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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

      Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove as dezenove horas na 

sala de sessões, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de Vereadores de 

Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, sob a Presidência do Vereador Joel Pires Corrêa, 

com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Cleomara 

Bertaso; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Marlene Maçalai Selke; 

Valmir Rochinheski e Valtair de Paula Alves, Invocando a proteção de Deus o Sr. 

Presidente declarou aberta a sessão e de imediato convidou os demais edis, para procederem a 

Oração de São Francisco de Assis, a leitura Bíblica ficou a cargo da Vereadora Célia Vargas 

Padilha, em seguida foi feito um relato das correspondências expedidas e recebidas. Dando 

continuidade foram aprovadas por unanimidade as ATAS nº 023 e 024 de 2018 e 001,002 e 

003 de 2019, Logo após o senhor Presidente convidou o Secretário da Fazenda senhor Irineu 

dos Santos para fazer a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referente 

ao 3º quadrimestre de 2018, cumprindo o estabelecido no artigo 9º § 4º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Em seguida 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 nº010/19 de 22 de fevereiro de 2019, que “Autoriza a reabertura de crédito especial no 

orçamento vigente, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº011/19 de 22 de fevereiro de 

2019, que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras 

providências”. Projeto de Lei nº012/19 de 22 de fevereiro de 2019, que “Autoriza a abertura 

de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº013/19 

de 22 de fevereiro de 2019, que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, 

e dá outras providências”. Projeto de Lei nº014/19 de 22 de fevereiro de 2019, que “Autoriza 

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

aprovadas por unanimidade. Foram analisadas também as seguintes proposições; Proposição 

nº002/19 de autoria do Vereador Aldair Clovis Maron, que “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal através do setor competente, providencie a construção de um abrigo nas 

proximidades da Vila Mário”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº003/19 de 

autoria dos Vereadores integrantes das bancadas do PP e PSDB, que “Sugerem que o Poder 

Executivo Municipal, através da Comissão Competente, para o próximo Campeonato 

Municipal de Bocha – edição 2019 seja denominada a respectiva taça com o nome do ex. 

Bochófilo MOACIR CARDIAS, que muito praticou e incentivou o esporte de jogar bocha em 

nosso município”. Matéria aprovada com sete votos favoráveis e uma abstenção do Vereador 

Gabriel Guilhon Kovalski. Proposição nº005/19 de autoria do Vereador Enio Alberto 

Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal, além da construção de calçamentos 

com recursos normais, destine os recursos oriundos das cobranças de melhorias dos 

contribuintes que receberam a construção de asfalto por meio de emendas parlamentares”. 

Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº006/19 de autoria dos Vereadores Enio 

Alberto Delatorre e Valtair de Paula Alves, que “Sugerem que o Poder Executivo Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Obras, realize a ampliação do bueiro recentemente 

reformado em Linha Modesto, mais precisamente na propriedade de Emilio Rospieriski e 



sucessão de Rubino Dalferth. Que lá sejam colocados mais dois tubos, ou seja, um de cada 

lado para melhorar o fluxo de maquinário agrícola. Posteriormente que seja cascalhada a 

referida estrada até a propriedade de Emilio Rospieriski. Também que seja adequada à estrada 

e posteriormente cascalhada, onde dá acesso a propriedade de familiar de Werno Klipstein, 

onde além de produtos da agricultura familiar, está sendo construída uma fábrica de derivados 

de mandioca”. Matéria aprovada por unanimidade. No período das explicações pessoais, A 

Verª. Cleomara Bertaso inicialmente solicitou para que fosse enviado um oficio para Francieli 

Azambuja parabenizando-a pela nomeação para representar a 20ª Região Tradicionalista na 

categoria prenda na maior festa do Estado do Rio Grande do Sul a FECARS, onde ela levará o 

nome de nosso município e de nosso CTG Relembrando o Tio Lautério, em seguida convidou 

todos para o e vento em comemoração ao dia da mulher que seria realizado nos dias 07,08 e 

09 e solicitou para que os colegas Vereadores levassem o convite a suas esposas e também 

para o pessoal que estava presente na plateia convidar as suas esposas também, onde teria 

palestras de assuntos relacionados às mulheres. O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente 

frisou que a reunião tinha sido bastante proveitosa com a apresentação da parte financeira do 

Secretário Irineu dos Santos, frisou também que no País tem muitas coisas que devem ser 

mudadas, e devem ser com os nossos pedidos nossas manifestações, o Brasil precisa de 

mudanças como, por exemplo, nessas questões das emendas e tantas outras que precisam ser 

mudadas, os governantes precisam ouvir a comunidade, porque queira ou não queira a nível 

Estado, País as coisas acontecem aqui nos municípios, então as autoridades têm que ouvir os 

munícipes, Vereadores, Professores, lideranças em fim formadores de opinião, porque lá em 

Brasília um Deputado esta lá porque fez uma classe de alguns interessados colocarem ele lá, e 

muitos deles não sabem como funcionam as coisas nos pequenos municípios e o povo vai 

aceitando isso, e salientou que está na hora de começar tanto em nível de Prefeito, Vereadores, 

Comunidades, Associações, ACAMRECE e AMUCELEIRO, começar a colocar no papel e 

exigir mais, exigir nossos direitos e alterações que são necessárias, e falando em Associação 

frisou que na sexta-feira dia 01/03 iria ter eleições da ACAMRECE citando que o seu período 

estava chegando ao final, e convidou todos os Vereadores, para participar e montar chapas, 

participar das chapas, frisou também que depois na sexta-feira iria estar presente o 

Coordenador da 20ª Região Tradicionalista, citando que o convite era de sua iniciativa como 

Presidente da ACAMRECE, para ele colocar aos Vereadores a questão de um projeto que tem 

do tradicionalismo nas escolas, que é muito importante ele sempre foi defensor das atividades 

nas escolas, para colocar as nossas crianças em atividades, logo após parabenizou os colegas 

que foram juntos para Brasília a Vereadora Célia, a Vereadora Marlene e o Vereador Nika, e 

citou que é uma viagem que muitos criticam que é gasto, mas é em busca de um retorno para o 

nosso município, e para finalizar também se associou nos parabéns pela semana da mulher. O 

Ver. Valmir Rochinheski primeiramente solicitou para enviar um oficio de voto de pesar para 

familiares de Hilário Hentz, em seguida frisou um pouco da viagem a Brasília que foram 

juntos com o Prefeito Municipal, onde visitaram mais de dezoito Gabinetes de Deputados e 

citou que tem emendas que vão vir para o interior, visitaram também três Senadores e tiveram 

uma reunião com o Osmar Terra e teve bastantes promessas, e desejou um feliz dia da mulher. 

O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski solicitou para que fosse enviado um oficio ao Executivo, para 

que ele informasse qual o Deputado que enviou a emenda referente ao projeto nº 14 que tinha 

sido votado, em seguida frisou com relação uma proposição de sua autoria onde ele sugeriu 

que a Prefeitura encaminhasse a confecção de carteira de identidade e todos os Vereadores 



aprovaram e essa proposta não foi atendida, em aparte a Verª. Cleomara que frisou que o 

Veriato que estava fazendo, então solicitou que fosse enviado um oficio para saber, solicitou 

também que oficiasse o Prefeito por outra razão citando que na legislatura passada ele havia 

feito um pedido de informação que foi aprovado por unanimidade a respeito dos salários do 

funcionalismo público ele sugeriu e pediu no requerimento que fosse encaminhado a lista 

daqueles funcionários que recebesse por mês três mil e oitocentos reais brutos ou mais e até 

então não houve retorno o Prefeito não deu qualquer satisfação, então solicitou para enviar um 

oficio ao Prefeito, para reiterar aquele pedido de informação e que já na próxima sessão 

estejam nesta casa essas informações que são de grande valia para todos, e comentou até para 

conhecimento dos que estavam presentes que houve uma situação muito delicada no nosso 

município sobre a questão salarial dos funcionários, frisando que um ou outro ganham salário 

base razoável e uma FG bem gordinha e outra camada ai que ganha bem pouquinho, então 

com essas informações se consiga ver algumas injustiças salariais, e verificar melhor e se for 

necessário apontar para haver melhorias, logo após frisou referente à pessoa de Leandro dos 

Santos citando que ele presta serviços gerais e sofreu um acidente de moto, fez cirurgia o 

município ajudou um pouquinho e foi recomendado com urgência que ele faça terapia vinte 

seções no mínimo, então solicitou que fosse oficiada a Secretaria de Saúde para que com 

urgência providenciasse ou custeasse as sessões de fisioterapia em favor dessa pessoa, 

mencionou também já feliz pelo esclarecimento que o Secretário da Fazenda fez ele queria 

falar um pouquinho do ITBI, e citou que no ano passado se não lhe falhasse a memoria nem 

ele, nem a Vereadora Marlene, nem a Vereadora Célia, mas sim os Vereadores da situação 

aprovaram um projeto que foi encaminhado pelo Prefeito que retirava, revogando a isenção do 

pagamento de ITBI para aquelas pessoas que adquirissem até dez hectares e recentemente isso 

tem gerado bastante alvoroço, inclusive vieram lhe procurar para esclarecer como é que foi, o 

que aconteceu e ele esclareceu que veio um projeto e os Vereadores da situação votaram a 

favor e eles votaram contra, por entender que de certa forma prejudicaria o pequeno agricultor 

e tudo mais, e citou que o pessoal até ficou contente pela posição deles, citou também que 

naquele dia tinha sido comentado a possibilidade de aumento de ITBI, mas que não ocorra 

esse aumento, e salientou que o aumento do ITBI no ultimo quadrimestre foi além do previsto, 

então ele achava que não existe mais causa, razão ou motivo para não onerar essas pessoas que 

já gastam horror com imposto, frisou também que gostaria de fazer uma observação com 

relação a proposição do Vereador Enio, que meio que vincular a construção de melhoria, a 

construção de passeios, embora sendo louvável a ideia lhe parece que não conseguiria o 

Prefeito fazer uma lei nesse sentido talvez fosse inconstitucional, porque a contribuição de 

melhoria é vinculada com obra de asfalto, frisou também de outra questão sobre o projeto que 

cria o cargo de Assessor Jurídico citando que tinha uma coisa que ele não tinha lembrado que 

a Câmara de Chiapetta tem uma, ou duas, ou três Consultoria Jurídica, em aparte ao Vereador 

Enio que frisou que nos tinha uma consultoria da UVERGS e ele encerrou com eles e fez com 

a INLEGIS por seiscentos e cinquenta reais por mês, de volta ao Vereador Gabriel, que frisou 

sobre a questão das estradas que todos cobram, os Vereadores também cobram e as estradas 

precisam de reparos, e o pessoal fala que os maquinários ficam mais lá na Boa Vista e no Luis 

Antônio e as estradas ficam comprometidas, e solicitou envio de oficio para Secretaria de 

Obras para que com urgência providencie os reparos nas estradas gerais. A Verª. Marlene 

Maçalai Selke frisou que ela a Vereadora Célia e o Vereador Nika acompanharam o Prefeito 

até Brasília a onde tiveram contato com vários Deputados, com os Ministros e tiveram 



audiências muito importantes foram colocadas às necessidades de nosso município, foi bem 

objetivo, tiveram também uma audiência com o Ministro Osmar Terra que reuniu os Prefeitos 

da região de Santa Rosa e colocou as prioridades dele, como ele quer trabalhar a região, e 

citou que para nós aqui o interior como falamos foi muito importante o Osmar Terra assumir 

esse Ministério, e acreditava que ele vai fazer um ótimo trabalho pelas colocações dele ele 

conhece a nossa região, visitaram também a Ministra das mulheres que falou dos maus tratos 

das mulheres, e a base para ela é a família ela fala muito da família, citou também que o 

Osmar Terra lembrou de quando ela fez campanha para ele, citando que tinha lembrado dela, e 

estava devendo para ela, e para finalizar usou das palavras da Vereadora Cleomara, 

convidando para as comemorações da semana da mulher e citou que iria ter uma janta lá na 

comunidade Evangélica e convidou a todos para participar e que logo após teria uma palestra. 

O Ver. Valtair de Paula Alves inicialmente solicitou para que fosse enviado um oficio aos 

senhores João da Silva e José Pes, parabenizando-os pelo trabalho que está sendo bem feito ali 

na Vila Mario, em seguida frisou que gostaria de dizer ao colega Vereador sobre os 

calçamentos que falta nas ruas e citou que ele esteve visitando as ruas a onde não tem 

calçamento, e ele tinha pedido uma emenda para o Deputado Covatti para a aquisição de um 

caminhão caçamba de duzentos e cinquenta a trezentos mil reais, mas ligou para o Deputado e 

cancelou e solicitou esse dinheiro para fazer o calçamento das ruas onde não estão calçadas 

ainda, materiais têm e mão de obra também, frisou também com relação às estradas que tem 

queixas, e citou que na sexta-feira ele foi nas Brancas com a sua própria máquina ele estava de 

férias não ganhou nenhum centavo, foi trabalhar para o seu Rozin e na volta ele limpou as 

valetas das laterais a onde residia o Arnildo Buch, e no sábado os patroleiros patrolaram o São 

Judas e as Brancas, citou também que tinha chovido e agora vão dizer que é eles que tem 

culpa, então as pessoas tem que ver isso não só criticar o trabalho deles, ele critica também e 

quando tem que elogiar ele elogia, então quero dizer que o trabalho está sendo feito em aparte 

ao Ver. Enio que solicitou para que fosse enviado um oficio para a três tento parabenizando 

pelo CROPSHOW, onde foram cinquenta pessoas aqui de Chiapetta. O Ver. Aldair Clovis 

Maron abdicou deste espaço. A Verª. Célia Vargas Padilha Inicialmente frisou que a viagem 

a Brasília foi cansativa, mas foi importantíssima, assim como ela sempre diz que foram eleitos 

e estão ganhando dinheiro público, ninguém é dono do município quem é dono é a 

comunidade, eles foram buscar recursos visitaram aproximadamente dezoito gabinetes, 

visitaram também os Senadores e três e Ministérios e citou que tiveram uma Audiência com o 

Ministro do Desenvolvimento Social, Cultura e Esporte Osmar Terra que lhes colocou que 

tem que fazer a reforma da previdência no qual ela é contra, porque vem ferir os direitos dos 

trabalhadores adquiridos há muito tempo e o pacto federativo, ele falou também do trabalho 

que será desenvolvido nos municípios por microrregião, estado a onde eles querem trabalhar 

as famílias para não enfrentar problemas na sociedade, problemas das drogas, prostituição e 

outros problemas, querem oferecer cursos de capacitação, oficinas como já foi falado, de 

dança, teatro, música acompanhamento das famílias, e os municípios tem que dar prioridade, 

tem que trabalhar os problemas engajados com as entidades, com as Igrejas, com as 

instituições, nada de só município mandar, todos os desenvolvimentos tem que acontecer em 

conjunto com as pessoas, porque nos fomos eleitos para trabalhar juntos, discutir ideias fazer 

reuniões, e decidir as prioridades, frisou também como a Vereadora Marlene já tinha colocado 

que eles foram à reunião da Comissão dos Direitos Humanos com o Senador Paim, com a 

Ministra onde os Deputados de diversos partidos colocaram sobre os Direitos Humanos, para 



Ministra os direitos humanos não é só direito trabalhista, direitos previdenciários mas sim 

desde os municípios oferecer casas para as famílias morar, para ter dignidade para seus filhos 

morar, direitos humanos é ter um emprego para as famílias trabalharem e sustentarem seus 

filhos e terem condições para não irem para ruas, não irem para as drogas, para a violência, 

então que o município se preocupe com isso está nas mãos deles representantes do povo em 

conjunto com a comunidade discutir ações para resolver esses problemas direitos humanos é 

vida, direitos humanos é organização, se organizar para dizer não a essa sociedade que está ai 

cheia de problemas, dizer que direitos humanos é dizer não que as mulheres sejam respeitadas, 

que as crianças sejam respeitadas, em fim toda a sociedade seja respeitada, então isso foi 

colocado lá, frisou também que achou muito bonito onde uma Deputada do Rio de Janeiro 

disse que, ela tem cinquenta e poucos filhos, ela adota, ela faz essa boa ação para as crianças 

de ruas, crianças que estão com problemas, então colocou aos colegas Vereadores que tem que 

pensar as nossas ações no município, não é só o gabinete lá mandar e decidir as coisas, 

mencionou também que estiveram na reunião da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, 

que tem que ser mais valorizada cada vez mais nos municípios, porque é na agricultura que 

produz os alimentos para ter a comida na mesa de nossas famílias, temos que lutar direitos 

humanos também para a produção de uma alimentação orgânica sem esses venenos que estão 

ai, direitos humanos é fazer respeitar também os seus limites, temos que incentivar a 

agricultura, as agroindústrias como nós já temos aqui também, a piscicultura eles também 

falaram que tem que ser desenvolvido nos municípios, apicultura nos municípios e o 

município não perder de vista esse atrelamento de trabalhar engajado, passou a politica todos 

devem trabalhar juntos, eles tiveram também nos gabinetes dos Prefeitos lá, também trataram 

das verbas onde foi colocado também, que as verbas que foram solicitadas elas serão 

destinadas, citou também que tinha uma verba lá que era do PCA, que é dos produtores de 

aquisição de alimentos que enquanto o estado não pagar os municípios eles não vão liberar 

para esse programa que é de compra de alimentos, frisou também gostaria que fosse enviado 

uma mensagem as duas rádios em nome da Câmara parabenizando as Mulheres pelo dia da 

Mulher, divulgar também as reuniões da Câmara no rádio que a comunidade está pedindo, e 

para finalizar ela queria saber também se o colega Valtair tinha trazido os documentos que iria 

entregar para ela e para a Marlene lá da pedreira. O senhor Presidente Ver. Joel Pires Corrêa 

primeiramente solicitou envio de oficio para a Corsan solicitando esclarecimento sobre o 

tratamento da água aqui de Chiapetta, e sobre os remendos das ruas, em seguida informou que 

já tinha sido liberada a draga que ele conseguiu uma emenda ai e já trabalhando para suprir as 

demandas do nosso município, logo após frisou que queria falar também sobre o nosso 

campeonato no ginásio municipal, citando que a final seria na sexta-feira e convidou todos 

para participar, e quarta-feira tinha a semifinal, citou também que tinha os seguranças que são 

daqui, e os Juízes são de Palmeiras das Missões citando que aumentou um pouquinho antes o 

valor era sete mil hoje eles cobram treze mil, frisou também sobre as identidades que agora 

tem que fazer uma adequação lá em Ijuí, tem dois tipos de identidade aquela simples que em 

cinco dias esta pronta ou aquela completa que demora trinta e cinco dias, frisou também com 

relação o Assessor Jurídico citando que inclusive o Vereador Gabriel frisou e ele estava vendo 

está questão, e mencionou que vamos precisar muito de Assessor Jurídico salientando 

inclusive que ele não estava tentando criar esse cargo por sua causa, mas ele tinha colegas que 

irão assumir depois dele e talvez vão precisar, porque o cargo não é para a vida inteira, não é 

ele que vai ficar aqui, vai vir outros Vereadores, frisou também que o ano que vem ele ainda 



não sabia se iria ser candidato ou não, citou também que todas as Câmaras tem Assessor 

Jurídico inclusive Inhacorá, Alegria, Santo Augusto, e Chiapetta não têm, mas ele iria criar o 

cargo, frisou também com relação as estradas citando que tinha falado com o Prefeito, a onde 

solicitou encascalhamento da ponte do Buricá até a cascalheira, inclusive tem que se fazer 

meio urgente porque a colheita se aproxima. E para finalizar agradeceu a presença de todos e 

convidou para as próximas sessões ordinária nos dias 11 e 25 de Março ás 19:00 horas nas 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores. E nada mais havendo a ser tratado 

encerrou-se a presente sessão, e eu Itacir Valdes Bertasso lavrei a presente ata, que depois de 

lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Vereadores presentes.     

 


