no Centro de Múltiplo Uso da Praça Carlos Chiapetta”. 
Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº102/17 de autoria do 
Vereador Valtair de Paula Alves, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal 
através do órgão competente, providencie a aquisição de uma prancha reboque, 
para transportar os maquinários da Secretaria Municipal de Obras”. Matéria 
aprovada por unanimidade. Proposição nº103/17 de autoria da Vereadora 
Cleomara Bertaso, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal providencie a 
criação de uma sala de acolhimento, para as mulheres vítimas de violência 
doméstica”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº104/17 de 
autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Solicita ao Executivo por 
intermédio da Secretaria de Obras, a seguinte providência, que proceda ao 
tapamento, com material próprio e adequado, dos buracos existentes no entorno  



 
 
 
     da praça municipal, em especial daqueles existentes em diagonal ao Hospital, 

onde inicia a Rua do Lazer, bem como daqueles em frente e diagonal ao 
Banrisul, por questão de segurança e a fim de melhorar a trafegabilidade dos 
veículos e dos pedestres em geral. Matéria aprovada por unanimidade. 
Proposição nº105/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 
vem requerer ao Executivo a seguinte providência: Que torne a providenciar a 
confecção de Carteiras de Trabalho, ou faça os devidos encaminhamentos 
necessários para tanto, evitando que os Munícipes tenham que se deslocar da 
cidade para isso, de modo a estimular e motivar aqueles que querem trabalhar. 
Matéria aprovada por unanimidade. No período das explicações pessoais. O 
Ver. Joel Pires Corrêa inicialmente frisou aos presentes que muitas coisas eles 
enxergavam, mas muitas coisas não estão vendo do que está acontecendo aqui 
na Câmara, e ele explicou que a oposição era assim como todos estavam vendo, 
que dizem que são a favor de emprego e votam contra a seletiva já chamaram 
de porcaria e agora vem dizer que o outro emprego é um emprego de coçar o 
saco, esta é a atitude da oposição, e naquele dia ele achou uma atitude pior 
ainda, que era vergonhoso e achava que era até covardia mandar uma criança 
vir até a Câmara para filmar a sessão e frisou que estava vendo que já tinha um 
Assessor de imprensa contratado pela oposição, então frisou que eles votaram 
contra emprego, porque já tinham um Assessor de Imprensa, e se ele fosse 
Presidente iria convidá-lo para filmar aqui na frente. A Verª. Marlene Maçalai 
Selke frisou que participou da palestra da violência contra a mulher e que achou 
muito importante, onde muitas mulheres estão sofrendo a violência física e 
psicológica, frisando que a psicológica machuca mais do que a física, e citou 
que hoje tem muita gente com depressão e não sabem porque e a principal 
doença está dentro de casa, onde muita gente fecha os olhos, e na verdade tem 
que se saber o que está acontecendo dentro de casa, e todos devem se colocar 
no lugar das mulheres devem se unir denunciar procurar ajuda, tem ai a 
psicóloga tem a assistente social, e como a Vereadora Cleomara colocou que 
devemos se unir mesmo para uma defender a outra, frisou também referente a 
proposição que o Vereador Enio colocou e parabenizou o Vereador, por lembrar 
do Professor que é uma história de vida e que iria estar junto para fazer essa 
homenagem e como o Vereador falou ninguém é contra emprego, ela não é 
contra emprego só que não havia necessidade de 40 horas  e parabenizou o 
Secretário da casa pelo trabalho que desempenha. O Ver. Valmir Rochinheski 
inicialmente parabenizou o Presidente da casa pela proposição que colocou e 
citou que o Professor Romirto foi o seu Professor, aliais foi o Professor de 
todos os seus irmãos, e deu bem certo que agora ele é Vereador e o seu 
Professor vai ser homenageado, frisou também com relação ao emprego de 
Assessor de Imprensa, frisando que desde a seletiva ele sempre falou que iria  



 
 
 
    ser sempre favorável a votar, logo após solicitou para que fosse enviado um 

oficio para o Presidente do CMD, parabenizando-o pela atitude que teve de 
realizar esse Campeonato beneficiando o nosso hospital.  O Ver. Valtair de 
Paula Alves inicialmente parabenizou o Vereador Enio pela moção, e também 
o Professor Romirto que foi o seu Professor, em seguida frisou que na estrada 
que liga o Inhacorá, na entrada próximo a residência de Osmar Welter 
enroscava o cárter dos carros, e ele conversou com o responsável por esse 
serviço, o Gringo que pegou a sua equipe e fez o serviço, e o pessoal já está  
elogiando, logo após solicitou para que fosse enviado um oficio para a SMEC 
agradecendo pelo convite para participar do festival, solicitou também envio de 
oficio para a Secretaria de Obras em nome de todos os funcionários, porque 
quando é duas ou três horas da madrugada atola um caminhão, cai um galho na 
estrada, ou entra água nas casas é acionado os funcionários, e nunca ninguém 
divulgam na internet, agradecendo os funcionários que vão lá fora de hora 
ajudar não teriam obrigação nenhuma tinham cumprido o seu horário, mas 
estavam lá o Nelso, o Beto, o Elcio, Darci, Jair, Aluisio enfim todos, então isso 
ninguém vê, agora para criticar é muito fácil, mas aplaudir pelo o que eles 
fazem é muito pouco, frisou também que é muito fácil criticar, mas ir lá pedir 
aumento para os funcionários no Gabinete e mais emprego não vão, e ele vai 
sempre seus colegas também vão e ele não entende o que acontece com essas 
pessoas tem que ver essas partes, frisou também que ele iria continuar pedindo 
emprego, iria continuar pedindo aumento para os funcionários, citando que ele 
foi criticado dias atrás, onde falaram que o Vereador Neguinho é o Vereador 
que mais incomoda o Prefeito no município pedindo emprego, aumento de 
salário, e que vai continuar incomodando no bom sentido, citou também que a 
nossa juventude muita gente está desempregado hoje, temos que buscar 
alternativas para dar empregos para os nossos jovens, então temos que ajudar as 
pessoas, pensar na comunidade, trazer pessoas boas para a comunidade, porque 
ninguém vai levar nada, já passou a politica devemos pensar para frente.                    
O Ver. Aldair Clovis Maron. Solicitou para que fosse enviado ofícios para o 
Stenio e para a Veronica parabenizando-os pela formatura em Direito, solicitou 
também envio de oficio para o Secretario de Obras solicitando que seja feito o 
restante do asfalto e colocado placas sinalizando os buracos que tem, em 
seguida convidou a todos para participarem do FEMUSEC, solicitou também 
envio de oficio para o Prefeito parabenizando pela distribuição das cestas 
básicas mensalmente e a folha de pagamento em dia, trabalhando em prol a 
nossa comunidade trazendo indústrias, gerando empregos para o nosso 
município, parabenizou também o Prefeito pela batalha que teve para que o 
nosso hospital permanecesse aberto.  A Verª Célia Vargas Padilha frisou para 
que ficasse registrado em ata que ela e os seus colegas Vereadores da oposição  



 
 
 
     não são contra empregos eles são favoráveis quanto mais emprego melhor, só 

que eles são favoráveis ao concurso público como consta no Regimento Interno 
da Câmara que os cargos da Câmara sejam por concurso público para toda a 
comunidade, todos os interessados teriam oportunidade de participarem da 
seleção, frisou também que queria saber quais os pré-requisitos para o ingresso 
se no Regimento Interno diz que tem que ser por concurso público, então que 
seja respeitado a legislação, citou também que eles sempre estão defendendo os 
trabalhadores públicos municipais, tanto nas questões salariais defendendo um 
salário digno, quanto a questão das cestas básicas mensal, que ela sempre 
presou por isso ela sempre estará ao lado dos funcionários, frisou também que 
queria deixar registrado que o município é publico é do povo os 
administradores são eleitos para administrar com respeito, com igualdade de 
direito e dignidade porque quem paga os impostos somos todos nós, em seguida 
frisou para não ficarem mais falando que eles são contra empregos, só que eles 
querem que respeitam o Regimento Interno da casa, frisou também que todos 
tem direito de fazer a seleção em outros municípios também, e citou que tem 
muitas pessoas de nosso município trabalhando em outros municípios, a Lei 
está aberta para todos, então não podemos barrar para ninguém, logo após 
parabenizou o Professor Romirto, que estava representando a Educação de 
nosso município, que graça aos Professores que desenvolvem um excelente 
trabalho, tanto na rede Estadual, como na Municipal, que educaram, que 
ensinaram para termos muitos profissionais na nossa sociedade que estão 
desempenhando, desenvolvendo com muita competência, com dignidade 
muitos cargos públicos, pessoas que trabalham para o desenvolvimento de 
nosso município, frisou também que o Professor Romirto tinha falado que o 
Professor Elton fez o resgate da história de Chiapetta, e ela teve a honra de ler o 
livro, e também o outro que está para ser publicado tem muita coisa boa neste 
livro, dando continuidade parabenizou pela realização do FEMUSEC, 
parabenizou também a Vereadora Cleomara pela proposição, com relação ao 
aconselhamento a ajuda as mulheres de Chiapetta, que precisam de um apoio 
para acabar com esse preconceito, com o assédio moral, então elas mulheres 
tem que se fazerem lhes respeitar, porque os direitos estão ai a lei está ai que 
ampara as mulheres, solicitou também para que fosse enviado um oficio para o 
setor administrativo da Igreja Católica parabenizando toda a comunidade pelo 
brilhante jantar Italiano, agradeceu também as pessoas que estavam assistindo a 
sessão e que continuam assim, porque ela estará sempre defendendo os direitos 
do povo de Chiapetta. A Verª. Cleomara Bertaso solicitou para que fosse 
enviado um oficio para a STHAS parabenizando pela palestra realizada sobre 
violência doméstica a Vereadora Marlene e o Vereador Gabriel também se 
fizeram presentes no evento, em seguida parabenizou a Administração pública  



 
 
 
     em nome do Prefeito, pela atitude de colocar produtos oriundos da agricultura 

familiar na nossa cesta básica, parabenizou também o colega Vereador Enio e 
junto o Professor Romirto citando que não foi a sua aluna, mas teve o prazer de 
conhecer a sua escola, citou também que ouviu falar muito do professor, e com 
certeza que um pouco do jeito do professor educar, e hoje se o Professor 
pudesse realmente puxar a orelha do aluno quem sabe teria uma educação um 
pouco diferente, logo após desejou sucesso ao torneio realizado pela CMD e 
Administração em beneficio ao nosso hospital, também desejou uma ótima 
conferência a equipe da saúde que seria realizada no dia 24 e que a comunidade 
toda se sentia convidada a participar, uma conferência da Vigilância da Saúde 
onde iria ser falado sobre a saúde do trabalhador e vigilância Sanitária, frisou 
também que naquela semana seria lançado o edital do concurso público dos 
agentes comunitários de saúde, citando que tinha sete vagas efetivas, e três 
vagas em cadastro de reserva, citando que esses cadastros de reserva seriam das 
agentes que estão com uma liminar na justiça, que a tempo atrás fizeram uma 
prova e elas acha que tenham direito e se a justiça decidir de permanecer no 
trabalho, frisou também com relação a criação do cargo e que achava que 
muitas vezes não estão pensando na criação do cargo e sim na suposta pessoa 
que possa ser contratada, e como o colega Enio colocou que iria ser a mesa 
desta casa que iria sentar e conversar, citou também que não iria poder se fazer 
presente na conferencia e pediu aos colegas que comparecessem, em aparte ao 
Ver. Joel que frisou que lhe chamaram de mentiroso quando ele estava se 
pronunciando, e eles são a favor de emprego e votam contra e dizem que ele é o 
mentiroso, mentiroso é quem vem aqui e vota contra emprego e diz que é a 
favor esse sim é mentiroso.  O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente 
frisou da conversa de quem nomeia o cargo é a mesa e a comissão, frisando que 
isso é mentira o cargo de Assessor é o presidente que nomeia, então que não se 
diga que a mesa vai se reunir, porque daqui a pouco vão dizer que todos os 
Vereadores concordaram com a pessoa que vai ser nomeada, isso é conversa 
fiado, a mesa tem que se reunir para propor a criação do cargo e não para 
nomear pessoa quem nomeia e exonera é o Presidente, frisou também que foi 
dito aqui que o projeto tinha as atribuições e definições do que a pessoa faz ou 
tem que fazer, o que precisa para entrar no cargo, e não consta na lei requisitos 
que lhe assegura, não consta na lei que precisa o curso superior, ou ensino 
médio, ou ensino fundamental para entrar no cargo, frisou também de outra 
coisa que se fala bastante aqui e ele adora essa frase, de que criticar é fácil, mas 
se fazer direito é tão difícil da mais tendo a maquina ã mão e a maioria na 
Câmara, e que queria registrar uma tremenda incoerência dos Vereadores da 
situação, todos os Vereadores da situação tão querendo criar o cargo de assessor 
de imprensa40 horas semanais , quase dois mil de salário e não tem requisitos  



 
 
 
     para firmar no cargo porque a lei não fala, mas o que lhe chama muita atenção 

que quer criar o cargo de assessor de imprensa para dar a transparência a 
Câmara e quando ele propôs aqui que fosse transmitido as sessões na rádio, no 
feicebook, porque rejeitaram, então é muito estranho isso talvez se fosse 
transmitido só pelo rádio seria completamente desnecessária a criação do cargo, 
e frisou que iria se ater um pouco mais aos detalhes sobre esse projeto, citando 
que se não fosse ele esse cargo já tinha sido criado, e citou que lá nas reuniões 
da comissões ele falava que tinha um monte de coisinhas erradas e foram 
ajeitando alguma coisa se ajeitou, mas tem bastante coisa errada, frisou também 
que teve Vereador na sessão passada referindo a pessoa que seria nomeada, 
disse que a pessoa que erou tinha que ter uma segunda chance, normalmente é, 
mas será, se a pessoa teve umas quatro, cinco chances, tem que ter uma 
segunda, se a pessoa provocou a maior chacina moral da história de Chiapetta 
pelas redes sociais, se valendo do anonimato atrás de um computador para não 
ser descoberto, não soube aproveitar as varias chances de trabalho será que dar 
uma segunda chance para essa pessoa ou dar a primeira chance para varias 
pessoas que nunca tiveram uma chance e não pessoas que aprovaram por a ou 
b, e não tem condições de se integrar em serviço  público e honrar a nossa 
Chiapetta, frisou também que se diz que se a justiça não penalizou essa pessoa 
talvez porque não tenha feito nada, quando se faz de uma forma covarde atrás 
de um computador ofendendo famílias, inclusive Vereadores que estavam ali 
presentes, frisou também que de diz que o concurso público para prover esse 
cargo é complicado se gasta bastante, daria chance para pessoas de fora e citou 
que é apenas um cargo e não se gastaria um valor alto quando se diz que o 
cargo provavelmente seria ocupado por uma pessoa de fora, mas ele confia na 
capacidade de nossos munícipes, porque que teria que ser ocupado por pessoas 
de fora, frisou ainda que arrumaria cinquenta pessoas em um dia que dariam 
graças a Deus se conseguissem trabalhar por vinte horas ganhando um salário 
mínimo aqui nesta casa, e dizem que talvez o salário seria baixo e não teria 
gente interessado para assumir, então tem muita coisa por trás desse projeto e 
tem Vereador aqui e que não iria citar o nome de ninguém que tem uma penca 
de familiar na administração pública, na prefeitura, que ocupou vários cargos  
públicos, tem patrimônio avaliado em mais de um milhão de reais e agora se 
não bastasse quer colocar um apadrinhado politico que provavelmente vai 
receber trocas oportunamente nas urnas em fim, e acreditava de que 
independente de quem seja o Presidente, independente de quem seja a maioria 
da Câmara, a Justiça a Promotoria de Justiça, o Tribunal de contas haverão de 
ser corretos pelo comprimento da lei. O Presidente da Casa Vereador Enio 
Alberto Delatorre, solicitou para que fosse enviado um oficio para a Igreja 
Católica parabenizando pelo jantar Italiano, e também oficio para todos os  



 
 
 
     Ministros da Igreja que foram empossados desejando a eles um bom trabalho e 

que eles usam esse Ministério para pregarem o bem, pregar a paz para haver 
uma convivência boa na comunidade, frisou também que no final do ano na 
Mateada será feito essa homenagem ao Presidente da Comissão que emancipou 
Chiapetta e todos os demais da comissão, e convidou todos novamente para 
participarem do FEMUSEC, solicitou também para enviar um oficio para o 
Prefeito para fazer a reposição da placa de inauguração do Ginásio Municipal, 
solicitou também envio de oficio para a Modelage parabenizando pela festa, 
mencionou também que a sua bancada se reuniu com o Prefeito e a bancada da 
oposição também tem o direito de ir lá uma hora dessas, frisando que eles estão 
pedido uma reclassificação de cargos para os funcionários, frisou também que 
virá mais criação de cargos aqui na Câmara de Vereadores isso o Prefeito lhes 
colocou e provavelmente a sua bancada será a favor e agradeceu a presença de 
todos e convidou para as próximas sessões ordinária nos dias 11 e 25 de 
setembro as 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.     

 



                                        
 
                                

ATA Nº.022/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017 
 
      Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete às 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 Enio Alberto Delatorre, Vice-Presidente no exercício da Presidência, 
com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas 
Padilha; Cleomara Bertaso; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; 
Marlene de Fátima 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, logo após a leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Aldair 
Clovis Maron, em seguida foi feito um relato das correspondências recebidas e 
expedidas, dando continuidade foi feito a leitura das Atas nº 020 de 21 de 
Agosto de 2017 e nº 021 de 05 de Setembro de 2017, as quais foram aprovadas 
por unanimidade . e com a concordância de todos os edis, a sessão do dia 25 de 
setembro foi transferida para o dia 26, por motivo da realização da palestra 
neste dia 25 com o Tema Valorização da Vida. Logo após passou-se para o 
período da ordem do dia, onde foi analisado o seguinte projeto de lei oriundo do 
Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei nº037/17 de 01 de Setembro de 
2017, que “Extingue cargo, cria cargo e altera padrões do Quadro dos Cargos 
em Comissão e Funções Gratificadas da Lei Municipal nº 694, de 31 de 
Dezembro de 2012, e dá outras providências”. Matéria que estava baixada as 
comissões de Finanças e Orçamento e Obras e Serviços Públicos, que tendo 
analisado a matéria em epigrafe opinaram no sentido que, conforme o impacto 
orçamentário que existe dotação orçamentária adequada e suficientes para 
atender as despesas de pessoal e que a mesma fosse submetida à alta apreciação 
do plenário da egrégia Câmara de Vereadores, com relação a essa matéria foi 
apresentada uma emenda, pela bancada da Situação sugerindo que fosse 
alterado o artigo 2º e artigo 3º e suprimido o II do artigo 2º, sendo aprovada por 
unanimidade, posta em deliberação a citada matéria, foi aprovada por 
unanimidade com a emenda. Foi analisado também o Projeto de Resolução 
nº010/17 de 06 de Setembro de 2017, que “Da nova redação ao artigo 1º da 
Resolução nº001/05 de 25.04.2005 e suas alterações, que Fixa o valor das 
diárias dos senhores Vereadores e Funcionários da Câmara Municipal de 
Vereadores, e dá outras providências”. Matéria baixada para ser analisada na 
próxima sessão. Também foram analisadas as seguintes proposições: 
Proposição nº093/17 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que  



 
 
 
   “Sugere que o Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Meio 

Ambiente, elabore um projeto para a instalação de uma indústria de Reciclagem 
de Lixo. Proposição nº099/17 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, 
que “Sugere que o Poder Executivo Municipal, através da Lei Municipal 
638/11, e através da Comissão competente, para a próxima edição do 
Campeonato Municipal de Futebol de Salão - edição 2018 seja denominada a 
respectiva taça com o nome de (taça) JOÃO ALVES SOUTO, que muito 
incentivou a pratica do futebol em nosso município”. Proposição nº106/17 de 
autoria do Vereador Aldair Clovis Maron que “Sugere que o poder Executivo 
Municipal através do setor competente, faça a tubulação na Rua Cel. Raul de 
Oliveira a partir do posto de Saúde até a Escola Professora Lorete Fanck”. 
Proposição nº107/17 de autoria da Vereadora Cleomara Bertaso, que “Sugere 
que o Poder Executivo Municipal através da Secretaria competente e 
juntamente com o Cartório de Registros Públicos, realize Casamento 
Comunitário em nosso município”. Proposição nº108/17 de autoria do Vereador 
Valtair de Paula Alves, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através 
do setor competente, providencie a tubulação da Rua Thomásia de Carvalho 
proximidades do hospital”. Proposição nº109/17 de autoria do Vereador 
Valtair de Paula Alves, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através 
do órgão competente, providencie a abertura de um retorno na Avenida Ipiranga 
em frente a loja Becker”. Proposição nº110/17 de autoria das bancadas do PP e 
PSDB, que “Sugerem que o Poder Executivo Municipal, Institua a criação de 
um FUNDO MUNICIPAL DE CHIAPETTA, (especifico) para a construção da 
Capela Mortuária Municipal. Que este fundo receba recursos oriundos do 
orçamento da Câmara Municipal de Vereadores e de outras fontes públicas e 
privadas, conforme prevê em Lei”. Proposição nº112/17 de autoria dos 
Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai 
Selke, que solicitam ao Executivo “Qeu reative o viveiro municipal, cultivando-
se árvores nativas e mudas de flores, com o acompanhamento de supervisão da 
Secretaria do Meio Ambiente, para possibilitar o embelezamento da cidade e 
doação aos Munícipes interessados, incentivando-se a conservação do Meio 
Ambiente”. Proposição nº113/17 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon 
Kovalski, que “Solicita ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de 
Obras, que “Proceda aos reparos necessários no bueiro situado na localidade As 
Brancas, que margeia a propriedade do Sr. Eri Schulz, próximo também a 
propriedade do Sr. Albino Lunik. Ao que parece, é fundamental a reconstrução 
da cabeceira, a troca de um tubo que esta quebrado e o preenchimento do local 
com terra, a fim de que a estrada não desmorone. A situação atual enseja a 
ocorrência de acidentes, valendo destacar que se está próximo do período do 
cultivo agrícola, bem como que no local passa o transporte escolar, caminhões  



 
 
 
    para recolhimento do leite e diversos maquinários agrícolas de grande porte”. 

Matérias aprovadas por unanimidade. Também foi analisado o Pedido de 
Informação nº017/17 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, 
Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que Requerem ao Executivo que 
informe: O valor do aluguel que é pago ao proprietário do imóvel onde se 
localiza a Secretaria do Meio Ambiente, a STHAS, a Secretaria da Agricultura, 
a Inspetoria Veterinária e a EMATER. Matéria aprovada por unanimidade. No 
Período das Explicações pessoais, O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski frisou 
que a ultima sessão ordinária que tinha ocorrido já fazia um tempo considerável 
tinha sido no dia 21 de Agosto, porem naquela oportunidade se sucedeu uns 
fatos, algumas situações e ele como representante do povo não poderia deixar 
de comentar a respeito, e citou que na ultima sessão um amigo seu que estava 
presente do inicio ao fim filmando a sessão, e durante a sessão e a ideia não era 
de ficar polemizando e nem maltratar ninguém como representante do povo, e 
como aconteceu dentro, na casa do povo ele não podia deixar passar em branco 
citando que na ocasião o Mateus seu amigo conhecido por grande maioria da 
comunidade, foi chamado de lixo e ridículo e isso lhe deixou bastante 
indignando, porque não é uma postura que se espera de alguém e muito menos 
de algum Vereador, e aqui é a casa do povo onde a democracia ganha luz e 
nessa ocasião alguém do povo foi fortemente desrespeitado e manifestou o seu 
repudio a sua indignação quanto a isso, citou também que naquela oportunidade 
também uma professora acabou sendo de certa forma e não dizendo exatamente 
desrespeitada, mas se dirigiram a ela com uma postura deselegante que lhe 
deixou de forma indignando e triste, porque não é uma postura que ele espera 
dos representantes da comunidade, frisou novamente do Mateus estar filmando 
na sessão e fez uma critica da incoerência dos Vereadores da situação que 
criaram o Cargo de Assessor de Imprensa e insistem por A ou mais B, de uma 
forma ou outra repreender o pessoal que vem nos assistir, mencionando que na 
sessão passada a Professora Veridiana fez um comentário e foi repreendida na 
mesma forma no mínimo deselegante, então ele queria registrar isso, com pesar 
com um certo repudio, do outro lado frisou que o Mateus que estava novamente 
filmando em prol da transparência, é um rapaz que participa efetivamente da 
comunidade, atua no CTG, Gremio Estudantil, então participa voluntariamente 
de varias atividades que auxiliam a nossa comunidade, e a ideia não era 
repudiar ou constranger as pessoas e pelo o que ele sabia, ele foi chamado de 
lixo pela colega Vereadora da situação, frisando novamente que é uma situação 
que já mais poderia ter partido de um Vereador, em seguida solicitou para que 
fosse enviado um oficio para a Maira Antonoff, pela paixão dela as causas dos 
cachorros, solicitou também para que fosse oficiado a Secretária de 
Administração solicitando explicações se a estadia do Rogério Ratz Ottonelli,  



 
 
 
    na Secretaria de Administração é pontual ou se ele efetivamente está fazendo as 

vezes de um Agente Administrativo, sendo que ele foi contratado como 
Secretário de Escola, funções estas que são relacionadas diretamente aos alunos 
no âmbito da escola, nos prédios escolares e não desempenhando suas funções 
no prédio da Prefeitura, solicitou ainda envio de oficio para a Câmara 
Municipal de Alegria parabenizando pela transparência por transmitir as 
sessões via rádio e via feicebook, citando que dias atrás foi lá assistir uma 
sessão que é muito diferente da nossa Câmara, lá eles realmente pregam pela 
transparência, logo após frisou que gostaria de registrar o seu reconhecimento e 
agradecimento a Administração por estar pintando as faixas de segurança e 
também por ter tampado os buracos que ele tinha solicitado diagonal ao 
Banrisul e Hospital, e para finalizar deixou suas condolências pelo falecimento 
da Mãe da Vereadora Marlene senhora Oliva Maçalai e da mesma forma para a 
família Savariz pelo falecimento do Professor Arno Savariz. O Ver. Joel Pires 
Corrêa inicialmente solicitou para que fosse enviado um oficio para o Pastor da 
Igreja Batista senhor Maicon e Sua Esposa, pela atitude e belíssimo trabalho 
que vem desenvolvendo na nossa comunidade reativando o Grupo de Escoteiro 
que é muito importante esse trabalho social com as crianças de nossa 
comunidade, e também para o Djonatãn Kuhn que também faz parte desse 
trabalho junto ao Grupo de Escoteiros, em seguida frisou com relação ao 
projeto do fundão que estavam falando da Capela Mortuária, citando que era 
importante frisar que, estavam conversando com o Prefeito e ele opinou até de 
fazer um leilão do terreno daquela antiga e colocar junto nesse fundo, e o que 
sobrar desse fundo que for criando, poderá continuar no citado fundo, não quer 
dizer que tenha que ser usado todo o dinheiro, frisou também que ele e a 
Vereadora Cleomara estiveram em Porto Alegre participando de um curso que 
foi muito importante porque tu vai aprendendo o que tu pode fazer dentro do 
teu município, tu aprende como usar o dinheiro da Câmara para fazer alguma 
coisa para a nossa comunidade, muita gente acha que não é importante esses 
cursos que dá despesas e isso e aquilo, logo após frisou que o seu colega 
Gabriel gosta de pregar muito pela transparência e naquela sessão ele não foi 
muito transparente, citando que o pessoal lá de trás enxergava de um jeito 
diferente do que eles daqui da frente e citou que o rapaz estava escondendo o 
celular no bolso para filmar, e deveria ter uma atitude mais transparente, 
pegasse o telefone e sentasse na frente, não teria problema nenhum, solicitasse 
ao Presidente como ele já tinha falado se ele fosse o Presidente, iria pedir para 
ele filmar tranquilamente como ele estava fazendo naquele dia, ai sim era uma 
atitude transparente, naquele dia era uma atitude mesquinha escondendo o 
telefone, e parabenizou o rapaz pela atitude daquele dia de homem de verdade, 
frisou também com relação ao pessoal da Câmara de Alegria, que o Vereador  



 
 
 
    Gabriel falou que era transparente e não sabia se o Vereador estava sabendo 

quanto eles gastam por mês na Câmara de Vereadores  tem três funcionários 
que ganham a metade da folha dos Vereadores,  isso é importante também dar 
uma olhada antes de o Vereador gavar muito a Câmara de Vereadores de 
Alegria, citou também que tem municípios ao redor que gastam muito mais que 
a nossa Cãmara não dá nem para comparar e parabenizou os Presidente Valtair 
e Enio que estão coordenando até agora. A Verª. Marlene Maçalai Selke 
abdicou deste espaço.  O Ver. Valmir Rochinheski frisou que participou aqui 
no dia 24 de agosto de uma palestra da Conferência da Saúde uma palestra 
muito boa bem aproveitada, e frisou que foi citado que tinha encontrado seis 
focos do mosquito da dengue e ele não sabia e sugeriu para que fosse divulgado 
para fazerem a limpeza desses terrenos, em seguida parabenizou o Lions, a 
SMEC e a Administração pelo sucesso do FEMUSEC, e solicitou envio de 
ofícios para os ganhadores aqui de Chiapetta, parabenizou também a Secretária 
Municipal de Educação pela organização do desfile de 7 de Setembro, solicitou 
também envio de oficio para os coordenadores da Banda Samir e Beto, solicitou 
ainda envio de oficio ao senhor Arnildo Beck parabenizando pela homenagem 
recebida nas comemorações da Semana da Pátria. O Ver. Valtair de Paula 
Alves solicitou para que fosse enviado um oficio para a Gerente do Banrisul 
para que no mínimo sejam colocados uns dois caixas eletrônicos novos, as 
pessoas estão reclamando muito que estão sempre estragados e também para 
que fosse verificado, para os caixas eletrônicos funcionarem aos domingos, 
porque em uma emergência a pessoa precisa de dinheiro e esta fechado, 
solicitou ainda para quando tiver muita gente na fila que o segundo caixa seja 
aberto também, em seguida parabenizou a Segurança do  Graupe e seus colegas 
pela segurança do festival, solicitou também envio de oficio ao senhor Prefeito 
e para a Secretaria de Agricultura citando que todos falam que tem que 
incentivar o nosso comercio, então que seja contratada a Segurança daqui de 
Chiapetta, para a 2ª Mostra, não precisando mandar dinheiro para fora deixar 
aqui no município, solicitou também envio de oficio para o Secretário Gringo, 
agradecendo por ter atendido mais um pedido seu, pelo encascalhamento da 
estrada que liga a propriedade do senhor, Alcidio Krammer, e solicitou para que 
fosse feito a estrada que liga a propriedade do senhor Evaldo Böing, frisou 
também com relação ao colega Vereador Gabriel que os Vereadores reprendem 
o povo, citando que a transparência Vereador é quando falar que o Vereador 
Neguinho repreendeu, o Vereador Joel, a Vereadora Cleomara falar o nome de 
cada um, solicitou também envio de oficio aos organizadores do Festival, 
solicitou novamente envio de oficio ao Prefeito parabenizando pela distribuição 
da cesta básica no sábado,  e para finalizar falou que esta ai para ajudar quando 
precisarem dele, para trabalhar para a comunidade. O Ver. Aldair Clovis  



 
 
 
    Maron inicialmente desejou boas vindas ao novo funcionário lotado na Câmara 

de Vereadores, e citou que foi uma das reivindicações do vereador Kovalski 
para divulgar as matérias da Câmara, frisou também referente ao Mateus, e que 
não sabia se era funcionário, se estava recebendo e parabenizo-o, frisando que o 
Guri tinha capacidade e que futuramente será um baita Assessor de Imprensa, 
em seguida desejou um feliz aniversário ao Fabio, que estava aniversariando 
naquele dia, logo após solicitou que fosse oficiado a Banda em nome dos dois 
Bermann e demais componentes parabenizando-os pelo belo desfile, 
parabenizou também o Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de 
Agricultura e fez o convite, pela 2ª Mostra Agropecuária do município de 
Chiapetta, que vem de encontro aos nossos agricultores, e para finalizar desejou 
votos de pesar as famílias enlutadas Maçalai, Savariz e Família Pereira. Em 
aparte ao Ver. Gabriel  que frisou que o Vereador Maron é bastante brincalhão, 
bastante gozador no melhor sentido, que afirmou que a contratação do Fabio 
tinha sido por indicação do Vereador Kovalski, então ele iria esclarecer  que ele 
foi contra a criação do cargo, e favorável sim a transparência que as sessões 
fossem transmitidas pela rádio, pelo feice, inclusive o salário que vai ser paga a 
esse Assessor  poderia ser investido para transmitir as sessões via rádio.  A Verª 
Célia Vargas Padilha frisou inicialmente que os ofícios que seriam enviados 
com relação ao Festival da Canção que fosse enviado em nome da Câmara 
parabenizando todos os calouros e organizadores e todas as pessoas que de uma 
forma ou de outra contribuíram para que o mesmo se realizasse, solicitou 
também que fosse enviado oficio em nome de todos para as famílias enlutadas 
da colega Marlene, também para as famílias Padilha Pereira, Savariz e Ritter, 
solicitou também envio de oficio para a Comunidade Católica da Linha São 
José, pela brilhante festa realizada, em seguida frisou que gostaria de saber a 
respeito do oficio de pedido de informação o qual ela solicitou ao Gerente da 
Caixa Federal, que até agora ela não recebeu a informação se eles autorizaram a 
construir a casa fora do projeto que era para ser construída na área urbana, 
mencionou também que gostaria de dizer que ela faz cursos, participa das 
reuniões na medida do possível que não estiver compatível com o seu horário 
de trabalho, e citou que ela já fez vários cursos, na alegria com o Tribunal de 
Contas em Santo Augusto também na gestão anterior, e ela ouviu comentários e 
que não iria citar o nome que alguém falou que ela não estaria participando dos 
cursos, e salientou que na escola eles não têm Professora Substituta e que iria 
trazer um atestado da direção da escola que ela não tem disponibilidade de sair, 
mas ela é uma pessoa que se mantem informada, citando que tem as redes 
sociais que ela pode se informar, pode solicitar via e.mail, não precisa estar lá 
se não tem disponibilidade de participar, e frisou que iria se informar de quando 
ir a um curso se esse dinheiro que seria de sua pessoa, e ela não tendo  



 
 
 
     disponibilidade de participar devido ao seu trabalho, se a lei permitisse com 

esse dinheiro fosse comprado medicamentos e colocado no posto de saúde para 
as pessoas que necessitam, então é assim ela gosta que falam as coisas na sua 
frente, não ficam falando por trás, e solicitou se isso não fosse verdade que 
fosse desconsiderado o que ela estava colocando, logo após mencionou que já 
foi colocado proposições para que as reuniões da Câmara sejam transmitidas 
nos meios de comunicações nas redes sociais a pedido da comunidade, o 
Grêmio Estudantil também está solicitando, a comunidade esta ai lhes pagando 
e está exigindo, em aparte ao Vereador Gabriel que frisou que todas as nossas 
sessões são públicas, na pratica não existem mais sessões secretas e que não 
precisa de autorização para que as sessões sejam transmitidas, de volta a 
Vereadora Célia, que comentou com relação ao fundo que estava sendo criado, 
e que era favorável, citando que em mandatos anteriores e até agora ela 
solicitou varias vezes para ser construída a capela mortuária a pedido das 
Igrejas e da Comunidade e não foi construída, então que o Prefeito tenha 
consideração e seja criado esse fundo e com certeza a nossa comunidade vai 
ficar felicíssima, porque é retorno do imposto que pagam, frisou também que 
queria agradecer a Secretária de Educação que é uma pessoa competente e 
capaz por responder o seu pedido de informação com relação ao transporte 
escolar e ela iria prestar conta a comunidade que solicitou, frisou também de 
que bom que as cestas básicas estão sendo distribuídas mensalmente, frisando 
que ela lutou fez varias proposições que estão arquivadas nesta casa, solicitando 
que fosse mensalmente é um direito que os funcionários tem, frisou também 
que luta ainda para os funcionários terem um plano de saúde, e um salário 
digno também, porque aquilo que ela dizia que todas as profissões são dignas 
de merecimento e reconhecimento. A Verª. Cleomara Bertaso inicialmente 
frisou que ela e o Vereador Joel participaram de 22 a 25 de um curso junto a 
Ilegis em Porto Alegre, de assuntos relacionados com Câmara de Vereadores, o 
PPA, palestras que foram administradas por Auditores já aposentados, 
Auditores em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 
e também nos dias 29 e 30 participaram de um curso da ACAMRECE em Três 
Passos com todos os Vereadores, em seguida solicitou para que fosse oficiado o 
Lions, SMEC e Administração parabenizando pelo belíssimo Festival da 
Canção Sertaneja, citando que todos que tiveram a oportunidade de prestigiar 
viram que bonito foi e o povo sentia falta disso nas duas noites o público lotou 
o local, solicitou também envio de oficio para os coordenadores da Banda na 
pessoa do Samir e do Beto Bermann, pela belíssima apresentação e que fosse 
repassado aos demais componentes tantos os novos, como os antigos, solicitou 
também envio de ofícios ao Prefeito e Secretários pela realização da Audiência 
Pública no ultimo dia 06 aqui nesta casa que foi direcionado a toda a população  



 
 
 
    e sentiram falta da população, tinha só Secretários, Vereadores e minoria da 

população de vir aqui conhecer um pouco da parte orçamentaria do município, 
e o que lhe deixou bem impressionada foi a divida ativa que o município tem de 
munícipes que chega a quase sete milhões e meio, um só devedor deve mais de 
três milhões para o município, e citou que o Prefeito os colocou que está 
achando um meio para a cobrança dessas dividas de pegar terreno, alguma 
forma da parte legal, porque não é justo todos os anos nos pagar o IPTU e eles 
devendo esse alto valor, e também parabenizou os Secretários por virem aqui 
explanar as suas ações e futuras ações que tem para o nosso município,  logo 
após convidou todos para participarem da semana farroupilha junto ao CTG 
Relembrando o Tio Lautério dias 13,17 e 19 desse mês, onde iria ter troca de 
faixas, apresentação das invernadas artísticas, e parabenizou o CTG, e os 
Cavalarianos que foram até a cidade de Humaitá, buscar a Chama Crioula, 
frisou também que gostaria de colocar sempre na mesma linha do Vereador 
Joel, citando que talvez possa ter se expressado errado na forma de dizer lixo ou 
ridículo, porque ela achava que tinha sido uma atitude não honesta de uma 
pessoa, que não é preciso esconder no bolso celular para gravar, citando que ela 
sempre ensina o seu filho sempre honrar suas atitudes como um homem digno, 
e citou que no feice colocaram que ela não sabe educar o seu filho, mas ela sabe 
e cobra dele de respeitar os Professores na Escola e ser honesto e admitir as 
suas atitudes, então foi uma parte de mais de indignação na forma como pegou 
duvidando que eles eram tão lerdos assim, que não iriam ver que estava 
filmando, e ela pode ter pecado perante a outro Vereador que diz coça saco, 
colonada, devemos respeitar os nossos colonos são eles que produzem os 
alimentos para a nossa mesa, porcaria, isso para ela são palavras de baixo calão 
e o Fabio não está coçando o saco está trabalhando. O Presidente da Casa 
Vereador Enio Alberto Delatorre, frisou que naquele dia a sessão tinha sido 
proveitosa até deu para os Vereadores se elogiarem um pouquinho, e achava 
que naquele dia a oposição troche projetos interessantes para todos os edis 
desenvolverem juntos, e solicitou encarecidamente para todos refletirem um 
pouco, porque que são Vereadores, será que a comunidade quer tanta intriga, 
tanta fofoca, e achava que não e que devemos trabalhar pelo município, em 
seguida frisou com relação aos envios de ofícios, ofícios de votos de pesar, 
vamos enviar a todos os familiares enlutados, da questão da semana farroupilha, 
da cavalgada, da 2ª Mostra Agropecuária nos dias 22,23 e 24 para o pessoal 
participar, dos Escoteiros, a convocação do Prefeito, solicitou também que 
fosse enviado um oficio para a Secretaria Municipal de Obras, que agora está 
dividida, lá na obra esta cuidando o Vice Celço e o Gringo e na cidade o Milton 
Backes, e solicitou envio de oficio ao Milton que é o responsável pela cidade, 
para que cuidasse a questão da limpeza, do recolhimento dos galhos, entulhos e  



 
 
 
    reparos em alguns buracos que há nas ruas, e citou que cobrou dele 

especificamente e não foi solucionado, então solicitou esse envio de oficio que 
em frente ao Lions, na esquina da saída da garagem da casa da saudosa Juema 
Pereira existem buracos e necessitam de reparos, frisou também que iria 
solicitar que a SMEC e o Lions prestassem contas de quanto deu o festival, mas 
já que lá no dia do festival já citaram que deu quatorze mil reais de lucro, 
ficando sete mil para o Lions e sete mil para a SMEC, para aplicar na educação, 
então ele achava que quando tem dinheiro público as entidades, tem que prestar 
contas para a comunidade, solicitou também que fosse enviado um oficio ao 
Regis do Cartório e em especial ao Doutor Samir França seu sobrinho, citando 
que foi realizado o primeiro usucapião extrajudicial e que já saiu a escritura, 
parabenizando-os por acatar o usucapião, mencionou também que ele tem a 
função de coordenar os trabalhos da Câmara de Vereadores e que não queria 
que colocassem nas redes sociais, mas ele gostaria que os Vereadores 
refletissem porque ele também é ser humano, e ele já viu a Câmara de 
Vereadores por exemplo funcionar no prédio da Prefeitura, na Escola Lorete 
Fanck, na praça a onde é a Secretaria de Educação, no Mercado Weschter, no 
prédio do Deuclésio, no prédio do Selvino, alias lá ficaram devendo inclusive a 
esposa do saudoso Selvino teve que entrar na justiça para poder receber, citou 
também que esta Câmara de Vereadores já pagou seis salários mínimos de 
aluguel por mês para funcionar, isso daria cinco mil e trezentos e quarenta reais, 
e novamente não queria que colocassem nas redes sociais, mas só para refletir 
que dias atrás alguém falou parabéns Enio, que teve a ideia de construir o 
Prédio da Câmara de Vereadores, sim com quarenta e cinco mil de economia 
num  ano e também com o apoio do Prefeito está ai a nossa Câmara de 
Vereadores servindo para velórios, para reuniões, frisou também que ele faz 
parte da Diretoria da ACAMRECE, e que importante foi aquela reunião hoje 
serviu de fazer um projeto para  construir a capela mortuária, mencionou 
também que dentro do município ele poderia constituir a empresa de divulgação 
sua, quantas vezes ele foi chamado para o FEMUSEC, para Feira, para Desfile, 
para Mateada, e ele sempre pergunta quando o convidam para ajudar se não vai 
ter ciúmes nisso, não vão querer dizer que o Enio esta querendo aparecer, 
mencionou também que passado um mês dele no comando da Presidência ele 
gostaria de prestar um pouquinho de contas, por exemplo ele já mandou 
extinguir uma carta de ICMS, de mil e duzentos reais que todo o mês a 
UVERGS cobrava de nós, era um cheque em branco lá em Porto Alegre através 
do Banrisul e agora ´não se cobra mais já faz 30 dias, o jornal celeiro chegou a 
dar mil e quatrocentos reais por mês e não se utiliza mais as matérias vão estar 
destacadas aqui no mural, vai estar na rádio 104, que nos pagamos tem um 
projeto aprovado por todos, vai estar no site, com competência, lealdade e sem  



 
 
 
    bobagem, porque os cargos aqui são de confiança o pessoal já sabe  que tem que 

fazer a coisa certa não provocar o Vereador, citou também que o contrato com a 
empresa cidades é até o final do ano mais quatrocentos reais por mês que vai 
estar liquidado, a estagiária nos não temos mais faz uns quinze dias era 
quinhentos e cinquenta reais, então a economia que foi feita na Câmara esse 
mês é de três mil oitocentos e cinquenta reais, mesmo criando o cargo de 
Assessor de Imprensa de mil e oitocentos reais, citou também que com a 
retirada da UVERGS, vai ser feito um convenio com a ILEGIS, por seiscentos e 
cinquenta reais, a metade do valor pago a UVERGS, com isso dá uma 
economia de mil e trezentos e quarenta reais por mês, frisou também com 
relação ao sistema de rodizio citando que antigamente falava primeiro a 
bancada da situação a bancada da oposição era a ultima, e ele foi o proponente 
da proposta para fazer o sistema de rodizio, para fazer justiça, para dar  
proporcionalidade, frisou também que participaram de uma reunião, com 
relação a questão do ISS, que vai dar mais de duzentos mil reais para o 
município de Chiapetta, esta questão da cobrança dos cartões de créditos, os 
plano de saúde, frisou também com relação ao projeto do IPTU, e naquele dia 
ele tinha cobrado do Prefeito que não aumente o IPTU da comunidade que eles 
vão ser contra, frisou também que tinha uma equipe fazendo a medição nova do 
IPTU, e ai ele solicitou conforme o projeto de sua autoria, já colocar o desconto 
não de quinze por cento, mas de vinte por cento, agora é a hora de aproveitar 
para a questão da limpeza dos terrenos, para evitar a dengue e o verão está 
começando, solicitou também para o pessoal refletir um pouquinho o que ele 
faz de bem, e não o que ele faz de ruim, e talvez na próxima sessão ela fala um 
pouco sobre a Secretaria fantasma e alguma coisa,  e agradeceu a presença de 
todos e convidou para a próxima sessão ordinária no dia 26 de setembro as 
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.     

 



                                        
 
                                

ATA Nº.023/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017 
 
      Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezessete às 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 Enio Alberto Delatorre, Vice-Presidente no exercício da Presidência, 
com a presença dos seguintes edis: Célia Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; 
Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene de Fátima Maçalai 
Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula Alves, com a ausência do 
Vereador Aldair Clovis Maron que se encontrava em tratamento de saúde, 
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, logo após a leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Joel Pires 
Corrêa, em seguida foi feito um relato das correspondências recebidas e 
expedidas, dando continuidade foi feito a leitura da Ata nº 022 de 11 de 
Setembro de 2017, a qual foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade o 
Senhor Presidente abriu um espaço e convidou o Secretário de Finanças Senhor 
Irineu Luiz dos Santos e a Contadora Senhora Marcia Eickhoff Pires para 
fazerem parte da Mesa dos trabalhos, para que os mesmos fizessem a 
demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo 
quadrimestre de 2017, em cumprimento ao estabelecido no artigo 9º § 4º da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo 
demonstrará que avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal 
e de seguridade social ao final de cada quadrimestre.  Logo após 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 nº038/17 de 22 de 
Setembro de 2017, que “Altera redação do artigo 6º da Lei Municipal nº 
565/10, de 25 de maio de 2010, e dá outras Providências”. Projeto de Lei 
nº039/17 de 22 de setembro de 2017, que “Altera redação do artigo 1º da Lei 
Municipal nº 692, de 31 de dezembro de 2012, e dá outras providências”. 
Projeto de Lei nº040/17 de 22 de setembro de 2017, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a efetuar repasse financeiro a Associação Hospitalar 
Chiapetta, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº041/17 de 22 de 
setembro de 2017, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 
2018-2021 do Município de Chiapetta e dá outras providências”. Projeto de 
Lei nº042/17 de 22 de setembro de 2017, que “Autoriza a abertura de crédito 
especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. Projeto de Lei 
nº043/17 de 22 de setembro de 2017, que “Altera a redação do art. 1º e art. 4º 



da Lei Municipal nº 877/2017 de 28 de março de 2017, e art. 2º da Lei 
Municipal nº 881, de 27 de Abril de 2017, e acrescenta o art. 4º - A, e dá outras 
providências”. Projeto de Lei nº044/17 de 22 de setembro de 2017, que 
“Altera a redação do art. 2º, 9º e 10º da Lei Municipal nº 890, de 14 de junho de 
2017 – Que institui o sistema se sobreaviso para Servidores ocupantes dos 
Cargos de Motorista do Sistema Municipal de Saúde e dá outras providências”. 
Projeto de Lei nº045/17 de 22 de setembro de 2017, que “Autoriza a abertura 
de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. Projeto de 
Lei nº046/17 de 22 de setembro de 2017, que “Autoriza a abertura de crédito 
especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. Projeto de Lei 
nº047/17 de 22 de setembro de 2017, que “Autoriza abertura de crédito especial 
no orçamento vigente, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº048/17 de 
22 de setembro de 2017, que “Autoriza a abertura de crédito especial no 
orçamento vigente, e dá outras providências”. Mateiras aprovadas por 
unanimidade de voto dos presentes. Foi analisado também o Projeto de 
Resolução nº010/17 de 06 de setembro de 2017, que “Da nova redação aos 
artigos 1º e 2º e acrescenta o parágrafo único da Resolução nº001/05 de 
25.04.2005 e suas alterações, que Fixa o valor das diárias dos senhores 
Vereadores e Funcionários da Câmara Municipal de Vereadores, e dá outras 
providências”. Matéria aprovada por unanimidade de votos dos presentes. 
Também foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº114/17 de 
autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder 
Executivo Municipal através da Secretaria da Administração e Planejamento, 
busquem junto a RGE a regularização do Poço Artesiano situado na Linha São 
Judas Tadeu, para que o mesmo possa entrar em atividade com maior brevidade 
possível”. Proposição nº115/17 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, 
que “Sugere que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de 
Administração, notifiquem a RGE para que a mesma faça a retirada ou o 
deslocamento do poste de luz situado na Rua Valentim Backes, esquina com a 
Avenida Ipiranga, entre a Igreja Evangélica de Confissão Luterana e 
propriedade do Sr. Vilmar Armando Roth”. Proposição nº116/17 de autoria 
dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene 
Maçalai Selke, que solicitam ao Executivo “Que proceda aos reparos 
necessários dos pórticos do Município (entrada e saída da cidade), bem como, 
principalmente, pinte-os com as cores das bandeiras do Brasil, do Estado e do 
Município, cada qual com as de uma bandeira, ou mesclando-as, conforme for 
esteticamente mais atrativo”. Matérias aprovadas por unanimidade de votos dos 
presentes. Também foi analisado o Pedido de Informação nº018/17 de autoria 
dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene 
Maçalai Selke, que Requerem ao Executivo que informe: Quem é o proprietário 
do terreno situado ao lado da garagem municipal, no qual foi construído um 
galpão? – Qual foi o custo total da obra? – Houve autorização específica para a 
construção do referido empreendimento? Matéria aprovada por unanimidade de 



votos dos presentes. Foi analisada ainda a Moção nº009/17 de autoria dos 
Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai 
Selke, MOÇÃO DE APOIO ao Funcionalismo Público Estadual, em especial 
aos Professores, que estão tendo seus salários parcelados”. Matéria aprovada 
por unanimidade de votos dos presentes. No Período das Explicações 
pessoais, O Ver. Joel Pires Corrêa abdicou deste espaço. A Verª. Marlene 
Maçalai Selke solicitou para que fosse enviado um oficio para a Secretaria de 
Agricultura parabenizando pela 2ª Mostra Agropecuária que estava muito bom, 
parabenizou também o Prefeito que estava lá dando o maior apoio, EMATER, 
Sindicato, Secretária Veterinária e a todos que participaram da Feira, e citou 
que participou da abertura e das palestras, e a palestra da Agricultura Familiar 
foi muito importante, onde o Palestrante falou que os filhos devem ficar na 
agricultura, os Pais devem motivar eles a ficar, terem mais diálogos com os 
seus filhos, porque o Agricultor tem condições de segurar os seus filhos na 
Agricultura e manter uma renda talvez mais do que aqui na cidade, frisou 
também que no dia anterior tinha participado de uma Palestra aqui na Câmara 
municipal sobre a valorização da vida, que foi explicado a diferença da 
Depressão e dá tristeza, foi uma palestra muito importante, frisou também sobre 
os projetos aprovados naquele dia, citando que foram projetos bons que irão 
beneficiar toda a população, e quando beneficiar a população eles estarão 
sempre de acordo com os projetos. O Ver. Valmir Rochinheski parabenizou o 
Secretário Dorninha pela 2ª Mostra Agropecuária, e citou que no folder da 
Mostra não apareceu na parte do apoio: o nome da Câmara Municipal de 
Vereadores, e solicitou para que na próxima edição da Mostra seja colocado, 
em seguida solicitou para que fosse enviado um oficio para a Secretaria de 
Obras, solicitando umas cinco cargas de pedra para a sede da Associação 
Relembrando o Passado um pedido do Presidente Helmuth Ratz. O Ver. 
Valtair de Paula Alves solicitou para que fosse enviado um oficio para a 
Administração parabenizando pela Feira, e para a Banda Renovason que cedeu 
o equipamento e ajudou o pessoal lá no baile e nos Shows, solicitou também 
envio de ofícios para o Secretario Miltinho para que fosse feito reparos nos 
buracos das Ruas do Bairro Nova Esperança em frente às residências de seu Ari 
e Seu Padilha enfim em todos os buracos que tem nas Ruas, citando que pedra 
tem na pedreira, tem maquinários e tem mão de obra, então é só executar esse 
servicinho que não é difícil. A Verª. Célia Vargas Padilha solicitou para que 
os ofícios fossem enviados em nome da Câmara parabenizando todos os 
organizadores do evento, e frisou que foi muito bonita a 2ª Mostra 
Agropecuária, as exposições, as palestras, e citou que uma palestra refletiu uma 
questão importante que os filhos não querem permanecer na agricultura e o 
palestrante deixou bem claro, que muitas vezes a família, os Pais não dividem o 
lucro da propriedade, só dão lá uma gorjeta, uma mesada, e isso não é o ideal 
tem que partilhar os lucros, mencionou também que gostou muito dos teatros 
infantil, mencionou também que gostaria de dizer ao Dorn, que ele como 



Vereador sempre estava preocupado com a agricultura, ele sempre falava e hoje 
está lá, e ao olhos da sociedade do município de Chiapetta está desenvolvendo 
um ótimo trabalho, frisou também que olhando uma foto do Parque que alguém 
postou e um cartão postal, e que as que as pessoas também precisavam deste 
momento de lazer e aquele cartão postal que se vê lá como o Vereador Valtair 
iria falar se não fosse os Funcionários Públicos trabalhar arduamente a semana 
toda anteriormente, que nem quando é para sair rodeios, quantos dias os 
funcionários ficam lá trabalhando, e citou também o pavilhão que foi construído 
lá suor dos Funcionários Públicos, e solicitou para que fosse enviado um oficio 
parabenizando todos os funcionários que trabalharam no Parque, frisou também 
da importância da palestra realizada aqui na Câmara, com o tema Valorização 
da Vida, só era uma pena que a comunidade quase não participou, quem 
participou mais foram os Alunos, Professores, a Saúde e poucas pessoas da 
comunidade, foi uma excelente palestra que além do Psiquiatra orientar as 
pessoas que tem problemas também trata com medicamentos e veio nos orientar 
de problemas sérios aqui do nosso município, e ela que trabalha com aluno 
percebe bastante problemas que devem ser trabalhado, cuidado dar uma atenção 
especial, frisou também que gostou quando o palestrante falou que temos que 
ajudar dar apoio, cada um tem a sua maneira de pensar, não criticar temos que 
respeitar tudo tem o seu tempo, logo após frisou com relação ao pedido de 
informação que eles fizeram citando que ela foi procurada e conversa bastante 
com a Dona, e esses problemas vem se arrastando a bastante tempo, e ela 
colocou que era inventariante da família e gostaria de uma informação a 
respeito desse problema, frisou também que a nossa comunidade estava de 
parabéns o CTG também que fez o almoço lá no Parque, as famílias que tem 
seus filhos que participam dos elencos, e salientou que está muito bonito o 
incentivo a cultura, o filho da Vereadora Cleomara também participa, e no 
momento que os filhos estão lá no CTG, praticando uma cultura sadia, não 
andam por ai no mundo das drogas, no mundo da violência, frisou também com 
relação as emendas parlamentares que foram aprovadas, citando que isso é 
muito importante é um dinheiro público que veio e isso é do povo que paga 
seus impostos, passa um Administrador, passa outro e cada um vai trazendo 
alguma coisa para o município. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski frisou que 
gostaria de destacar o que a Professora Célia tinha comentado por ultimo, que 
como oposição ainda que para alguns isso seja estranho, e eles estão bastante 
felizes com a vinda de emendas, seja de qual partido for afinal das contas vai 
contribuir para a melhoria de vida de toda a comunidade Chiapetense 
independente de partido politico, em seguida agradeceu os colegas Vereadores, 
Funcionários da casa e poucas pessoas da comunidade, citando que no domingo 
dia 24 ele se tornou mais velho fez 23 anos e por isso agradeceu todos aqueles 
que lhes felicitaram, que lhe desejaram parabéns, enfim que lhes dedicaram um 
monte de coisas boas, e ficou muito feliz pelos cumprimentos, e deixou 
registrado em público o seu agradecimento a essas pessoas, mencionou também 



que há bastante tempo atrás, ele juntamente com as Vereadoras Célia e 
Marlene, apresentaram um pedido de informação para a Secretaria de Obras, e 
tinha como objeto basicamente sobre se o município contava com inventário 
atualizado de todos os bens, qual o maquinário disponível especificamente na 
pasta, especificar os bens, e por fim se os servidores que conduzem os 
maquinários estariam devidamente habilitados para tanto, e citou que naquela 
oportunidade ele explicou todos os motivos do pedido de informação, porem 
desde então até o momento o pedido não tinha sido atendido e duas ou três 
sessões atrás ele solicitou para o Secretário enviar um oficio para o Secretario 
da pasta senhor Celço, então ele solicitou novamente para que seja atendido 
esse pedido, frisou também que já havia comentado aqui, que ele tinha ido até a 
Secretaria de Saúde solicitar a efetividade dos Agentes de Saúde, e comunicou 
que foi atendido teve o acesso à documentação no dia anterior, e não teve 
tempo de fazer uma analise mais aprofundada, mas o pouco que ele viu ele 
pode dizer, que parte da comunidade tinha uma parcela de razão, que uma ou 
outra Agente não estariam cumprindo horário, ou deixam uns moradores de 
fora, e deixou a disposição dos colegas as informações se alguém queira tirar 
cópias, frisou também que gostaria de reforçar mais uma vez uma proposição 
protocolada e aprovada do Vereador Neguinho, solicitando a construção de 
quatro redutores de velocidade na comunidade da Nova Esperança II (PAC 2) e 
solicitou para que fosse oficiado a Secretaria de Obras para a construção dos 
citados redutores, solicitou também que fosse enviado um oficio para o Padre 
Eliseu Backes, citando que soube que o Padre tinha ficado de certa forma triste 
de alguns dizeres, de algumas declarações feitas na casa, então solicitou o envio 
de oficio a ele que é uma autoridade religiosa, em função desses 
acontecimentos convidando ele para se fazer presente em todas as sessões da 
Câmara, em aparte ao Presidente Enio que frisou que ninguém proibiu o Padre 
de vir nas sessões, e se o Vereador quisesse enviar por conta própria não teria 
problema, mas através da Câmara de Vereadores não, porque o Padre sempre 
foi bem vindo nas sessões, de volta ao Vereador Gabriel que frisou que não iria 
citar nome, mas tinha uma pessoa no hospital que estava passando por 
problemas de saúde, e ela o procurou solicitando auxilio, e a pedido dela ele 
trouxe uma lista e deixou a disposição se alguém por ventura queira ajudar com 
alguma quantia, e a ideia não era constranger nenhum Vereador, nem nada.  A 
Verª. Cleomara Bertaso inicialmente solicitou para que oficiasse o Patrão do 
CTG e toda a Patronagem parabenizando pela semana Farroupilha, citando que 
teve vários eventos e para eles que são membros também da Patronagem, 
estavam satisfeitos que teve um bom lucro e agora vão começar a ajeitar a casa, 
também aos Novos Peões e Prendas da Gestão 2017/2018, ao Professor 
Alexandre Moreira e suas Invernadas Artísticas pelas belíssimas apresentações, 
que não foi só no CTG, eles foram às escolas também, participaram também da 
semana Farroupilha da STHAS, frisou também que estava muito feliz de ver 
seu filho de oito anos, palestrando de como ensilar um cavalo, de como atirar 



um laço e isso os gratifica como a Vereadora Célia tinha frisado de levar ele e 
conhecer essa cultura maravilhosa Gaúcha, solicitou também envio de oficio ao 
Secretário Dorn e sua equipe, EMATER, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
Inspetoria Veterinária e Funcionários que trabalharam em frente essa 2ª Mostra 
que foi muito bem feita, muito bem aproveitada e citou que, teve a 
oportunidade de participar de duas palestras no sábado de manhã, sobre 
genética e a outra sobre solo, solicitou também envio de oficio para a Senhora 
Valci Thomzak parabenizando-a  pelo recebimento do Certificado de Selo 
Sabor Gaúcho, sendo a primeira Agroindústria Familiar instalada em nosso 
município, Agroindústria Renascer, então isso temos que reconhecer e que ela 
sirva de exemplo aos outros produtores rurais, em seguida parabenizou o 
Secretário de Saúde pelo evento realizado no dia anterior e também o 
Palestrante Dr. Bruno Guidollin, e citou que essa palestra abriu muitos 
horizontes, uma brilhante palestra, pena que a comunidade em si não vem nessa 
busca de conhecimento, solicitou também que gostaria de uma forma bem 
carinhosa que fosse enviado um oficio para a Senhora Elaine dos Santos pelo 
trabalho realizado com as crianças do Bairro Nova Esperança II (PAC 2) e 
arredores. O Presidente da Casa Vereador Enio Alberto Delatorre, frisou que 
tinha uma ideia de mexer um pouco com a estrutura da Câmara de Vereadores, 
citando a preocupação com a Galeria dos Ex. Presidentes, que os quadros foram 
feitos um pouco grande, e em pouco tempo estaremos enchendo a parede, e ele 
estava propondo fazer uma coisa que mexe com alguns quadros, por exemplo, 
tirar uns quadros de quem tem mais de um e escrever todo o exercício da 
Presidência em um quadro na parte de baixo, então ele queria que fosse 
amadurecendo essa ideia, de discutir para não colocar a goela baixo essa 
questão, e se tiver algum problema da para por em votação, e vai ser 
economizado, porque o quadro vai ser reutilizado para os futuros presidentes,      
e agradeceu a presença de todos e convidou para as próximas sessões nos dias 
09 e 23 de outubro as 20:00 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.     

 



INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL  
DE VEREADORES DE CHIAPETTA/RS 

 
Sessão EXTRAORDINARIA do dia 02/10/2017 

 
          A Câmara Municipal de Vereadores deste município esteve reunida em 

caráter extraordinário no dia 02 de Outubro de 2017, sob a Presidência do Vereador Enio 
Alberto Delatorre Vice Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos seguintes 
Edis: Aldair Cloves Maron, Cleomara Bertaso; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; 
Marlene Maçalai Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula Alves. Com ausência da 
Vereadora Célia Vargas Padilha; 

Onde foram analisados os seguintes projetos de lei oriundo do Poder Executivo 
Municipal: 

Projeto de Lei nº049/17 de 28 de setembro de 2017, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal prorrogar a recontratação emergencial de 
excepcional interesse público, e dá outras providencias”. Justificativa: A 
recontratação de Agente Comunitário de Saúde, será realizado através de contrato 
administrativo até manifestação judicial. Matéria aprovada por unanimidade.  

Projeto de Lei nº050/17 de 28 de setembro de 2017, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a efetuar abertura de credito especial no orçamento 
vigente, e dá outras providencias”. Justificativa: Fica autorizado o Poder Executivo 
Municipal a efetuar abertura de credito especial no valor de R$ 13.823,96 (treze mil, oitocentos 
e vinte e três reais e noventa e seis centavos), repasse da Secretaria Nacional de Defesa Civil – 
SEDEC ao Município objetivando a reconstrução de bueiros, de várias localidades do nosso 
município. Matéria aprovada por unanimidade. 

Projeto de Lei nº051/17 de 28 de setembro de 2017, que “Altera a Lei 
Municipal nº 067/97, de 27 de novembro de 1997, Código Tributário 
Municipal”. Justificativa: fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Alterar a Lei 
Municipal 067/97, que arbitra sobre o Código Tributário Municipal, em razão de modificações 
feitas na Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003, pela Lei Complementar 
Federal nº 157, de 29 de dezembro de 2016, que altera o Imposto Sobre Serviços (ISS), onde 
foram realizadas sensíveis modificações na matriz tributaria do ISS, a inclusão de novos 
serviços, a modificação de local de pagamento de alguns serviços, o desmembramento e a 
ampliação descritiva de itens da lista. Além disso novos serviços surgem ao longo do tempo, 
que não eram corrigidos, acabavam não incorporando, produzindo um limbo na tributação 
municipal do ISS sobre estes serviços que buscamos corrigir com esta regularização. Com a 
possibilidade de ampliação real das receitas do Município, na definição de que serviços de 
administração de cartões de credito, leasing e planos de saúde terão o ISS devido no Município 
onde se encontra o tomador, e, considerando a necessidade de pôr fim a guerra fiscal existente 
entre os municípios, por meio de arbitragem fiscal, passam a recolher ISS inclusive, abaixo do 
mínimo constitucional de 2% (dois por cento), as perspectivas se tornam muito positivas com 
as modificações. Matéria aprovada por unanimidade. 

 
 
 
 

 
 
 
 



Sessão ORDINARIA do dia 09/10/2017 
 
 

          A Câmara Municipal de Vereadores deste município esteve reunida em 
caráter extraordinário no dia 02 de Outubro de 2017, sob a Presidência do Vereador Enio 
Alberto Delatorre Vice Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos seguintes 
Edis: Aldair Cloves Maron, Célia Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Gabriel Guilhon 
Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene Maçalai Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula 
Alves. 

Onde foram analisados os seguintes projetos de lei oriundo do Poder Executivo 
Municipal: 

Projeto de Lei nº052/17 de 06 de Outubro de 2017, que “Institui o Fundo 
Municipal para construção da Capela Mortuária do Município, e dá outras 
providencias”. Justificativa: O presente Projeto de Lei tem por objetivo, instituir um Fundo 
de natureza contábil, com a finalidade de construir uma Capela Mortuária, buscando para tanto, 
angariar valores provenientes de verbas consignadas no próprio orçamento do Município, 
recursos oriundos dos resultados de alienação de imóveis, os quais encontram-se revertidos ao 
município, por desvio de finalidade ou outras condições que permitam a alienação, tudo em 
conformidade com aprovação em Lei específica. Matéria aprovada por unanimidade.  

Projeto de Lei nº053/17 de 06 de Outubro de 2017, que “Autoriza a 
Desafetação, para fins de alienação, do bem público municipal que 
especifica, e dá outras providencias”. Justificativa: fica autorizado a desafetação do 
uso de bem comum, um terreno no perímetro urbano desta cidade, da quadra 102, do lote nrº 
04, sobre referido terreno se encontra edificado um galpão de alvenaria não averbado a 
margem da matricula, em péssimo estado de conservação. O município lançara edital de leilão, 
a partir de lance mínimo e o valor levantado com a alienação deste imóvel reverterá ao fundo 
Municipal, com a finalidade de construção ou aquisição de uma nova Capela Mortuária no 
município de Chiapetta. Matéria aprovada por unanimidade. 

Projeto de Resolução nº011/17 de 02 de Outubro de 2017, de autoria da Mesa 
Diretora, que “Cria a Galeria de Vereadores da Câmara Municipal de 
Chiapetta, com homenagem ao Ex. Vereador Armindo Wolf, presidente 
da Comissão Emancipacionista de Chiapetta, e dá outras providencias”. 
Justificativa: fica autorizado a criar a Galeria dos Vereadores, com destaque a homenagem ao 
Ex. Vereador Armindo Wolf, Presidente da Comissão Emancipacionista de Chiapetta. Matéria 
aprovada por unanimidade. 

Projeto de Decreto Legislativo nº01/17 de 09 de Outubro de 2017, Comissão de 
Finanças e Orçamento, que “Dispõe sobre as contas do exercício de 2014 do 
Sr. Prefeito Municipal de Chiapetta, e dá outras providencias”. Justificativa: 
ficam aprovadas as contas do Prefeito Municipal de Chiapetta Sr. Osmar Kuhn referente ao 
exercício de 2014. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e 1 contrário. Prevalecendo assim o 
parecer de nrº 18.541 do egrégio Tribunal de Contas do Estado do RS, FAVORAVEL a 
aprovação das mesmas. 

Também foram analisadas as seguintes proposições:  
Proposição nº117/17 de autoria da Bancada do PP (Partido Progressista) e PSDB 

(Partido da Social Democracia Brasileira), que “Sugere ao Poder Executivo Municipal, através 
da Secretaria competente reative a Casa do Artesão”. Matéria aprovada por unanimidade.  

Proposição nº118/17 de autoria do Vereador Joel Pires Correa, integrante da 
Bancada do PP (Partido Progressista), que “Sugere que o Poder Executivo Municipal, entre em 
contato com a CERILUZ, para que em conformidade seja revitalizada a infraestrutura da 
usina, no que tange a área de laser da cascata, a citada cooperativa deverá fazer anualmente 



investimento de no mínimo 0,5% do montante arrecadado, em melhorias e revitalização no 
local, no que dedilha a parte turística.”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Proposição nº119/17 de autoria da Vereadora Cleomara Bertaso e Vereador 
Valtair de Paula Alves, integrante da Bancada do PP (Partido Progressista), que “Sugere que o 
Poder Executivo Municipal, entre em contato com a operadora VIVO, ou órgão responsável 
pela manutenção operacional dos equipamentos, nobreak ou baterias que assegurem o sinal 
quando da falta de energia elétrica”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Proposição nº120/17 de autoria da Vereadora Cleomara Bertaso e Vereador 
Valtair de Paula Alves, integrante da Bancada do PP (Partido Progressista), que “Sugere que o 
Poder Executivo Municipal, através do setor responsável, faça a retirada de entulhos 
depositados atrás da garagem da Prefeitura, Parque de Máquinas”. Matéria aprovada por 
unanimidade. 

Proposição nº121/17 de autoria do Vereador Valtair de Paula Alves, integrante da 
Bancada do PP (Partido Progressista), que “Sugere que o Poder Executivo Municipal, através 
do órgão competente, providencie a colocação de tubos de um metro (1m), na estrada de 
acesso as propriedades dos Senhores Gelson Souto e Osmar Kuhn”. Matéria aprovada por 
unanimidade. 

Proposição nº122/17 de autoria do Vereador Valtair de Paula Alves, integrante da 
Bancada do PP (Partido Progressista), que “Sugere que o Poder Executivo Municipal, através 
do órgão competente, providencie a tubulação urgente na Vila Miguel, na continuidade da 
Rua Inhacorá, entroncamento com a Rua Sadi Cardoso”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Proposição nº123/17 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre e Vereador 
Valtair de Paula Alves, integrante da Bancada do PP (Partido Progressista), que “Sugere que o 
Poder Executivo Municipal, através das Secretarias  de Saúde e Educação, realizem 
periodicamente  exames rotineiras e consultas psiquiátricas aos profissionais das áreas 
competentes, como guardas, seguranças e profissionais que trabalham com grupos de alunos e 
crianças”. Matéria baixada em Comissão. 

Proposição nº124/17 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia 
Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que “Sugere que por intermédio do setor de 
Transito, identifique os cruzamentos, incluindo-se eventuais rótulas, do município que não 
estejam sinalizadas, colocando placas indicando o sentidos “preferencial, Pare, etc”., 
promovendo a segurança, evitando-se acidentes.”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Proposição nº125/17 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia 
Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que “Sugere que por intermédio do funcionalismo da 
casa, com a devida antecedência, comuniquem através do site da Câmara e outros meios de 
comunicação, a pauta das sessões, a fim de dar amplo conhecimento ao público”. Matéria 
aprovada por unanimidade. 

Proposição nº126/17 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia 
Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que “Sugere ao Poder Executivo Municipal que em 
parceria com ACIC, CIEE, e outros órgãos, crie um link no site oficial, contendo vagas de 
emprego no município e região”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Também foram analisados os requerimentos de Pedido de Informação nº019/17 
de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Celia Vargas Padilha e Marlene Maçalai 
Selke, que “Vem requerer ao Executivo Municipal informações quanto a construção de casa 
no Parque de Rodeios, qual foi o custo da obra, quem realizou a mesma, onde foram 
comprados os materiais, quem pode utilizar e quais os critérios para utilização deste imóvel”. 
Matéria aprovada por unanimidade. 

Pedido de Informação nº020/17 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon 
Kovalski, Celia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que “Vem requerer ao Executivo 
Municipal informações referentes as câmeras de monitoramento: quantas câmeras de 
vigilância atualmente estão instaladas no município, em quais os locais, e se há previsão de 
instalação de mais outras câmeras além das já existentes, quem é o responsável pelo 



monitoramento e se existe algum ato normativo regulamentando a possível utilização das 
imagens captadas, se há algum sigilo ou cuidado quanto a eventuais publicação destas, quem 
pode ter acesso as mesmas, por quanto tempo as imagens ficam armazenadas.”. Matéria 
baixada em comissão. 

Também foram analisados a seguinte Moção de Aplauso nº010/17, de autoria do 
Vereador Enio Alberto Delatorre, integrante da Bancada do PP (Partido Progressista), que 
“Sugere que o Poder Legislativo Municipal, através de Sessão Solene, que será realizado 
durante as festividades do município “Mateada e Folclore”, preste homenagem de Aplauso 
aos funcionários Sr.Jose Édson Scheibler e Darci Cavinatto, que ao longo dos anos vem 
prestando serviços à comunidade de forma espontânea, inclusive fora dos horários de 
expediente”. Matéria Aprovada por unanimidade. 

Moção de Aplauso nº011/17, de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, 
integrante da bancada do PP (Partido Progressista), que “Sugere que o Poder Legislativo 
Municipal, através de Sessão Solene, que será realizado durante as festividades do município 
“Mateada e Folclore”, preste homenagem de Aplauso aos professores Enio Woiciechowski e 
Marines Fátima Pommer Woiciechowski, que ao longo dos anos dedicaram atenção exclusiva 
como educadores e Diretores das escolas de nosso município”. Matéria Aprovada por 
unanimidade. 

A Câmara Municipal de Vereadores é a casa do povo Chiapetense e o seu objetivo 
é de lutar constantemente em defesa dos interesses da comunidade, os Vereadores de Chiapetta 
reúnem-se em caráter extraordinário duas segundas-feiras por mês e a próxima sessão será no 
23 de Outubro (segunda-feira) ás 20:00 horas. Todos estão convidados para assistir. 
 



                                        
 
                                

ATA Nº.025/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 
 
      Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete às 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 Enio 
Alberto Delatorre, Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a presença 
dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Cleomara 
Bertaso; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene de Fátima 
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, 
logo após a leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Valtair de Paula Alves, 
em seguida foi feito um relato das correspondências recebidas e expedidas, 
dando continuidade foi feito a leitura das Atas nº 023 de 26 de Setembro de 
2017, e nº 024 de 02 de outubro de 2017, as quais foram aprovadas por 
unanimidade. Logo após 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 nº053/17 de 06 de outubro de 2017, que “Autoriza a 
desafetação, para fins de alienação, do bem público municipal que especifica, e 
dá outras providências”. Mateiras aprovadas por unanimidade.  Foi analisado 
também o Projeto de Resolução nº011/17 de 02 de outubro de 2017, que “Cria 
a Galeria de Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Chiapetta, com 
homenagem ao Ex. Vereador Armindo Wolf, Presidente da Comissão 
Emancipacionista de Chiapetta, e dá outras providências”. Matéria aprovada 
por unanimidade. Também foi analisado o Projeto de Decreto Legislativo 
nº01/17 de 09 de outubro de 2017, que “Dispõe sobre as contas do Senhor 
Prefeito Municipal de Chiapetta – RS, exercício 2014, dá outras providências”. 
Matéria aprovada com oito votos favoráveis dos Vereadores Enio Alberto 
Delatorre, Cleomara Bertaso, Valtair de Paula Alves, Joel Pires Corrêa, Aldair 
Clovis Maron, Valmir Rochinheski, Marlene Maçalai Selke e Gabriel Guilhon 
Kovalski e um voto contrário da Vereadora Célia Vargas Padilha, prevalecendo 
assim o parecer de nº. 18.541 do egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul, FAVORÁVEL a aprovação das mesmas. Também foram 
analisadas as seguintes proposições: Proposição nº117/17 de autoria das 
Bancadas do PP e PSDB, que “Sugerem que o Poder Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente reative a casa do Artesão”. Matéria aprovada 
por unanimidade. Proposição nº118/17 de autoria do Vereador Joel Pires 
Corrêa, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal entre em contato com a  



 
 
 
    CERILUZ, para ver a possibilidade de ser construída passarela, mais 

churrasqueiras e dar uma reativada na parte da usina, para que nossa 
comunidade possa disfrutar momentos de lazer. Sendo que, pelo que se sabe a 
citada Cooperativa deve anualmente fazer um investimento de 5% (cinco por 
cento), na parte de turismo”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição 
nº119/17 de autoria dos Vereadores Cleomara Bertaso e Valtair de Paula Alves, 
que “Sugerem que o Poder Executivo Municipal entre em contato com a vivo, 
ou órgão responsável pela manutenção de nobreak ou baterias, que são 
responsáveis pelo sinal da telefonia”.  Matéria aprovada por unanimidade. 
Proposição nº120/17 de autoria dos Vereadores Cleomara Bertaso e Valtair de 
Paula Alves que “Sugerem que o Poder Executivo Municipal através do setor 
responsável, faça a retirada dos entulhos depositados atrás da garagem da 
Prefeitura”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº121/17 de 
autoria do Vereador Valtair de Paula Alves que “Sugere que o Poder Executivo 
Municipal através do órgão competente, providencie a colocação de tubos de 
um metro na estrada de acesso as propriedades dos senhores Gelson Souto e 
Osmar Kuhn”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº122/17 de 
autoria do Vereador Valtair de Paula Alves que “Sugere que o Poder Executivo 
Municipal através do órgão competente, providencie a tubulação urgente na 
Vila Miguel, na continuação da Rua Inhacorá entroncamento com a Rua Sadi 
Cardoso”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº123/17 de 
autoria dos Vereadores Enio Alberto Delatorre e Valtair de Paula Alves, que 
“Sugerem que o Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de 
Educação e Secretaria Municipal de Saúde, realize periodicamente exames e 
consultas a psiquiatras e profissionais da área competente, com guardas, 
seguranças e profissionais que trabalham com grupos de alunos e crianças”. 
Matéria baixada em comissão para uma melhor analise e discussão. Proposição 
nº124/17 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas 
Padilha e Marlene Maçalai Selke, que “Solicitam que, por intermédio do setor 
de trânsito, identifique os cruzamentos, incluindo-se eventuais rótulas, do 
Município que não estejam com placas e faça a divida sinalização, colocando-se 
as placas adequadas (preferencial, para etc), identificando as ruas preferenciais, 
promovendo segurança, evitando-se acidentes e embelezando as ruas da 
cidade”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº125/17 de autoria 
dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene 
Maçaçlai Selke, que “Solicitam ao Legislativo através da Mesa Diretora que, 
por intermédio do funcionalismo da Casa, com a devida antecedência, 
comunique as escolas do município, sem prejuízo de outras instituições tidas 
por pertinentes, e também poste no site da Câmara, a pauta das sessões, a fim de 
dar amplo conhecimento ao público das matérias que serão tratadas”. Matéria  



 
 
 
    aprovada por unanimidade. Proposição nº126/17 de autoria dos Vereadores 

Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que 
“Solicitam ao Executivo que, em parceria com a ACIC, CIEE e outras 
instituições que considerar apropriada nesse sentido, crie um link especifico em 
seu site, bem como na pagina oficial da Prefeitura no Facebook, contendo as 
vagas de empregos e estágios eventualmente existentes no ramo de trabalho 
privado no Município, bem como aquelas nos Municípios próximos. Ainda, que 
divulgue tal link no programa semanal da rádio, conferindo ampla publicidade 
às vagas àqueles que precisam de emprego’’. Matéria aprovada por 
unanimidade. Também foram analisados os pedidos de informação: Pedido de 
Informação nº019/17 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, 
Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que Requerem ao Executivo 
que informe: O Executivo construiu alguma casa no parque de rodeios do 
Município? Qual foi o custo total da obra? (Especificar/discriminar valores com 
mão de obra e materiais)  Quem  realizou a obra e de quem foram comprado os 
materiais para tanto? Quem pode utilizar e quais os critérios para a utilização do 
imóvel?  Matéria aprovada por unanimidade. Pedido de informação nº020/17 
de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e 
Marlene Maçalai Selke, que “Requerem ao Executivo as seguintes informações: 
Quantas câmeras de segurança/vigilância atualmente estão instaladas no 
Município? Em que locais/ruas estão instaladas? (Especificar o local/rua, bem 
como quantas câmeras há em cada ponto). Há previsão para instalação de outras 
para além das já existentes? Quem é o responsável pelo monitoramento das 
imagens captadas? (especificar nominalmente o servidor ou seu respectivo 
cargo). Há algum sigilo ou cuidado especial quanto à eventual publicação das 
imagens? Quem pode ter livre acesso ás imagens captadas e por quanto tempo 
estas ficam armazenadas desde a captação? Matéria baixada para melhores 
informações. Foram analisadas ainda as seguintes moções: Moção de Aplauso 
nº010/17 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o 
Poder Legislativo Municipal através da Sessão Solene que será realizada 
durante as festividades do município de Chiapetta: “MATEADA E 
FOLCLORE”, preste homenagens de Aplauso aos funcionários José Edson 
Scheibler e Darci Cavinatto que ao longo dos anos estão prestando serviços à 
comunidade Chiapetense, inclusive fora de horário de expediente, em muitos 
eventos do município”. Matéria aprovada por unanimidade. Moção de Aplauso 
nº011/17 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o 
Poder Legislativo Municipal através da Sessão Solene que será realizada 
durante as festividades do município de Chiapetta: “MATEADA E 
FOLCLORE”, prete homenagens de Aplauso aos professores Enio 
Woiciechowski e Marines Fatima Pommer Woiciechowski que ao longo dos  



 
 
 
    anos dedicaram atenção exclusiva como Educadores e Diretores das escolas de 

nosso município”. Matéria aprovada por unanimidade. Logo após o Vereador 
Aldair Clovis Maron solicitou autorização ao Presidente da Casa para se retirar 
da sessão.  No Período das Explicações pessoais, A Verª. Cleomara Bertaso 
inicialmente solicitou que fosse enviado um oficio para a CORSAN com 
relação à caixa de água ali da sede da Corsan que quando ela enche é um 
desperdício de água, aquele acumulo que fica na rua, então que seja tomado 
providência de uma forma de canalizar e aproveitar essa água, solicitou também 
envio de ofícios a todas as Escolas Estadual e Municipais, a SMEC, 
parabenizando os Professores pela passagem de seu dia, também solicitou envio 
de ofícios para todos os Médicos de nosso município agradecendo pelos 
serviços prestados a nossa comunidade e parabenizando-os pela passagem do 
dia do Médico dia 18 de outubro, e desejou um feliz dia das crianças e que 
todos repassassem para seus filhos ou netos. O Ver. Gabriel Guilhon 
Kovalski primeiramente frisou para não deixar esfriar o debate, se dirigindo ao 
Vereador Joel com relação a seu pedido de informação, citando que até a 
Vereadora Cleomara comentou que na Audiência Pública que é aberta para 
todos veio o Prefeito e comentou a onde as câmeras estariam instaladas, e ele 
acreditava que não havia com relação ao local das câmeras algum sigilo digno 
de não poder informar publicamente, e citou que tem uma coisa que ele critica 
bastante e falam a seu respeito, se ele tem algum pedido de informação vai lá e 
peça, então se é assim as proposições também em vez de fazer uma proposição 
aqui a exemplo que o Vereador fez, e eles também fizeram todos tem direito, 
em vez de sugerir aqui no papel que eles aprovam e é enviado para o Executivo, 
bastasse que fosse lá e solicitava, mas ele acha que devem se valorizarem como 
Poder Legislativo, os Vereadores tem legitimidade  o povo os colocou aqui, tem 
que se valer dos instrumentos legais que se tem para obter essas informações, 
frisou também com relação a questão do banco e que de fato naquela 
oportunidade ele tenha constrangido um pouco  o Gerente, mas jamais esperaria 
que ele respondesse não, como é que num banco não vai ter câmera de 
segurança, em seguida frisou com relação as colocações que a Vereadora Célia 
fez referente o julgamento das contas do Prefeito Osmar  Kuhn, exercício de 
2014, são adequadas e que concordava com a Vereadora, e acreditava que de 
fato tinha havido varias injustiças quanto a distribuição de telhas de brasilite, de 
cestas básicas e que não sabia, mas esperava que sim que a Promotoria tenha 
tomado amplo conhecimento disso, que tenha havido uma investigação, e 
tornou a falar sobre a seletiva frisando que, tem havido varias queixas de 
conhecimento de todos, citando que o prefeito encaminhou um projeto 
solicitando um numero X de vagas para certos cargos, logo em seguida ele 
encaminhou outro projeto para que aumentasse essas vagas, e citou exemplos;  



 
 
 
    Agentes de Endemias no projeto inicial estava previsto duas vagas, depois 

encaminhou o outro projeto dizendo que eram necessário cinco, Atendente de 
Creche inicialmente eram quatro foi para dez, Motorista de Veiculo Leve era 
um foi para quatro, Enfermeiro era um e foi para três e solicitou que fosse 
enviado um oficio indagando o Prefeito se todas essas vagas criadas foram 
efetivamente preenchidas ou não, porque tem havido varias denuncias 
principalmente da área da saúde, que teria criado alguns cargos de CCs, para 
que as pessoas exercem cargos técnicos, em especial os Enfermeiros, os 
Enfermeiros que passaram no processo seletivo e não teriam sido chamados, e 
alguns CCs, assumiram cargos diversos e na pratica estariam fazendo as vezes 
de Enfermeiro, que é um cargo importante que exige conhecimento, que exige 
uma capacitação, que lida com a saúde, que lida com vida, e solicitou outro 
oficio para o Prefeito, para ver se ele tem conhecimento se funcionários que 
exercem cargos comissionados na área da saúde estariam exercendo cargos 
técnicos em especial de enfermeiro, frisou também que queria alertar os colegas 
Vereadores, que em função dessa seletiva, que foi denuncia dele, foi instaurado 
no âmbito do Tribunal de Contas do Estado uma inspeção especial para tratar 
disso e o Ministério Público lá no Tribunal de Contas reconheceu dizendo o 
seguinte que realmente aquela entrevista de trinta pontos da uma margem para 
que o Prefeito selecione quem ele quiser e era portanto ilegal, imoral e 
ilegítima, e dai ele fez uma ressalva, como o pessoal já foi chamado não iriam 
declarar essa seletiva ilegal, não iriam opinar para que o pessoal da noite para o 
dia fossem exonerados mais de cem pessoas, isso comprometeria a saúde a 
educação, frisou também com relação a questão do Dierle citando que foi 
julgado procedente, foi reconhecida a ilegalidade com relação ao Dierle e leu 
dois trechos da sentença, o ato administrativo consistente na não homologação 
da inscrição do impetrante no caso o Dierle no processo seletivo simplificado, 
causou-lhe evidente prejuízo, pois impedia a sua participação nas etapas 
ulteriores do processo seletivo. Assim tem-se por caracterizado o ato ilegal, o 
qual não se enquadra no mérito administrativo, que se guia pela 
discricionariedade administrativa, e não pode desbordar das limitações legais.    
O impetrante teve o seu direito e certo violado. A autoridade impetrada, o 
Prefeito e a Comissão que estava fazendo frente ao processo seletivo ao recusar 
os documentos apresentados em tempo pelo Dierle e de acordo com o Decreto 
Municipal que regulamentava o processo seletivo indeferiu a sua inscrição, agiu 
de forma ilegal, portanto a queixa deles e a denuncia deles é que tenha havido 
um tratamento diferenciado com algumas pessoas, foi reconhecido, frisou 
também de sua preocupação com a Mateada que é um evento maravilhoso um 
evento importante, porem tem um detalhe que ele gostaria de destacar, citando 
que na legislatura passada foi autorizado por esta casa encaminhamento de  



 
 
 
    subvenção, para Associação dos Comerciantes do Município, para que ela em 

seguida repassasse os valores para o pessoal que iria cantar na Mateada, e certas 
pessoas foram beneficiadas e outras que poderiam ser mais bem beneficiadas, 
melhor valorizadas não foram, então ele fez esse alerta esperando que a 
administração esteja tomando essas providências, para que não haja privilégios 
de certas pessoas, e para finalizar citou que tinha uma Câmera filmando as 
sessões, então porque não transmitir ao vivo no feicebook, o que adianta 
capactar as imagens e deixar gravada sem mostrar para ninguém e desejou um 
feliz dia das crianças. O Ver. Joel Pires Corrêa frisou com relação as câmeras 
de segurança, citando que já diz câmera de segurança, já nem precisa explicar 
muito é sigilo e o pessoal que está acompanhando lá deve ter competência para 
manter o sigilo, sigilo profissional e pediu ao Vereador Gabriel se ele sabia o 
que era isso, porque o pessoal que trabalha com esse tipo de coisa ou por 
exemplo em uma Delegacia, deve ter o sigilo Profissional ele não pode 
comentar o que aconteceu com  o fulano e tal, frisou também que quem 
informou ao pessoal de Chiapetta que não tinha câmera no Banrisul foi a 
pergunta do Vereador Gabriel, frisou também que, se apavorava da 
preocupação do Vereador com a seletiva, se ele mesmo tinha denunciado, 
porque que estava preocupado de colocar mais gente lá, se o Vereador 
denunciou e tem certeza que vai ser cancelado a seletiva, e agora está 
preocupado com o pessoal que não entrou teria que ter se preocupado antes, que 
tinha muita gente para entrar, e quem sabe não entraram porque foi denunciado.  
A Verª. Marlene Maçalai Selke inicialmente frisou com relação ao outubro 
rosa da importância do outubro rosa os objetivos de alertar a sociedade, as 
mulheres pelo risco que correm a importância dos cuidados com a saúde, 
prevenir é a melhor maneira para prevenir o câncer de mama, e que todos nós 
devemos incentivar para fazerem os exames não se paga nada, são de graça, em 
seguida solicitou para que fosse enviado um oficio para o Grupo da 3ª Idade, 
parabenizando pelo dia do idoso, solicitou também para inclui-la no envio de 
ofícios para os Médicos e Professores, frisou ainda com relação ao dia 12 de 
outubro dia das crianças destacando a importância do ensinamento, da ética, 
dos valores, citando que isso vem de casa e continua na escola, e parabenizou a 
todos que tem em casa filhos, sobrinhos e netos pela passagem do dia da 
criança. O Ver. Valmir Rochinheski solicitou para que fosse enviado um 
oficio para a Secretaria de Obras citando que tinha passado naquele dia na 
estrada de São Judas naquele travessão saída do Cadori, entrada dos Maron, que 
deve ter trancado o bueiro e está ruim para os caminhões passar, solicitou 
também envio de ofícios aos Médicos e Professores, em seguida desejou uma 
boa viagem para as Vereadoras Cleomara e Marlene que iriam juntamente com 
o Prefeito a Brasília e citou que iria enviar um oficio junto com as Vereadoras  



 
 
 
    para entregarem no Gabinete da Deputada Ieda, para dar uma reforçada em uma 

emenda que ele e o Senhor Prefeito deixaram encaminhada lá no mês de 
fevereiro. O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou que fosse enviado um oficio 
ao Senhor Prefeito para que ele tome providencias sobre os corrimãos ali na 
praça para as pessoas idosas e agora com a Mateada se aproximando, solicitou 
também urgência na construção de redutores de velocidade, no PAC II e Vila 
Miguel e também que o senhor Prefeito tome providências e mande fazer o 
calçamento na rua em frente à sede dos Funcionários Públicos Municipais e ali 
também tem uma Igreja e quando chove fica difícil trafegar. A Verª. Célia 
Vargas Padilha inicialmente agradeceu os colegas por lhe parabenizar pelo dia 
dos Professores, e parabenizou a todos também pelas profissões que exercem, 
todas as profissões são dignas e uma não existe sem a outra, em seguida 
solicitou para que fosse enviado um oficio a Dnª. Rita Uhtra, e em nome dela 
seja estendido a Drª. Ieda e ao Dorninha que estão se dispondo a respeito da 
reforma do cemitério e foi comentado aqui nesta casa e eles vieram aqui pedir 
apoio, e foi externado o apoio do legislativo, foi dado o total respaldo, e eles 
foram até o Prefeito e o Executivo está dando apoio, os funcionários estrão 
trambalhando lá e já fizeram bastante coisa no cemitério, frisou também que 
eles vão lá no dia 1º e dia 02 colocar um caderninho vai ter uma pessoa 
responsável pedindo a partir de um real, doações voluntárias para fazerem a 
cobertura e colocar os bancos, então que seja divulgado para todos ficarem 
sabendo, logo após solicitou para que fosse enviado um oficio para a 
AAPECAN em Ijuí, citando que a AAPECAN ajuda muito a nossa comunidade 
e de outros municípios, e ela ajuda vem um funcionário uma vez por mês vem 
buscar ajuda, doações e as famílias que ficam lá ganham refeições e orientações 
eles dão muito apoio a essas pessoas com problemas de câncer, então que seja 
externado a nossa gratidão, o nosso reconhecimento a respeito desse trabalho, 
solicitou também para que fosse enviado um oficio ao novo Presidente do 
Conselho Municipal de Saúde e em nome dele externar e desejar um ótimo 
trabalho a toda a Diretoria do Conselho, sugeriu também que os oficio para os 
Médicos fossem enviado em nome de todos, solicitou também envio de oficio 
para a Secretaria de Obras, frisando que os feirantes estavam reclamando quase 
que não conseguiram chegar aqui no sábado tinha muito barro, e eles 
solicitaram que fosse feito cascalhos nas estradas e passado o rolo e não a 
patrola, mencionou também a respeito da seletiva que foi feito aquilo que o 
vereador Gabriel tinha frisado das três bancadas, que eles não são contra a 
seleção e os que vão trabalhar, eles são contra as irregularidades que 
acontecem, porque foi feito uma seletiva para o cargo de Enfermeiro e tem 
gente reclamando que o Prefeito pegou cargos de confiança e deixou esses 
cargos da seletiva de lado, mencionou também conforme o documento que o  



 
 
 
    Vereador Gabriel lhe entregou que o Dierle ficou muito magoado, muito triste 

com isso e ele até não iria ingressar judicialmente, e ela disse que ele tinha uma 
Mãe que defende os direitos dele também, e foi ela que o incentivou e assumia 
a responsabilidade, porque ela não negou, o que ela faz e torna público, que 
direitos, são direitos e ela não sabia porque fizeram isso com ele, até ela 
gostaria de uma explicação do senhor Prefeito de fazerem a inscrição e 
deixarem ele fora, então como vão dizer que não existiu irregularidade, e 
solicitou para que ficasse registrado essa irregularidade, frisou também com 
relação as contas do Prefeito Osmar, citando que ela votou contra sim, porque 
está se reportando uma irregularidade, questão de moral, de respeito com as 
pessoas, que não ganharam rancho, não ganharam telhas de brasilite, duas 
famílias foram conseguir via judicial, frisou também que podiam pegar a lista 
aqui na Câmara e olharem essa pessoa que morava lá no Mato Grosso ganhou 
trinta telhas de brasilite deve ter sido enviado de avião, pessoas que não 
necessitavam ganhar a cesta básica ganharam. O Presidente da casa agradeceu a 
presença de todos e convidou para a próxima sessão no dia 23 de outubro as 
20:00 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.     

 



                                        
 
                                

ATA Nº.026/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017 
 
      Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e dezessete às 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 Enio Alberto Delatorre, Vice-Presidente no exercício da Presidência, 
com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas 
Padilha; Cleomara Bertaso; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; 
Marlene de Fátima 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, logo após a leitura Bíblica ficou a cargo da Vereadora 
Cleomara Bertaso, em seguida foi feito um relato das correspondências 
recebidas e expedidas, dando continuidade foi feito a leitura da Ata nº 025 de 
09 de Outubro de 2017, a qual foi aprovada por unanimidade. Logo após 
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 
nº054/17 de 20 de outubro de 2017, que “Estabelece o Plano de Carreira do 
Magistério Público do Município de Chiapetta, institui o respectivo quadro de 
cargos e funções, e dá outras providências”. Matéria baixada em comissão para 
uma melhor analise.  Projeto de Lei nº055/17 de 20 de outubro de 2017, que 
“Dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino Público Municipal”. Mateira 
baixada em comissão para uma melhor analise. Projeto de Lei nº056/17 de 20 
de outubro de 2017 que “Altera a redação do art. 4º e § 3º, e acrescenta o 
Parágrafo Único no art. 6º, da Lei Municipal nº 261/01, de 18 de dezembro de 
2001, e dá outras providências. Matéria aprovada por unanimidade com emenda 
no artigo 6º, alterando o Parágrafo Único, que passa a viger com a seguinte 
redação- Parágrafo Único – Fixa o prazo de 20 (vinte) dias prorrogado por mais 
10 (dez) dias, a serem cumprido pelos órgãos e entidades do Executivo e do 
Legislativo auditados internamente para a resposta ao questionamento 
formulado e aos relatórios elaborados pela UCCI, assim como para a adoção 
das medidas corretivas demandadas. Projeto de Lei nº057/2017 de 20 de 
outubro de 2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a 
recontratação emergencial de excepcional interesse público e dá outras 
providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Também foram analisadas 
as seguintes proposições: Proposição nº128/17 de autoria dos Vereadores 
Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke que 
“Sugerem que o Poder Executivo Municipal firme convênio com a academia de 



ginástica local para os adolescentes vinculados a programas da assistência 
social (STHAS), de modo a fomentar a pratica de exercícios em academia 
(musculação e afins), proporcionando saúde aquelas pessoas que gostariam de 
praticar atividades físicas, mas que não têm condições financeiras para tanto”. 
Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº129/17 de autoria do 
Vereador Aldair Clovis Maron, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal 
através do setor competente, faça a extensão da rede de água a partir da 
propriedade do Senhor Neri Borges até a propriedade do senhor Valdemar 
Hoppen”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº130/17 de autoria 
do Vereador Joel Pires Corrêa, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal 
através da Secretaria Competente, providencie a construção de um pavilhão na 
Praça Carlos Chiapetta, para acolher os eventos que tem por finalidades serem 
feitos em locais fechados, e também na Mateada para disponibilizar espaço para 
as estande se estabelecer durante o evento, sugerindo que pode ser construído 
no local onde está a pracinha, sendo que esta deveria ser mudada para outro 
local da citada praça, assim disponibilizaria mais espaço para o evento da 
Mateada e segurança para os expositores, matéria foi aprovada por unanimidade 
com emenda, passando a viger com a seguinte redação: “Sugere que o Poder 
Executivo Municipal através da Secretaria competente, providencie a 
construção de um pavilhão na Praça Carlos Chiapetta, para acolher os eventos 
que tem por finalidade serem feitos em locais fechados, e também na Mateada 
para disponibilizar espaço separado para estandes”.  Proposição nº132/17 de 
autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e 
Marlene Maçalai Selke, que “Solicitam que o Poder Executivo Municipal 
providencie que, por intermédio das pastas de Obras e Meio Ambiente, em 
conjugação de esforços, proceda a poda das árvores que margeiam a RS 571, 
em especial nas proximidades da empresa Tarumã”. Matéria aprovada por 
unanimidade. Proposição nº133/17 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon 
Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke que “Solicitam ao 
Poder Executivo Municipal providências que, por intermédio da Secretaria de 
Obras, proceda aos reparos necessários do prédio situado ao lado desta Casa, 
onde normalmente ocorrem as feiras dos agricultores familiares, consistente em 
concerto de telhado, porque estaria chovendo dentro do imóvel, bem como da 
porta que dá acesso à cozinha, a qual não estaria fechando corretamente”. 
Matéria aprovada por unanimidade.” Também foram analisados os pedidos de 
informação: Pedido de informação nº020/17 de autoria dos Vereadores 
Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que 
“Requerem ao Executivo as seguintes informações: Quantas câmeras de 
segurança/vigilância atualmente estão instaladas no Município? Em que 
locais/ruas estão instaladas? (Especificar o local/rua, bem como quantas 
câmeras há em cada ponto). Há previsão para instalação de outras para além das 
já existentes? Quem é o responsável pelo monitoramento das imagens captadas? 
(especificar nominalmente o servidor ou seu respectivo cargo). Há algum sigilo 



ou cuidado especial quanto à eventual publicação das imagens? Quem pode ter 
livre acesso ás imagens captadas e por quanto tempo estas ficam armazenadas 
desde a captação? Matéria que estava baixada para melhores informações, foi 
aprovada por unanimidade. Pedido de Informação nº021/17 de autoria dos 
Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai 
Selke, que requerem ao Executivo que informe quantos taxistas estão 
legalmente habilitados a exercerem tal função aqui no município e quem são 
(nomes). Solicita-se que sejam trazidas cópias dos alvarás de autorização para o 
exercício da atividade dos taxistas que exercem tal função no Município, 
constando, inclusive as placas dos veículos autorizados para tanto. Matéria 
aprovada por unanimidade. Pedido de Informação nº022/17 de autoria dos 
Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai 
Selke, que requerem ao Executivo que informe (i) se o município tem recebido 
repasses fruto do Programa Passe Livre, para auxílio dos estudantes, bem como 
(ii) se há dinheiro já recebido pelo município e pendente de ser pago/liberado 
diretamente aos estudantes beneficiários. Na hipótese não estar havendo repasse 
algum, (iii) se há algum aceno no sentido de o programa se “reativado” e 
quando. Matéria aprovada por unanimidade. Foram analisadas ainda as 
seguintes moções: Moção de Aplauso nº012/17 de autoria do Vereador Valtair 
de Paula Alves, que “Sugere que o Poder Legislativo Municipal através da 
Sessão Solene que será realizada durante as festividades do município de 
Chiapetta: “MATEADA E FOLCLORE”, preste homenagens de Aplauso aos 
ex-funcionários Alceno Kuhn e Valmir João Andriguetto que ao longo dos anos 
prestaram relevantes serviços à comunidade Chiapetense, como funcionários 
públicos”. Matéria aprovada por unanimidade. Moção de Aplauso nº013/17 de 
autoria do Vereador Aldair Clovis Maron, que “Sugere que o Poder Legislativo 
Municipal através da Sessão Solene que será realizada durante as festividades 
do município de Chiapetta: “MATEADA E FOLCLORE”, preste homenagens 
de Aplauso à cidadã Beatris Franco, que foi a vencedora do concurso que 
elegeu o Cognome do Município de Chiapetta no ano de 1989, que se intitula: 
Terra da Produtividade”. Matéria aprovada por unanimidade.  No Período das 
Explicações pessoais, A Verª. Célia Vargas Padilha inicialmente solicitou 
que fosse enviado um oficio em nome do Presidente dos Funcionários Públicos 
Municipais parabenizando-os pelo dia do Funcionário Público Municipal que 
ocorreria no dia 28/10, pelo excelente trabalho que exercem em nosso 
município, solicitou também envio de oficio para a Secretária de Educação 
parabenizando e agradecendo os Professores, pelo excelente trabalho na área da 
educação, na arte de educar, de ensinar preparar para a vida e também para o 
mercado de trabalho, frisou também que gostaria de salientar que eles 
solicitaram uma informação a respeito da construção do lado da garagem da 
Prefeitura a pedido de pessoas da comunidade e ainda não receberam a citada 
informação, frisou também que solicitaram informações do CIEE, no município 
para trabalhar-nos mais diversos órgãos escola, creche etc e tal e também não 



receberam, e que ela gostaria de saber de como é feito essa seleção, para 
ingressar nos cargos, em que período é solicitado, se depende do momento que 
estão precisando de algum funcionário, porque naquele dia o Palestrante disse 
que tem que fazer uma seleção até as escolas podem informar os melhores 
Jovens que terão o perfil para trabalhar-nos diversos cargos, e não assim levar 
para o lado da politicagem de contratar fulano só porque é daquele partido 
politico tem que ter seriedade nessas contratações, logo após solicitou para que 
fosse enviado um oficio ao Pastor e a Diretoria da Igreja Assembleia de Deus, 
parabenizando pelo primeiro aniversário de emancipação tornando 
independente, não dependendo mais da comunidade de Santo Augusto, 
solicitou também envio de ofícios as meninas que foram escolhidas do baile das 
Soberanas do município e também as que participaram, em seguida convidou os 
Vereadores e a comunidade para participarem do Festival de Danças da Escola 
Anchieta, frisou também com relação às Agentes de Saúde, citando que é um 
direito que elas têm de ingressar na justiça, e ela sempre defendeu, sempre tinha 
contato com elas, que falaram que tinham feito uma dita prova e essa prova foi 
encaminhada a promotoria Pública e foi analisada e elas ganharam a liminar de 
assumir, e que estava preocupada com essas que fizeram o concurso gastaram e 
estão ai aguardando, mas como foi dito e ela tem a compreensão que depende 
da justiça julgar. A Verª. Cleomara Bertaso solicitou para que fosse enviado 
oficio para a Escola Anchieta parabenizando pela passagem dos 61 anos de 
educandário, parabenizou também os organizadores do baile, bem como as 
soberanas eleitas, que farão uma bela apresentação em nosso município, assim 
como todas as outras candidatas, em seguida frisou que gostaria de se unir ao 
envio de ofícios aos Servidores Públicos, pela passagem do dia do Funcionário 
Público, solicitou também envio de ofícios para a Igreja Evangélica, 
parabenizando pelos 500 anos da Reforma Protestante, logo após solicitou para 
que fosse enviado uma nota de repudio ao Presidente da Republica pela 
continuidade da importação do leite do Uruguai, que está causando prejuízo aos 
produtores Brasileiros, colocando em risco inclusive a continuidade das 
atividades segundo dados da FETAG, aproximadamente vinte e cinco mil 
famílias já desistiram da produção aqui no Rio Grande do Sul e a maioria já 
está vendendo as suas propriedades e isso é caótico para o nosso estado e 
principalmente para o nosso município que vive também de produção leite e 
citou também que em Brasília eles também cobraram dos Deputados onde 
fizeram visitas, para que eles cobram também do Presidente, mencionou 
também sobre a viagem dela a Brasília juntamente com a colega Marlene e o 
Prefeito Eder, citando que fizeram visitas a vários Deputados das bancadas 
gaúchas, bem como dos Senadores, visitaram também o Ministério da Saúde, o 
Ministério do Trabalho, a Confederação Nacional dos Municípios, citou 
também que vieram com emendas prometidas para 2018, da Ana Amélia, do 
Covati, do Jerônimo, do Otávio Germano, da Ieda, do Ronaldo Nogueira, do 
Cajar, e também deixaram emendas solicitadas ao Eloi Vieira, ao Paim, ao 



Staidle, ao Perondi, ao Henze, ao Pompeo, ao Hitor Schuch, ao Bohn Gas, ao 
Darlei e ainda no retorno a Porto Alegre foram na Secretaria de Saúde, para fins 
de cobrança de recursos que estão em atraso que foi entrado judicialmente, e 
também na Secretaria de Agricultura onde foi assinado contrato para vinda dos 
recursos da Consulta Popular das salas de espera que já foi aprovado e já tem os 
agricultores que serão contemplados, frisou também que é um conhecimento 
muito amplo, chegaram lá em dias bem agitados, onde tinha Prefeito e 
Vereadores com pratinhos pedindo uns trocados para os municípios, porque 
muitas vezes é dessas emendas que constrói um município, que se conseguem 
projetos grandes de grandes alçadas, e como isso está difícil os problemas estão 
em todos os municípios a mesma dificuldade encontrada, era uma choradeira 
em cada gabinete que eles chegavam. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski 
inicialmente frisou que queria prestar contas citando que na semana que tinha 
passado, ele esteve em Porto Alegre participando do fórum dos Vereadores 
promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, e nesses dois dias que 
lá esteve recebeu duas diárias totalizando quinhentos e sessenta reais, e um 
adiantamento de despesas de trezentos reais referente à passagem, e com 
relação ao Fórum ele frisou que foi muito proveitoso, foi abordado sobre o 
papel fiscalizador da Câmara, da necessidade dos Vereadores fiscalizarem, 
assim como ele tem feito, os Vereadores recebem dois mil reais por mês para 
fiscalizar, frisou também que o Palestrante falou que os Vereadores tem que se 
valer de pedidos de informações para se inteirar das informações do município, 
para se inteirar dos assuntos de interesse da comunidade, citou também que foi 
comentado e que não era bem o nosso caso, que tem muitos municípios que 
nem respondem e aqui até então os pedidos de informações que foram 
encaminhados à questão de um todos foram respondidos de uma forma 
relativamente boa, fundamentados, frisou também que foi comentado sobre o 
subsídio dos Vereadores, sobre pagamento de 13º, férias, também se comentou 
sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, participação popular na Câmara, sobre 
transparência, que ele começou e vai continuar até o fim de seu mandato para 
que haja mais transparência no nosso município, com transmissões das sessões 
via rádio, via feice, logo após solicitou para que fosse enviado um oficio para a 
STHAS, solicitando informações se a Secretaria averiguou, ou tomou alguma 
providência em relação aquelas casinhas verdes que foram construídas no 
município principalmente aquelas que alguns benificiários não estão ocupando, 
e citou que hoje se vê que varias pessoas tem essa casa e não ocupam e a sua 
preocupação é que tem pessoas carentes que precisam de uma residência e não 
tem, solicitou também para que fosse enviado um oficio para a Corsan, e para a 
Secretaria de Obras solicitando o seguinte, que na travessa da Rua Wilibaldo 
Fridirich, foi realizado uma obra e ficou uma valeta, a qual foi tampada mas 
ficou um buraco relativamente fundo, então que fosse tomado providências para 
evitar algum tipo de constrangimento, mencionou também que tinham 
apresentado uma proposição de nº 14, solicitando que o Executivo colocasse 



lixeiras, nas mais diversas áreas da cidade, escola, praça, ginásio, então 
solicitou para o Executivo atender essa proposição, frisou também que gostaria 
de informar que teve vários contatos com Deputados solicitando que seja 
enviado emendas para o nosso município, frisou também de um pedido de 
informação que foi aprovado por essa casa e não foi respondido no prazo, e 
foram vários ofícios enviados solicitando respostas e até então não ocorreram e 
faz um bom tempo, e informou que iria ser obrigado infelizmente representar 
junto ao Ministério Público, representar também ao Tribunal de Contas. O Ver. 
Joel Pires Corrêa solicitou para que fosse enviado um oficio para o Presidente 
do CMD, pelo bom desempenho do campeonato de Futebol Sete, citando que 
ele teve que apitar, mas tinha uma noticia boa, que chegou um Juiz que está 
morando na nossa cidade, que é da Federação Gaúcha, e espera que ele assuma 
essa parte da arbitragem, e que crie uma Liga, para nós ter uma Liga de 
Arbitragem no nosso município, para apitar esses campeonatos, e no mesmo 
oficio solicitou ao Presidente para que envolva mais categorias tipo, escolinhas 
e feminino, Em aparte ao Vereador Enio Delatorre que frisou que se faz muitos 
campeonatos para adultos e esquecem das categorias femininas e escolinhas, de 
volta ao Vereador Joel, que solicitou envio de oficio para a 1ª Dama e ao 
pessoal que organizou o baile das soberanas, pelo brilhante baile bem 
organizado. A Verª. Marlene Maçalai Selke frisou sobre a viagem a Brasília 
que foi muito boa, todo o dia tinha novidade, todo o dia tinha manifestações, e 
citou que levaram em mãos um monte de ofícios, e esperava que pelo menos 
um deles seja atendido que beneficiará todos os munícipes de Chiapetta, foi 
muito gratificante, conseguiram falar com vários Deputados solicitando 
emendas, em seguida parabenizou os Funcionários Públicos, pela passagem do 
dia do Funcionário que sempre estão presentes desempenhando um bom 
trabalho, solicitou envio de oficio para a 1ª Dama, e aos organizadores do baile 
que estava muito bom e para finalizar convidou todos para o culto na Igreja 
Evangélica no dia 31. O Ver. Valmir Rochinheski solicitou para que fosse 
enviado um oficio parabenizando a Administração e 1ª Dama pelo brilhante 
baile, e também envio de oficio parabenizando os Funcionários Públicos pela 
passagem do dia do Funcionário Público e ainda envio de ofícios para as 
soberanas. O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou que fosse enviado um 
oficio ao Senhor Prefeito para o Antonoff, parabenizando-os pela iniciativa da 
retirada dos pneus do Clube Velho e também aos funcionários que ajudaram, 
em seguida frisou que naquele dia tinha começado a semana do combate ao 
mosquito da dengue, e citou que começaram a retirada dos entulhos junto com a 
Secretaria de Obras que estão ajudando com três caminhões, carregador e uma 
retro e iriam continuar a semana toda, e solicitou envio de oficio ao Prefeito, 
para que ele deixe com o Miltinho uma retroescavadeira boa, uma caçamba, 
quatro pessoas com pá e enxada direto com ele, porque se não tiver esse 
maquinário não se faz nada, frisou também que foi procurado pelo Assessor do 
Deputado Covati, que pediu o que se precisaria mais para Chiapetta, um ônibus 



para a 3ª Idade, uma patrola para a Secretaria de Obras ou verba para 
calçamento, e ele disse que iriam encaminhar, mas primeiro teriam que mandar 
aquela da retro, porque não adianta andar falando e falando e não mandar nada, 
e parabenizou a Romi pelo seu aniversário. O Ver. Aldair Clovis Maron 
solicitou envio de ofícios para a Igreja Evangélica parabenizando pelos 500 
anos da Reforma Protestante, para o Sindicato dos Funcionários Públicos 
parabenizando pelo dia do Funcionário Público e também para as soberanas, e 
parabenizou a Romi pelo seu aniversário e também o Nica que estaria 
aniversariando no dia 28. O Presidente da casa frisou que na próxima sessão 
provavelmente iria por em votação a proposta sua e do Vereador Valtair sobre 
analise de um profissional, com os guardas, seguranças e profissionais que 
trabalham com grupos de alunos e crianças, porque não avançou não se 
reuniram, e citou acontecimentos de dias atrás de um aluno de uma escola que 
matou dois colegas e feriu outros, em seguida solicitou para que fosse enviado 
uns ofícios que poderia ser em nome da Câmara a comunidade de Novo 
Horizonte pela festa que realizaram, a STHAS e o município pelo baile, para as 
soberanas pela conquista, também ao Secretário Lisandro e ao município pela 
Semana Nacional de combate ao mosquito Aedes Aegypti, frisando que tem 
uma Comissão Presidida pelo Antonoff que estava trabalhando, e naquele dia 
tinha dado a abertura e muitos Vereadores participaram, a comunidade em geral 
ali no Centro de Múltiplo Uso, inclusive ele representou os Vereadores, onde 
ele colocou que o município tem que dar o exemplo limpando os pontos, e ficou 
sabendo que os maiores problemas de focos são as caixas de água no município, 
e ele falou com o Prefeito sobre a sua proposta, aquela lei que fosse dado o 
desconto só para os munícipes que tem o terreno nas condições de não criar o 
mosquito Aedes Aegypti e parabenizou pela iniciativa aos coordenadores desse 
trabalho e aos Funcionários Públicos parabenizando pela passagem do dia do 
Funcionário Público, e sugeriu para que o funcionalismo voltasse a fazer aquela 
tradicional festa que se realizava no dia do Funcionário Público, que está meio 
parado, a Igreja Assembleia de Deus pelo 1º ano de emancipação, a Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana pelos 500 anos da Reforma Protestante, aos 
órgãos competentes de nota de repudio a volta da compra do leite do Uruguai,  
ao setor competente para verificar a iluminação pública na Vila Mario, 
principalmente na propriedade do Marino Bermann e agradeceu a presença de 
todos e convidou para as próximas sessões nos dias 13 e 27 de novembro as 
20:00 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.     

 



                                        
 
                                

ATA Nº.027/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017 
 
      Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezessete às 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 Enio Alberto Delatorre, Vice-Presidente no exercício da Presidência, 
com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas 
Padilha; Cleomara Bertaso; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; 
Marlene de Fátima 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, logo após a leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Enio 
Alberto Delatorre, em seguida foi feito um relato das correspondências 
recebidas e expedidas, dando continuidade foi feito a leitura da Ata nº 026 de 
23 de Outubro de 2017, a qual foi aprovada por unanimidade. Logo após 
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 
nº055/17 de 20 de outubro de 2017, que “Dispõe sobre a Gestão Democrática 
do Ensino Público Municipal, e dá outras providências”. Mateira que estava 
baixada em comissão para uma melhor analise, foi aprovada por unanimidade. 
Projeto de Lei nº058/17 de 10 de novembro de 2017 que “Institui no 
Município de Chiapetta o casamento coletivo comunitário, e dá outras 
providências. Matéria aprovada por unanimidade. Também foi analisado o 
Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº01/2017, de 07 de novembro de 2017, 
que “Introduz alteração no artigo 25º, Parágrafo 5º e acrescenta os Parágrafos 
11º e 12º e os incisos I, II e III da Lei Orgânica Municipal, e dá outras 
providências. Matéria baixada para a Comissão Especial constituída pelos 
Vereadores Enio Alberto Delatorre, Gabriel Guilhon Kovalski e Joel Pires 
Corrêa. Também foram analisadas as seguintes proposições: Proposição 
nº134/17 de autoria da  Vereadora Cleomara Bertaso, que “Sugere que o Poder 
Executivo Municipal firme através da secretaria competente, providencie a 
criação do cronograma de retirada de entulhos dos bairros e centro”. Matéria 
aprovada por unanimidade. Proposição nº135/17 de autoria dos Vereadores 
Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que 
“Sugerem que por intermédio da Secretaria de Obras, promova o reparo 
(tapamento) do desnível situado em diagonal à Cressol, bem na esquina em que 
reside a Sra. Herta Ortmann, em vista do excessivo acumulo de água que ali se 
verifica em dias chuvosos, o que compromete a trafegabilidade e segurança dos 



veículos. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº136/17 de autoria 
dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene 
Maçalai Selke, que Sugerem que, quando da elaboração do calendário do 
município, faça-o em conjunto com os representantes de todas as comunidades, 
comunicando-os previamente, permitindo que cada um indique a data de sua 
preferência para homenagear alguma entidade que os represente/identifique e 
para a realização de sua respectiva festa, de modo a evitar colidência de datas. 
Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº137/17 de autoria dos 
Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai 
Selke, que “Solicitam que o Por intermédio da Secretaria de Obras, construa um 
acostamento na estrada que liga Chiapetta a Inhacorá, bem como em frente à 
entrada da casa do Sr. Lourenço Weber, conferindo maior segurança aos que 
trafegam na estrada, especialmente aos que querem adentrar a residência. 
Alternativamente na impossibilidade de realização por parte da Administração, 
que contate junto ao DAER para tanto”. Matéria aprovada por unanimidade. 
Proposição nº138/17 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, 
Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke que “Solicitam que, por 
intermédio da Secretaria de Obras, promova uma reforma/recuperação e pinte a 
quadra esportiva situada na localidade de são Judas, de modo a propiciar a 
prática de atividades no local, além de promover a comunidade do ponto de 
vista estético (embelezamento). Matéria aprovada por unanimidade.” Foram 
analisadas ainda as seguintes moções: Moção nº014/17 de autoria do Vereador 
Enio Alberto Delatorre, que a “Câmara Municipal de Vereadores e Poder 
Executivo de Chiapetta, juntamente com os Poderes Executivos e Câmaras de 
Vereadores dos Municípios de Santo Augusto, Inhacorá e Alegria, se 
manifestam visando unir esforços junto aos órgãos competentes, com relação ao 
descaso do governo com a ERS 571, que liga o município de Chiapetta com a 
ERS 155. Salientando que é uma questão de extrema importância, pois já não 
há mais condições de trafegabilidade podendo ocasionar graves consequências 
àqueles que trafegam na citada ERS”. Matéria aprovada por unanimidade. 
Moção de Aplauso nº015/17 de autoria das bancadas do PMDB integrada pelo 
Ver. Gabriel Guilhon Kovalski, do PT Verª Célia Vargas Padilha e do PSB pela 
Verª Marlene Maçalai Selke, que “Sugere que o Poder Legislativo Municipal 
através da Sessão Solene que será realizada durante as festividades do 
município de Chiapetta: “MATEADA E FOLCLORE”, preste homenagens de 
Aplauso aos seguintes cidadãos:  Elton Brzezinski, Elzevir Schossler, Nadir 
Gonçalves de Lima Trocha, Erica Eickhoff Hentz e Werno Konrad (in 
memoriam), na pessoa de Noemi Hentz (filha)”. Matéria aprovada por 
unanimidade. No Período das Explicações pessoais, O Ver. Aldair Clovis 
Maron inicialmente saudou os dois homenageados que estavam presentes e 
parabenizou os proponentes frisando que foi uma homenagem merecida as 
essas pessoas, principalmente o Elton e a Nadir que foram as primeiras pessoas 
a escreverem um livro aqui em Chiapetta, frisou também que do seu Elzevir ele 



só tinha lembranças boas, daquele senhor responsável, honesto trabalhou por 
muitos anos na Prefeitura, o seu Werno a Dnª. Erica não tem palavras para 
expressar o agradecimento a essas pessoas por tudo que fizeram ao nosso 
município, então todos estão de parabéns, logo após solicitou para que fosse 
enviado oficio para a Secretaria de Obras, solicitando para que seja tomado 
providências nas beiras das estradas, que tem arvores querendo cair e arvores 
mal cortadas. A Verª. Célia Vargas Padilha inicialmente frisou sobre o 
Professor Elton e a Professora Nadir que escreveu o Livro de Poesia, citando 
que isso é importante, porque a educação é a base do conhecimento, se não 
haver educadores que ensinam não haverá profissões, hoje tem as mais diversas 
profissões e todas elas importantes, mas todas passaram pelas mãos dos 
educadores, em seguida frisou com relação ao um projeto a nível de estado que 
foi enviado para as coordenadorias de educação, e as coordenadorias enviaram 
para as escolas, sobre as curtas para cada professor que quisesse fazer trabalho, 
um filme com os seus alunos sobre algum assunto trabalhado na escola e ela 
assumiu o desafio trabalhou no filme os rios morrem de sede, na ficção a partir 
desta obra, com o 5º ano, e ensino médio turma 201, sobre o tema trabalhando 
no seminário integrado, e naquele dia para a sua felicidade e da escola, da nossa 
comunidade, a Diretora recebeu uma ligação da coordenadoria, que o filme os 
rios morrem de sede, e o tema do seminário integrado foram contemplados, e 
citou que começaram na propriedade do Senhor Constante Rochinheski, foram 
também nas Brancas na propriedade do Diego Soares onde filmaram os rios, 
pátios, a família vindo para a cidade, filmaram aqui nas famílias da cidade, 
filmaram a Praça, no pátio da escola, os alunos fizeram o tema falando da 
realidade da natureza dos rios como eram e como são, logo apos solicitou para 
que fosse enviado um oficio ao senhor Prefeito e Secretaria de Educação 
agradecendo pela disponibilização do ônibus para levar nesses lugares no 
interior, porque o objetivo da educação hoje é que saiam da escola e vão buscar 
conhecimento, e solicitou para que fosse enviado uns ofícios para o Diego 
Soares e Família por terem colocado a disposição sua propriedade para filmar, o 
Ricardo Schossler, seu constante Rochinheski e Familia, o Joanir Strada Pai da 
Luisa Prenda do CTG, a Escola Anchieta, o Tema de Seminário foi gravado no 
seu Lourenço Strada, o Arno Glitz sobre a bacia leiteira, solicitou também 
envio de oficio para o Senhor Claudio da Cruz Coordenador de Educação que 
sempre está incentivando a escola, frisou também que em dezembro vai ter o 
encerramento que é a pratica e haverá na escola palestra com a psicólogo sobre 
a importância da vida, e após um café colonial, palestra sobre agroindústria, 
piscicultura, e bacia leiteria, no outro dia palestra com Médico sobre câncer, 
sobre a previdência, e ainda exposição dos trabalhos do seminário integrado. A 
Verª. Cleomara Bertaso frisou com relação aos homenageados nada mais justo 
que receber essa homenagem em vida, e gratificante também para que recebe de 
alguém que já faleceu, o livro da Professora Nadir que ficou bem legal, o seu 
Elzevir na época ela era criança, mas era sabedora de seu trabalho, a Dnª. Erica, 



fez Catequese com ela e curso de tricô, então todos foram de uma forma muito 
bem escolhidos pelos colegas, em seguida solicitou para que fosse enviado um 
oficio ao Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, citando que foi 
procurada por algumas pessoas para ver como é feito essa contratação das 
empresas que fornecem mercadorias e como agora tinha sido distribuído vale de 
R$ 30,00 reais em compra, se foi feito algum levantamento de preço, alguma 
coisa assim nada contra quem ganhou, que seja esclarecido numa parte de 
transparência para quando lhe procurarem poder saber explicar, em seguida 
solicitou para que fosse oficiado a Secretaria de Obras e Administração pela 
operação tapa buraco na ERS 571, solicitou também envio de oficio para o 
Secretário de Saúde e sua equipe parabenizando pelo evento da saúde da mulher 
que teve palestra aqui na Câmara de Vereadores e pelo cronograma das 
atividades que estão acontecendo na unidade de saúde, citando que se vê uma 
dificuldade do homem ir até a unidade de saúde, porque muitas vezes prioriza o 
trabalho e deixa a saúde de lado, então é uma forma que os homens vão buscar 
atendimento no turno da noite que seria horário de seu descanso, e citou que 
além daquele dia tinha mais dois dias 21 e 28 de atendimento no turno da noite 
na unidade de saúde, frisou também que tinha participado de uma reunião do 
Comitê Gestor da Dengue, a onde foi apresentado as ações desenvolvidas na 
Semana Nacional de Mobilização de Combate ao mosquito da dengue, a onde 
se levantou os pontos mais críticos de acúmulos de água causando assim a 
proliferação do mosquito, e citou que os grandes problemas são as piscinas do 
município o aumento do numero de piscinas e muitas estão desativadas e não 
fazem o tratamento nesse período de inverno, e citou também que na casa de 
um munícipe tem um lixão, então foi sugerido para entrar via Ministério 
Público para ir lá e retirar, e foi cobrado que existe a Legislação Municipal e 
que se faça cumprir ela, que se converse e faça a 1ª notificação e se não resolver 
o problema que se aplique a lei, porque a lei foi feita para ser cumprida, frisou 
também que gostaria de colocar que ela tinha sido cobrada naquele dia, que saiu 
um comentário em uma escola que  estavam colocando uma proposição de 
municipalização do ensino, citando que em nenhum momento a sua bancada e o 
Prefeito comentaram sobre essa municipalização, o Estado que está vindo aos 
municípios e o Prefeito Eder em nenhum momento manifestou favorável a isso, 
e ela falou que não estava sabendo de nada, e isso é preocupante quando 
palavras são lançadas tem que saber da onde vem, e solicitou que está pessoa 
que tinha feito o tal comentário que se justificasse para que se esclareça as 
coisas, em aparte a Vereadora Célia que frisou que estavam lá na escola e 
ouviram alguém falar sobre isso, mas que não tinha documento nenhum, de 
volta a Vereadora Cleomara que frisou que se verifique as coisas antes de laçar 
a semente, porque a semente as vezes vem coisa boa, mas também coisas ruim 
para a sociedade. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski solicitou para que fosse 
enviado um oficio para a escola Anchieta e Secretaria de Educação 
parabenizando pelo festival de dança e requebra-requebra, em seguida frisou 



que sabia e já tinha sido comentado que as proposições se tornam vazia no 
tempo e não são cumpridas e que de fato foram apresentadas muitas 
proposições e muitas já forma cumpridas, citando que até inclusive no inicio do 
mandato ele tinha habito de colocar para o Prefeito de quando de suas 
proposições, quero que se manifeste, se vai cumprir, se pretende cumprir e 
quando vai cumprir, e não houve um retorno, então ele achava que ele não deu 
muita atenção a isso, mas de qualquer forma recentemente o cemitério recebeu 
boas reformas, está bonitinho, só que tem que reconhecer e ser sincero e dizer 
que eles da bancada de oposição elaboraram um proposição solicitando que 
fosse feito a reforma, e fizeram inclusive colocaram pedra brita ajeitaram o 
banheiro e tudo mais, então nesse ponto ele queria agradecer o Executivo que 
atendeu o pedido deles, solicitou também que fosse enviado um oficio ao 
Presidente dos Funcionários Públicos solicitando cópia do expediente de 
prestação de contas que realizou em 27/10, para poder analisar, logo após frisou 
com relação as estradas vários ofícios já foram enviados em varias 
oportunidades outras vezes, e reiterar não é demais, e solicitou para que fosse 
enviado oficio ao DAER, solicitando que promova melhoria no asfalto da ERS 
571, e aproveitou para comentar que os demais comentaram que os nossos 
funcionários tem que fazer as vezes do que o Governo Estadual deveria fazer, 
citou também que as estradas do interior como o Vereador Maron tinha frisado, 
ele tem visto varias reclamações com relação a alguns pontos das estradas do 
interior, e que era claro que não se podia ignorar que o tempo colabore as vezes 
a chuva vem para valer e não tem como a municipalidade fazer mais e ajeitar 
todas as localidades em pouco tempo, mas de qualquer forma que o Executivo 
de uma atenção especial as estradas do interior, inclusive ele na viagem que 
teve a Porto Alegre falou com o Deputado Juvir Costela, na oportunidade 
solicitou para que ele intercedesse junto ao Governo Estadual para que 
conseguisse melhoria na nossa ERS 571, mas ele sendo bem sincero falou que a 
situação estava bem precária aqui, mas tinha varias ERS no Rio Grande do Sul 
que estão bem pior e eles pretendem dar uma atenção para a nossa ERS, mas 
antes eles vão dar uma atenção diferenciadas a outros lugares que estão bem 
piores, logo após solicitou para que fosse enviado um oficio a STHAS, 
solicitando para que informassem o valor que foi pago, e cópia do contrato que 
foi elaborado, com relação a contratação do Reni para animação do baile das 
soberanas, porque ele ouviu boatos que foi pago um valor bastante alto, frisou 
também com relação a outra questão que lhe chamou a atenção nas redes sociais 
dias atrás, citando que a ACI promoveu uma divulgação no sentido que estaria 
querendo contratar uma pessoa, uma Secretária, e constou lá expressamente que 
teria que ser do sexo feminino, e ele sabia que via de regra seja de advocacia ou 
quem for, acabam contratando mulheres é uma pratica corriqueira, só se for 
parar  para analisar e que não era ele que estava dizendo é o que diz a Lei 
Trabalhista, que é vedado esse tipo de discriminação, porque não poderia ser 
um Secretário em vez de uma Secretária, e solicitou que fosse oficiado a ACI, 



pedindo para que não aja discriminação de gêneros quanto a contratação de 
pessoal, e para finalizar parabenizou o Executivo pelas respostas dadas com 
relação os pedidos de informações, e solicitou ainda mais envio de ofícios para 
a Associação dos Professores Municipais, Secretária de Educação e Executivo, 
para que realizam em conjunto uma reunião aqui nesta casa explanando de 
como é o atual plano, e como era e as mudanças que foram feitas por esse novo 
enviado pelo executivo. O Ver. Joel Pires Corrêa inicialmente frisou que 
estava preocupado com as proposições como o Vereador Gabriel falou e citou 
que teve fazendo um balanço e ai separou as suas proposições e de todos os 
colegas Vereadores que também são importantes, mas tinha uma que tinha uma 
necessidade de ser atendida mais rápido e solicitou ao Executivo para dar uma 
agilizada urgente, onde ele solicitou a acessibilidade no ginásio e agora esta 
havendo bastante eventos e não tem acesso aos cadeirantes, e ele já fez essa 
proposição bem no começo do ano e até agora o Prefeito não fez, então que seja 
feito, porque agora no começo de janeiro começa o Campeonato Municipal 
onde vem bastante municípios de fora jogar aqui e continua o mesmo problema, 
em seguida frisou com relação a cesta básica, citando que esta ficando cada vez 
mais pequena e os Funcionários estão percebendo, citando que uma vez para 
botar nas costas não conseguia e agora pega com uma mão e leva as duas bolsa, 
e que não era critica ao Prefeito, mas estava havendo um problema com os 
mercados que participam da licitação, combinam os preços e coloquem aquilo 
ali, então deve ser tomado uma providências com relação as esses mercados, 
porque isso não pode acontecer, estamos dando prioridade incentivando os 
mercados aqui de Chiapetta, e eles tomam essa atitude meio fora de ética,  estão 
tirando dos que ganham a cesta básica, e citou também que não veio mais arroz, 
porque eles colocaram o valor do arroz de 14,00 reais, sendo que na Cotrijui 
estava 8,00 reais, tem que tomar providências para isso não acontecer mais, 
senão temos que abrir para outros municípios entrar na licitação, frisou também 
com relação a limpeza da cidade, que está chegando a época da Mateada e a 
nossa cidade está muito suja e solicitou envio de oficio ao Milton Backes para 
que inicie urgente essa limpeza, porque se não, não vai conseguir tem que dar 
prioridade a isso, vem pessoal de fora, citou também que na rua perto do 
Anchieta tem dois carros abandonados, então que seja tomado providências 
para a retirada desses carros, e que seja oficiado o Sargento Aires para a retirada 
dos mesmos.  A Verª. Marlene Maçalai inicialmente frisou da homenagem 
muito importante a essas pessoas que fizeram as coisas no nosso município, em 
seguida solicitou para que fosse enviado um oficio ao Secretario de Obras para 
que fosse passado o rolo na rua perto do cemitério que tem pedras soltas e 
também que seja feito reparos nas estradas em geral que estão bastante 
danificadas tem lugares como no Rincão dos Estradas que não foi passado a 
patrola está muito feio aquilo lá. O Ver. Valmir Rochinheski parabenizou os 
proponentes pela escolha dos homenageados, em seguida solicitou para que 
fosse enviado um oficio para o Zevir responsável pelo Departamento de 



Trânsito, para ver se tem como pintar em frente dos bancos e em órgãos 
públicos umas duas vagas de estacionamento para os idosos, solicitou também 
envio de ofício para a Secretaria de Obras para fazer reparos nas estradas 
principalmente naquela lá do Cadori. O Ver. Valtair de Paula Alves 
inicialmente parabenizou os homenageados, em seguida solicitou para que fosse 
enviado um oficio ao Presidente do Hospital citando que estava havendo muita 
reclamação com relação aos plantões médicos, teve pessoas que ficaram das 
21:00 horas às 23:30 esperando o atendimento, depois das 03:00 da manhã até 
as 05:00 horas com criança, solicitou também envio de oficio para o DAER de 
Santa Rosa e Cruz Alta, frisou também com relação as cestas básicas sugerindo 
que tinha que ficar como como estava acrescentando os produtos da agricultura 
familiar, porque cada vez tiram uma coisa, em aparte ao Vereador Aldair Clovis 
Maron que frisou como o Vereador Joel tinha frisado, que realmente tem que 
abrir o olho com os nossos mercados e sugeriu para pegar uma relação de 
preços da cesta básica de Ijuí e mostrar para eles, de volta ao Vereador Valtair, 
que frisou com relação as estradas, citando que tinha três patrolas no município 
e só uma funcionando, e ele não sabe o que está acontecendo com a reforma 
desses maquinários. O Presidente Vereador Enio Alberto Delatorre inicialmente 
parabenizou os homenageados, em seguida solicitou aos colegas Vereadores 
para de vez em quando dar uma passada aqui na Câmara falar com o Secretário, 
citando que está acontecendo reuniões importantes na nossa região tanto de 
Prefeitos como de Vereadores e os Vereadores de Chiapetta estão sempre sendo 
convidados, e que sabia que todos tinham suas atividades, mas podendo ir 
nessas reuniões de nossa região tem que ir porque os assuntos são interessantes, 
inclusive frisou que gostaria de se referir sobre a municipalização da educação 
que foi um dos assuntos falado em Bom Progresso pelo palestrante Gladimir 
Chile, advogado especialista, citando que há um movimento Estadual, não de 
município A, B ou C, não de Professora A, B ou C, é o estado que está 
conversando com a FAMURS, com as Associações Regionais sobre a 
municipalização do ensino e é muito provavel que esse assunto vai avançar, 
logo após solicitou para que fosse enviado um oficio para a Secretaria de Obras 
solicitando a cedência de Pedreiros para construí duas calçadas aqui no Prédio 
da Câmara a onde não tem cerâmica e lajota, solicitou também envio de ofícios 
de voto de pesar para o Senhor Darci Zwirtes e Filhos pelo falecimento da 
esposa e mãe Professora Maria da Graça Zwirtes, que foi Professora e 
Secretária de Educação em nosso município, solicitou também envio de ofícios 
para a UNIJUI parabenizando a Reitoria pela conquista do Curso de Medicina, 
solicitou ainda envio de oficio para a Escola Anchieta em nome de todos 
parabenizando pelo Festival de Dança e solicitou novamente envio de oficio 
para a Secretaria de Obras solicitando reparos nas estradas do interior do 
município, e para finalizar convidou o Fabio para que fizesse a apresentação do 
novo site da Câmara Municipal  e agradeceu a presença de todos e convidou 
para a próxima sessão no dia 27 de novembro as 20:00 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.     

 



                                        
 
                                

ATA Nº.028/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017 
 
      Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezessete às 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 Enio Alberto Delatorre, Vice-Presidente no exercício da Presidência, 
com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas 
Padilha; Cleomara Bertaso; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; 
Marlene de Fátima 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, logo após a leitura Bíblica ficou a cargo da Vereadora Célia 
Vargas Padilha, em seguida foi feito um relato das correspondências recebidas e 
expedidas, dando continuidade foi feito a leitura da Ata nº 027 de 14 de 
Novembro de 2017, a qual foi aprovada por unanimidade. Logo após 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 nº059/17 de 20 de 
novembro de 2017, que “Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei 
Municipal nº 048/93, de 27 de dezembro de 1993, que institui o Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Chiapetta, Estado do Rio 
Grande do Sul, e dá outras providências”. Mateira baixada para uma melhor 
analise. Projeto de Lei nº060/17 de 20 de novembro de 2017 que “Dispõe 
sobre as Leis Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018”. 
Matéria baixada para uma melhor analise. Projeto de Lei nº061/2017, de 20 de 
novembro de 2017, que “Dispõe sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual do 
Município de Chiapetta para o exercício de 2018”. Matéria baixada para uma 
melhor analise. Projeto de Lei nº062/17 de 20 de Novembro de 2017, que 
“Autoriza a doação de bens móveis do município de Chiapetta à Associação de 
Reassentamentos de Chiapetta”. Matéria baixada para uma melhor analise. 
Projeto de Lei nº063/17 de 24 de Novembro de 2017, que “Estabelece o Plano 
de Carreira do Magistério Público do Município de Chiapetta, institui o 
respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências”. Matéria 
baixada para uma analise mais profunda. Também foram analisadas as 
seguintes proposições: Proposição nº139/17 de autoria do Vereador Valmir 
Rochinheski, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através de ato legal 
autorize o Departamento de Trânsito do Município, a emitir CARTÃO PARA 
ESTACIONAMENTO EM VAGA ESPECIAL, para idosos com mais de 60 
anos, e deficientes físicos, que tem a validade em todo o território nacional, e 



também a localização dos estacionamentos, com pintura e identificação em 
lugares públicos em nosso Município, a serem determinados pela autoridade de 
trânsito”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº140/17 de autoria 
dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski e Célia Vargas Padilha, que 
“Solicitam a STHAS a seguinte providência que, em relação às casinhas 
eventualmente desocupadas situadas no Bairro Nova Esperança (PAC II), 
promova a sua habitação de acordo com o estabelecido no oficio nº 491/2017, 
oriundo da Gerência Executiva de Habitação de Passo Fundo/RS, da Caixa 
Econômica Federal, o qual segue anexo e integra a presente proposição”. 
Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº141/17 de autoria dos 
Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai 
Selke, que Sugerem que, periodicamente, de acordo com suas possibilidades, 
efetue policiamento ostensivo nas localidades situadas no interior do Município, 
de modo propiciar segurança também aos colonos/agricultores deste. Matéria 
baixada para uma melhor analise com o Comando da Brigada. Proposição 
nº142/17 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas 
Padilha e Marlene Maçalai Selke, que “Solicitam que o Poder Executivo por 
intermédio da Secretaria de Obras, promova a pintura dos cordões das quadras 
da cidade, de forma a embelezá-la”. Matéria aprovada por unanimidade. 
Também foi analisado o Pedido de Informação nº021/17 de autoria dos 
Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai 
Selke, que Requerem ao Executivo que informe, que recentemente foi noticiado 
no site do Município que este teria se apropriado de dois terrenos, fruto de 
execuções fiscais. Além disso, consta que os terrenos ficam localizados entre as 
Ruas Carvi Chiapetta e Rua Iran Cunha. Juntos eles medem mais de 2.000m2”. 
De quem eram os terrenos; qual era o valor das dividas; de que forma se deu a 
apropriação; quais os processos(números) pertinentes aos terrenos em questão. 
Matéria aprovada por unanimidade.  No período das Explicações pessoais,  O 
Ver. Valtair de Paula Alves solicitou que fosse enviado um oficia ao Gringo 
pelo bom trabalho desenvolvido na Secretaria de Obras, oficio para a 1ª Dama e 
equipe pelo belho trabalho de embelezamento que está fazendo na nossa praça, 
frisou também que falou com o Senhor Prefeito para ele fazer uma licitação e 
adquirir mais tubos para terminar esses problemas que estão ocorrendo.  O Ver. 
Aldair Clovis Maron abdicou deste espaço. A Verª. Célia Vargas Padilha 
inicialmente  frisou a respeito do acordo que foi feito com o Prefeito e a 
Associação de Reassentamentos de Chiapetta, citando que esses materiais e 
implementos que tem lá foi da época do Governo o qual ela faz parte do PT, 
onde veio duas Montana, uma a Secretaria da Agricultura está fazendo uso, a 
outra está lá, veio também notebook, máquina fotográfica, GPS, tudo dessa 
época veio também os caminhões de uma emenda do deputado Bohn Gass, que 
estão lá, então ela achou importante esse acordo que o Prefeito fez com a 
Diretoria e ela até ligou lá para vir alguém aqui explicar, citou também que veio 
até um celta só que não sabia dizer a onde estava, tudo do Governo do PT, em 



seguida solicitou para que fosse enviado um oficio para a Secretaria de Saúde 
perguntando quando será inaugurada a Unidade Básica de Saúde, solicitou 
também envio de oficio para a Secretaria de Obras que os Agricultores estão 
pedindo para que seja tampado os buracos das estradas do interior e colocado 
cascalhos não só patrolar, logo após mencionou que a Senhora Carolina tinha 
lhe procurado, e citou que eles tinham feito um pedido de informação e veio as 
justificativas, as explicações que os dois terrenos, um do lado da Prefeitura 
eram das duas donas, Corolina Chiapetta e Micheli, e que não foi autorizado só 
teve uma conversa com o esposo da Carolina, que disse que não era dele o 
terreno, e ele falou corretamente, só que a resposta que veio para eles, que fazia 
dez anos que o município estava usando o terreno, então teria que ser visto 
quanto foram os impostos até agora, e também o aluguel de dez anos desse 
terreno que o município vem usando, porque ela achava que as famílias não 
podem sair prejudicadas, frisando que com todo o respeito todos tem que ter um 
pouco de sensibilização e entender, que é um processo que envolve vários 
problemas ai da família, varias pessoas que ingressaram na justiça e ninguém 
está livre futuramente de também passar por isso, então tem que ser 
compreensivo e entender que tinham vontade de pagar sim, mas como iram 
pagar se não tem da onde as vezes tirar, solicitou também mais envio de oficio 
para a Secretaria de Saúde, para que quando forem levar uma pessoa que faz 
quimioterapia, ou vai a Ijuí fazer esse tratamento, que fosse levado 
exclusivamente essa pessoa, porque senão a pessoa vai lá faz o seu tratamento, 
o seu exame e fica esperando as outras pessoas serem atendidas, e essa pessoa 
deve voltar logo para casa, mencionou também e que não estava criticando, mas 
que também seja tomado providências em relação as consultas que são 
marcadas, porque dias atrás ficou sabendo que uma pessoa, com problemas lá 
no médico de ossos, marcaram a consulta com um cardiologista que não teria 
nada haver com o problema desse senhor que era na perna, então tem que ter 
muita atenção com as pessoas e ter cuidado nos agendamentos. A Verª. 
Cleomara Bertaso solicitou para que fosse enviado um oficio para a 1ª Dama e 
sua equipe parabenizando pela ornamentação natalina na praça, que ficou muito 
bonito, solicitou também para que fossem enviados ofícios para o Secretário de 
Saúde e pessoal do PIM, parabenizando pela 13ª Semana do Bebê que encerrou 
na sexta-feira aqui nesta casa, com uma palestra do Fonoaudiólogo que atende 
na Secretaria de Saúde, em seguida frisou que muitas vezes critica e ela é uma 
pessoa que cobra muito do Gringo,  que é seu cunhado que as estradas estão 
criticas, e eles vereadores o que estão fazendo de ir lá e tentar uma emenda para 
vir uma maquina nova para o nosso município, para ajudar nesses concertos de 
estradas, porque com o maquinário que tem não está dando mais, e citou que o 
nosso município em estradas é muito extenso, e dá uma chuvarada estraga 
novamente, então os Vereadores tem que fazer a sua parte, citou também que o 
ano que vem já vem as eleições e eles levaram a Brasília vários pedidos em 
nome de todos os Vereadores para ver se vem alguma coisa para o nosso 



município, frisou também que naquela semana tinha conversado com o Regis 
do Cartório que vai enviar um convite para que todos os Vereadores participam 
do casamento comunitário na praça ele faz questão da presença de todos os 
Vereadores, e citou que tinha onze casais que confirmaram a documentação, 
mencionou também que tinha recebido uma noticia agradável, citando que teve 
uma proposição do colega Enio no inicio do ano, que era de ligar a energia do 
poço artesiano de São Judas Tadeu, e a resposta veio que no dia 13 de 
dezembro vai ser religada aquela rede de água que ficou praticamente quatro 
anos desligada, em aparte ao Vereador Maron que solicitou para que fosse 
oficiado os donos dos postos de gasolina para que façam o rodizio nos 
domingos na parte da tarde, porque não temos posto aberto aos domingos.                 
O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente solicitou para que fosse 
enviado um oficio para a Brigada Militar parabenizando pelos 180 anos da 
instituição que se comemorou em 18 de novembro, pela importância que tem 
pela função que exerce que é de evitar ocorrências de delitos e manter a 
segurança na comunidade, solicitou também para que fosse enviado um oficio 
para o Daniel Savariz filho do Senhor Edilson Savariz e Suzane Savariz, 
parabenizando-o por ter recebido uma Menção Honrosa pela participação que 
teve nas olimpíadas de matemática, solicitou também envio de ofícios para o 
Conselho Tutelar parabenizando-os pela passagem do dia do Conselheiro 
Tutelar, solicitou também envio de oficio para a Secretaria de Obras, para 
fazerem a troca de lâmpada na frente da casa da Senhora, Nelci Vicentini 
localizada na Rua José Gabriel, e também que fosse dado uma atenção especial 
com urgência para o caso da Dona Celonir Fonseca, no acabamento daquela 
obra, na colocação de tubos naquela vala, que em dias de chuva entra água na 
casa dela, mencionou também que na ultima sessão tinha solicitado envio de 
oficio ao Presidente dos Funcionários Públicos Municipais que causalmente é 
cunhado do Vereador Enio, e foi indeferido pelo Presidente o que lhe causou 
uma certa estranheza com relação a isso, e que lembrava que em uma 
oportunidade o Vereador Enio solicitou envio de oficio ao Samir França seu 
sobrinho em função dele ter obtido uma ação judicial, quer dizer que enviou um 
oficio pela Câmara parabenizando, que é uma Advocacia privada, com relação 
aos Projetos da LOA e LDO, que ficaram baixado em comissão, frisou que 
deveriam dar uma analisada melhor, e o Presidente da casa sugeriu para que na 
próxima sessão fosse convidado a Contadora Marcia para se fazer presente para 
tirar algumas duvidas se for o caso. O Ver. Joel Pires Corrêa inicialmente 
frisou com relação ao termo de comodato, citando que a professora Célia falou 
bastante sobre esse assunto, e mencionou se fosse o lado da situação que 
estivesse usando essa Montana, por uso próprio, a oposição já tinha denunciado, 
mas como é o Maximino dai ninguém denuncia, ele está usando a uso próprio, 
está vindo em baile, está vindo em festa e a Vereadora aprovou esse comodato, 
ou não sabe que aprovou os caminhões lá eram especifico para o leite, então 
como vamos doar os caminhões se eles faliram não recolhem mais leite, mas 



frisou que cada um tem a sua opinião e ele tem a dele formada e se eles acham 
que tem direito e amparo legal de ficar com alguma coisa, tem que ficar, mas 
alguma coisa tem que vir para a Prefeitura também, só que ele não aceita que 
estão usando para uso próprio, estão depenando, estão tirando pneus, filtro, etc..  
frisou também que a Professora Célia falou que as pessoas passam por 
dificuldades, queria ele estar com essas dificuldades que eles têm, queria estar 
com todos esses terrenos no seu nome, então isso não é dificuldade com todos 
esses bens só falta é saber administrar. A Verª. Marlene Maçalai abdicou deste 
espaço. O Ver. Valmir Rochinheski solicitou para fazer uma reunião entre 
executivo, Vereadores e Associação e pegar os dois caminhões de volta e os 
carros porque deixar lá do jeito que tá não dá, frisou também com relação os 
terrenos que o município tem que pegar mesmo, não pagaram imposto, e sobre 
os dez anos de aluguel que a Vereadora falou, que pegam um advogado e 
cobram. O Presidente Vereador Enio Alberto Delatorre frisou que no dia 15 os 
Vereadores entram em recesso e teria mais uma sessão ordinária, a ultima deste 
ano, e solicitou aos colegas Vereadores para se dedicarem o máximo para 
analisar os projetos que ficaram baixados e mais algum que vier, e frisou 
também que foi um privilégio ter assumido esses quatro meses como Presidente 
e pediu desculpas de alguns erros, e agradeceu os colegas edis,  e para finalizar 
agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão no dia 11 de 
dezembro as 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.     

 



                                Decreto Legislativo nº01/17 de 11 de Outubro de 2017  
 

“Dispõe sobre as contas do           
Senhor Prefeito Municipal de 
Chiapetta – RS, exercício de 
2014, e dá outras providências”.  

 
 

             Enio Alberto Delatorre, Vice-Presidente no exercício da Presidência 
da Câmara Municipal de Vereadores de Chiapetta, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso de suas atribuições legais e com base na decisão dos membros do 
Poder Legislativo, nos termos da legislação vigente. 
 

DECRETA 
 
             Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Prefeito Municipal de 
Chiapetta/RS, senhor Osmar Kuhn, referente ao exercício de 2014, acolhendo 
o Parecer de nº 18.541 do egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul, FAVORÁVEL a aprovação das mesmas.  
 
              Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrario, este Decreto 
Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
             Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores em 
11 de Outubro de 2017. 
                                                     
                                                              Ver. Enio Alberto Delatorre 

                                            Vice-Presidente no exercício da Presidência  
 
 
 
Registre-se e Publique-se 
 
Verª. Cleomara Bertaso  
           1ª Secretária      
 



            
 
                                   Lei Legislativo nº004/2017, de 14 de Março de 2017 
 
 

“Denominação de Rua do Loteamento 
Ouro Verde, e dá outras providências.”  
                                                                                                       

                     Valtair de Paula Alves, Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Chiapetta, Estado do Rio Grande Do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, 
 
                     Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei. 
   
                      Art. 1º - Fica denominada conforme artigo 59 parágrafo 6º da 
Lei Orgânica Municipal, de “Darci José Mattje” uma Rua no Loteamento 
Ouro Verde, Rua paralela a Rua Valentim Backes proximidades do CTG 
Relembrando o Tio Lautério.  
             
                      Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário esta lei entrará 
em vigor na data de sua publicação.  
 
                    Gabinete da Câmara Municipal de Vereadores, em 14 de Março 
de 2017. 
                                                                  
                  
                                             Ver. Valtair de Paula Alves  
                                                          Presidente 
 
 
 
 
 
Registre – se  e  Publique – se 
 
Verª. Cleomara Bertaso 
          1ª Secretária 
          
 
           



 
 
                                                   
 
 
 
 
  
    
    


