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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE MARÇO DE 2019 

 

      Aos onze dias do mês de Março de dois mil e dezenove as dezenove horas na sala de 

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

do Rio Grande do Sul, sob a Presidência do Vereador Joel Pires Corrêa, com a presença dos 

seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Enio 

Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Marlene Maçalai Selke; Valmir 

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

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

São Francisco de Assis, a leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, 

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

foi aprovada por unanimidade a ATA nº004/19 de 25 de Fevereiro de 2019, Logo após o senhor 

Presidente convidou o Vereador Gabriel Guilhon Kovalski proponente da Moção de 

Congratulações, fazer a entrega do Título de Cidadão de Benemerência ao senhor Gilberto 

Ernani do Nascimento pelos relevantes serviços prestados a Brigada Militar de abrangência e de 

contribuição significativa para todo o município de Chiapetta, sobretudo para a expansão do 

setor de Segurança Pública, realizando, assim, atividade de grande relevância social para toda a 

comunidade. Em seguida 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 nº015/19 de 08 

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

outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Foi analisado também o Projeto de 

Lei Legislativo nº004/19 de 06 de fevereiro de 2019, que “Cria o cargo de Assessor Jurídico da 

Câmara Municipal de Vereadores de Chiapetta/RS, e dá outras providências”. Posto em 

deliberação o projeto que estava baixado em comissão foi aprovado no primeiro turno, sendo 

que o projeto tem que ser votado em dois turnos, com sete votos favoráveis e uma abstenção do 

Vereador Gabriel Guilhon Kovalski. Também foi analisada a Proposição nº007/19 de autoria 

do Vereador Valtair de Paula Alves, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através da 

Secretaria Municipal de Obras, providencie o encascalhamento em todos os tambos de leite e 

em propriedades que trabalham com suinocultura de nosso município”. Matéria aprovada por 

unanimidade. No período das explicações pessoais, A Verª. Célia Vargas Padilha 

inicialmente frisou que eles gostariam de dizer em primeiro lugar que eles vêm solicitando que 

a Câmara seja desmembrada do Poder Público, citando então referente ao o que o colega frisou 

eles da oposição são favorável ao desmembramento, e solicitou novamente para que as reuniões 

da Câmara sejam transmitidas pelas radio do nosso município, tanto a Radio Ciranda, quanto a 

Comunitária, mencionando que isso eles também estão pedindo a tempo e citou que fazia uns 

quinze dias que uma pessoa lhe procurou e pediu Célia transmita as reuniões que nos queremos 

saber o que acontece lá, em seguida frisou que não era contra a criação do cargo frisando que 

foi falado muitas vezes aqui que tem que ter transparência, tem que tudo ser pautado na 

legislação, logo após frisou que um processo seletivo ou concurso público é lei federal pode vir 

pessoas de todos os municípios trabalhar aqui, e temos que acolher, temos que acreditar na 

pessoa que vem desenvolver o trabalho aqui, como acreditamos nos nosso munícipes que 

trabalham nos municípios vizinhos como Inhacorá, Santo Augusto, em outros municípios e 

todos sabem que são pessoas idôneas desenvolvem um brilhante trabalho lá nesses municípios 



como as pessoas que vem no nosso município, mencionou também de seu repudio que foi 

citado aqui que também foi feito a contratação de muitas pessoas que denegriram a imagem de 

muitas famílias aqui, ninguém queria estar na pele do que houve ai, isso sim, mas agora 

concurso público e processo seletivo ela defende porque esta amparado em lei e temos que 

confiar nas pessoas que trabalham, e depois se algum deslize acontecer se procure as normas 

legais, citou também que lhe chamou a atenção quando a Contadora assinou e ela não tinha 

conhecimento desse documento como frisou o Vereador Gabriel que não há orçamento está 

inadequado, então ela achava que também tem que ser analisado e citou que confiava no 

Presidente na Mesa diretora, só ai começaram a dizer vocês não leram o documento, e ela leu e 

tinha sido baixado em comissão na reunião anterior e ela cobrou e não tinham feito a reunião 

para passar a documentação para eles, dando continuidade parabenizou o Bétinho e seus 

familiares e a comunidade, e em nome do Betinho parabenizou todos os policiais, como Militar 

e Civil, que desenvolvem um excelente trabalho em nosso município todos são dignos de 

merecimentos, são a segurança da população de nosso município, e solicitou para que fosse 

enviado um oficio para as organizadoras da semana da mulher, também para as empresas que 

proporcionaram um grande desfile de modas que homenagearam as mulheres foram 

importantes, palestras maravilhosas, com temas abrangentes pertinentes com a realidade de hoje 

das famílias o que acontece em nossa sociedade, frisou também que estavam aguardando 

documentos, citando que estava em ata do colega Valtair, que colocou que tinham tirado pedras 

da pedreira e levado não sabia para a onde e na reunião passada ele ficou de trazer os 

documentos, então eles estão aguardando para ver o que que houve, se houve desvio, quem 

autorizou, frisou também que esses trabalhos como os colegas falaram de encascalhamentos é 

uma incumbência de responsabilidade do Poder Público Municipal com os seus Chefes de 

mandar fazer um trabalho bem feito em todos os pátios dos produtores, em todas as estradas do 

município, porque da onde vem a renda para o município dos impostos que são pagos, dos 

agricultores que trabalham muito, dos  funcionários que pagam seus impostos, então como a 

colega Vereadora falou que nem precisaria de proposição. A Verª. Cleomara Bertaso 

parabenizou o Betinho mais uma vez e os demais Policias da Brigada Militar pelo trabalho que 

prestam em nossa comunidade, e também que seja estendido para a Milene e Dnª. Rosinha, o 

Seu Corrêa, em seguida solicitou para enviar alguns ofícios, ao Presidente do CMD pela 

realização do Campeonato de Futsal, um belo campeonato uma final extraordinária para quem 

viu os jogos que esteve lá presente, também para a Secretaria de Saúde e equipe, para a Sthas e 

equipe, para as empresas pela realização da semana da mulher, citando que teve três dias de 

eventos, eventos bem organizados, e um oficio muito especial a Ana Caroline Lutke Martine, 

que abrilhantou para elas na noite de sexta-feira trazendo uma palestra maravilhosa para as 

mulheres que estiveram presentes, e para todos era um orgulho de a palestrante ser aqui da 

nossa terra, que fez uma bela apresentação, um oficio também aos amigos do barro 

parabenizando pelo evento realizado no dia 03 lá na comunidade da Modelage, onde teve um 

grande público, também convidou todos para participarem da caminhada no dia seguinte de 

combate a Aedes Aegypti, e já aproveitando esse convite solicitou para enviar oficio ao Prefeito 

e Secretário de Saúde para que cumpram com a lei 822/16, e citou que essa lei ampara para se 

punir quem não cumprir, quem não cuidar as suas cisternas, quem não cuidar seus pátios, 

salientando que esta na hora de botar ela funcionar mesmo, citou também que tivemos um 

índice baixo, mas pelo os que lhe colocaram as quadras sorteadas pelo Lira foram quadras que 

não tem esse problema, mas o município em si encontra muitos problemas principalmente na 

questão do cemitério, porque as pessoas levam as flores e tem aquela parte de concreto em cima 



ali é um dos maiores criadores hoje de nosso município, então é preciso que a comunidade em 

si cada um fazer os seu papel, para que não tínhamos nenhum foco, porque no momento que 

nos tiver um caso positivo em Chiapetta, se preparam que vai ter uma epidemia formada e nos 

não temos estruturas de saúde publica para isso, também envio de um oficio a Comissão de 

Sindicância referente as denuncias sobre as Agentes de Saúde, para que informe se já está 

concluído ou não? Se as denuncias são verídicas ou não? e quem são? Em que atos aconteceu 

para essas denuncias? Frisou também que concordava com os colegas, que a questão dos 

cascalhos é obrigação do município fazer sim, e citou que tinha recebido naquele momento foto 

a onde foram feitos serviços naquele dia a tarde em torno de dezoito cargas de cascalhos em 

duas comunidades na Vila Nova uma sendo da Dnª. Claudir da Silva que comprou do Riedi, e 

também na dona Eni Glitz, então os trabalhos estão sendo feitos. O Ver. Enio Alberto 

Delatorre iniciou falando da homenagem citando que já quando foi apresentada essa 

proposição do Vereador Gabriel ele se manifestou o Betinho estava aqui presente, e 

parabenizou mais uma vez a Brigada Militar pelo trabalho que faz e pela coragem, parabenizou 

também o Betinho que recebeu essa homenagem e a dele também, parabenizou também o 

taxista Aristide e esposa que estavam juntos na ação, e citou que ele estava em Porto Alegre 

naquele final de semana num casamento e acompanhava o andamento para esse desfecho, 

frisou também que temos que dar valor aquém merece e não a bandido e marginal que poluem e 

contaminam nossa sociedade, em seguida frisou que gostaria de se associar nos envio de 

ofícios, para o CMD, as equipes, aos árbitros, a administração a torcida que sempre se comporta 

de modo muito especial, ofícios a todas as equipes campeãs, e também enviar um oficio para a 

Dnª. Ladi em função e junto o jornal que onde está à homenagem feita ao Professor Armiro 

Welke, também com relação ao dia da mulher ele também se associou no envio de oficio 

parabenizando pela organização e em cima de tudo parabenizar as mulheres pela passagem do 

dia internacional da mulher, logo após frisou que gostaria de deixar registrado sem polemizar 

muito que aconteceu no parecer que a sua comissão deveria ter dado, e ele como relator 

cumprimentou o seu colega Stenio da Ciranda e agora da 104.9, e que acreditava que iria ser ele 

que vai comandar os trabalhos aqui na Câmara de Vereadores, e frisou que com certeza ele 

seria favorável na Comissão de Finanças e Orçamento, mas citou que este projeto estava aqui 

na Câmara a mais de um mês e meio e faltava o impacto financeiro que a Contadora da 

Prefeitura teria que mandar, dai não vinha, citando que achava que ela estava de férias, e foi 

combinado aqui na Câmara de Vereadores que eles da Comissão seriam convocados por oficio 

e ele realmente estava aguardando porque ele era o relator desta Comissão, mas votou favorável 

e era favorável a contratação ainda mais se for o Dr. Stenio, que é competente e vai fazer um 

ótimo trabalho, frisou também que na sexta-feira de manhã recebeu uma ligação  do Secretário 

Ita o qual lhe pediu o que que ele tinha falado no aparte que ele não tinha entendido sobre o 

ITBI, e a tarde a Valdete falou que o Ita estava lá e queria falar com ele, e ele achou que era 

sobre o ITBI, então ele só discordava um pouco do Presidente dizer que todo o Presidente que 

passou por aqui teve problema, ele esteve aqui mais de seis mandatos como Presidente da 

Câmara de Vereadores e nunca teve aponte do Tribunal de Contas, frisou também sobre o que a 

Vereadora Cleomara tinha frisado sobre o mosquito Aedes Aegypti, citando que é um problema 

uma vez ele participou de uma reunião e o coordenar da saúde de Ijuí chegou ai chutando em 

balde, xingando o Secretário querendo quebrar a caixa de água por causa do Aedes Aegypti, e 

está sendo feito um trabalho, e ele citou a questão do asfalto que se conseguisse esse avanço do 

município descontar de ICM do produtor para fazer, citou também o caso das emendas citando 

que está vindo muitos recursos e não sabem o que fazer, para área de saúde é 60% das emendas 



e não sabem mais o que comprar é carro, etc, e falta para medicamentos, e exames, e para pagar 

funcionários, e o governo não manda e ele não sabia porque isso nesse País, e agora o Aedes 

Aegypti,  citando que foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores um projeto seu a onde ele 

sugeriu para o executivo que na cobrança do IPTU que será pago agora em abril fosse retirado o 

desconto de 15% que o munícipe ganha e incrementado 20% ou 25% de desconto desde que 

aquela propriedade tivesse um selo de limpeza das casas, iria melhorar o município, nesse selo 

de limpeza aos Agentes de Saúde, os Agentes de Epidemias iria ser uma economia para o 

município, poderia dar um desconto ainda maior para que moradores que manterem a sua casa 

limpa, os fundos dos pátios, poderiam ganhar os 25% de desconto no IPTU e quem não limpar 

não ganha, e agora foi falado de penalizar quem não está limpando, então um dia ele acha que 

as coisas tem que avançar o nosso Brasil precisa disso. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski 

inicialmente parabenizou todas as mulheres pelo dia delas, em seguida frisou que gostaria de 

fazer uma critica a administração no seguinte sentido citando que algum tempo ele encaminhou 

um pedido de informação que foi aprovado por todos os colegas, pedindo que a Administração 

o Executivo encaminhasse aqui para a Câmara a lista daqueles servidores que ganham salario 

bruto superior a três mil e quinhentos reais, isso para verificar porque aqui muito se discutiu 

sobre uma disparidade salarial que há entre os Servidores e Executivo, frisando que tem gente 

que está ganhando bastante e tem gente que está ganhando muito pouco, e tem gente que está 

sendo beneficiado com umas FGs um pouco astronômicas o boato pelo menos é grande, e ele 

fez o pedido aqui nesta casa e foi aprovado por todos os Vereadores e até o momento não veio a 

resposta, então solicitou novamente para que fosse enviado um oficio para o Executivo, para 

que simplesmente atenda o pedido de informação ao qual ele foi proponente, frisou também que 

queria deixar bem claro que desde que começou essa legislatura está sendo discutido a 

reclassificação salarial para aqueles que estão ganhando menos para ganhar um pouquinho 

mais, que estão trabalhando que nem loucos e ganhando mal um salário mínimo, citou também 

que não era a primeira vez que ocorre esse desleixo por parte da Administração, outra vez já 

havia feito um pedido de informação e não lembrava exatamente qual e não lhe atenderam, 

então ele foi até a Promotoria de Justiça exigir e não levou mais que dois a três dias ele estava 

com o pedido de informação mais bem atendido do que esperava, logo após solicitou para 

enviar um oficio na mesma forma que a Vereadora Cleomara a Associação dos Amigos do 

Barro parabenizando eles pela realização do evento, dando continuidade mencionou sobre a 

discussão anterior com relação ao Cargo de Assessor Jurídico, citando que ele é pertinente, ele 

é interessante ele apontou aqui algumas questões que ele achava que poderiam ser resolvidas 

antes de ter votado o projeto, e citou também que tinha uma outra questão que ele fala com um 

pouco mais de ênfase que a nossa Câmara é regida pelo Regimento Interno e nesse Regimento 

está inscrito que a criação do cargo quando ocorre o seu provimento se ensejará por concurso 

público, então ao seu ver  a ideia é que tinha que  ser mudado o Regimento depois se criasse o 

cargo, frisou também com relação a outra questão e aqui fica a critica ao Presidente que de 

acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem que encaminhar uma declaração que o 

Presidente mata no peito, porque no impacto a Contadora Marcia diz que a LDO está 

inadequada então tem que fazer uma alteração nesse sentido inclusive ele advertiu na área das 

Comissões que o Tribunal de Contas Pode apontar, citou também que da outra vez em relação 

ao cargo de Assessor de Imprensa quando foi criado as cartas já estavam marcadas, criou o 

cargo e o nome já estava encaminhado, inclusive ele foi nas redes sociais e criticou, mas nesse 

caso em relação ao seu amigo Stênio não tinha nenhuma picuinha pessoal, nunca duvidou da 

competência do colega, só que tinha uma posição que ele assumiu quando foi criado o cargo de 



Assessor de Imprensa e agora precisava mate-la, citando que naquela oportunidade ele 

mencionou que o cargo de Assessor de Imprensa até era importante, quanto a quem iria 

assumir, mas todos eram sabedores que naquela ocasião quem assumiu, todos viram a que pé 

ficou o prestigio desta casa, a que pé ficou a moral de Chiapetta, então tem que pensar nisso 

também, mas ele iria manter a sua posição por questão de princípios, por questão de lei, e 

porque a mais legitima, a mais adequada forma de se assumir alguém na administração publica 

é dando a oportunidade, para que todos tenham a possibilidade de assumir, mas quando a 

pessoa nomeia por qualquer motivo, nomeia qualquer pessoa, quando é concurso ou seleção 

todos tem oportunidade de tentar, então ele achava que essa consideração é importante, 

inclusive quando falou ele como Advogado ficou meio assim que o futuro Assessor está 

atuando junto com o Joel a questão de seu filho mas ele não via problema nisso, nada contra 

isso, ele é advogado também, e para finalizar mais uma vez parabenizou a Brigada Militar, o 

Betinho e seus familiares pelo empenho na ocorrência. A Verª. Marlene Maçalai Selke 

cumprimentou em especial o Betinho que era o homenageado e o pessoal da Brigada Militar e 

parabenizou também toda a Família do Betinho, citando que essa homenagem pela corregem de 

enfrentar do naquele dia no inicio sozinho e depois os demais acompanharam, em seguida 

frisou quanto à criação do cargo do Assessor citando que ela era de acordo, mas claro que ela 

queria que fosse pelo concurso pela seletiva, só que tiraria o emprego de alguém de Chiapetta 

onde todo o mundo pode participar, frisou também com relação à proposição do Vereador 

Neguinho, citando que estava de acordo sim, porque todo o dia é cobrado, estradas, bueiros e 

chove muito também, logo apos se associou no envio de ofícios para as comemorações da 

semana da mulher, onde foi muito proveitosa, as palestras muito boas, sobre as famílias, quem 

estava lá aproveitou muito bem, solicitou também envio de oficio de voto de pesar para a 

Família Ottonelli, e também para a família de Nadir Godoy. O Ver. Valmir Rochinheski 

Primeiramente parabenizou o Betinho e seus colegas pelo excelente trabalho que estão fazendo 

no município de Chiapetta, em seguida se associou nos envios de ofícios para o Presidente do 

CMD, pelo trabalho que esta fazendo no esporte e para todas as equipes campeãs, solicitou 

também envio de oficio para o Secretário de Obras, para que quando mandar as máquinas para 

patrolar, seja mandada uma equipe para ir destrancando os bueiros, citando que vai para São 

Judas e tem lugar que está trancado os tubos, está formando valas, e para finalizar parabenizou 

todas as mulheres Chiapetense pela passagem do dia da mulher.  O Ver. Valtair de Paula 

Alves inicialmente parabenizou o Betinho e a toda a equipe pelo belo trabalho na nossa 

comunidade, em seguida frisou que queria por ordem falar que muitos Vereadores aqui nesta 

casa chamam de tu, você, é uma falta de respeito, e  temos o Regimento Interno que diz, e leu 

um trecho que, durante as reuniões os Vereadores poderão usar a palavra, salvo quando se tratar 

de visitante recepcionado ou de pessoas convocadas para prestar informações – referindo ou 

dirigindo-se a colega, o Vereador dar-lhe-á o tratamento de “Excelência”, declinando-lhe o 

nome se for o caso, então assim que devemos tratar uns aos outros, logo após solicitou para que 

fosse enviado um oficio ao senhor Prefeito que agora que está chegando à safra se for preciso 

trabalhar aos sábados e domingos que seja convocado os operadores de máquinas e pagar horas 

extras senão não vão conseguir fazer as estradas até a safra, solicitou mais um oficio para o 

senhor Prefeito e seus Secretariados de quanto está dando o retorno para o nosso município de 

todos os agricultores de suinocultura e do tambo de leite, e a onde está indo esse dinheiro, 

solicitou também envio de oficio aos Gaioleiros parabenizando pelo evento realizado, solicitou 

ainda mais um oficio ao senhor Prefeito para que comesse o calçamento logo, lá na Sede dos 

Funcionários Públicos, porque matéria prima e mão de obras nos temos, logo após frisou que o 



Vereador Gabriel falou e ele também já bateu nessa tecla, e ele achava que o pessoal até virou a 

cara para ele por negócios de salários e citou que ele ganhava mil e seiscentos reais e á vinte e 

poucos anos é operador de maquinas, citou também que no portal de transparência todos tem 

acesso lá, só que lá diz assim Secretário 3.800,00 beleza mas tem Secretário que ganha mais de 

1.800,00 a 2.000,00 reais só de FG e lá não aparece, e por isso que ele briga e vai brigar sempre 

porque está mais de 50% defasado o salário do funcionário, então como ele falou dos FGs cada 

Vereador pode chegar lá e pegar o caderno e ver quem ganha FG e qual o valor, logo apos 

parabenizou todas as mulheres pela passagem do dia da mulher, dando continuidade citou que 

foi enterrar uma vaca lá na Nova Conquista e na volta tinha uma valeta que sempre reclamam e 

ai pegou uma carga de cascalho e fechou a valeta e veio vindo de lá fazendo os reparos, então 

essas seriam as coordenadas que o nosso Secretário, ou encarregado teria que dar para os 

patroleiros, para ele que está junto nessa, para que quando vão com a máquina  abaixe a lâmina 

faça o serviço se esta lá na coxilha bonita, para não voltar para Chiapetta e dai a pouco ter que 

voltar lá na coxilha bonita de novo, isso dá muito gasto, frisou também sobre a sua proposição 

que os colegas falaram ele concorda, mas os Vereadores estão aqui para ir lá ver o que está 

acontecendo, e o Prefeito e o Secretário, e quem é  cobrado é o Vereador, citou também que foi 

lá no seu Erno Bohn e a estrada dele não dá para trafegar se chover, mas no dia seguinte iria ver 

se tem que colocar cascalhos, tem que colocar, não podemos ficar aqui sentado vamos anotar no 

papel e fazer esses serviços, porque ele está fazendo a sua parte. O Ver. Adair Clovis Maron 

inicialmente parabenizou a Dona Rosinha e também o homenageado Betinho e o Proponente 

Gabriel, em seguida homenageou todas as mulheres pela passagem de seu dia, e frisou que eles 

estão ai para legislar e trabalhar, defender os interesses da comunidade por isso que foram 

eleitos e estão aqui, citando que às vezes são dificultadas as votações aqui, mas muitas vezes é 

votado e em 24 horas sem parecer, e sem nada já viu isso nesta casa, mas que bom que a 

maioria votou favorável à criação do cargo é sinal que está certo, se não tinham votado contra, 

logo após frisou que eles estão cobrando a Chefia de Obras e o Prefeito com relação às estradas, 

e agradecer a Deus se não fosse essa chuvarada não tinha tanta estrada danificada, dando 

continuidade agradeceu a presença da Secretária de Educação que está fazendo um belo 

trabalho, solicitou também envio de oficio para o Taxista Aristides que se encontrava presente, 

parabenizando pelo seu trabalho, pelo seu empenho, uma pessoa que não mede esforços para 

qualquer cidadão que precisar dele, inclusive meio até entrando em frias, mas está fazendo o 

serviço dele muito bem reconhecido. O Presidente da casa Ver. Joel Pires Corrêa inicialmente 

solicitou para que fosse enviado um oficio a CMD parabenizando pelo evento e sugerir já que 

estavam falando de segurança, que seja colocado já nos próximos campeonatos no mínimo de 

seis a oito seguranças, citando que tinha três seguranças no ginásio e tinha mais o menos 

oitocentas pessoas e se desse algum problema esses seguranças não saberiam administrar, em 

seguida parabenizou o Betinho pela atitude juntamente com os demais Soldados da Brigada 

Militar e parabenizou também os familiares dele que estavam presentes, porque quando dá 

esses problemas não é fácil de agir e fazer a coisa certa, e ele fez a coisa certa, e teve muita 

sorte de não dar problemas mais grave, logo após frisou da criação do cargo que a Mesa 

Diretora está criando, citando que alguém tinha falado que era o Stênio que seria nomeado, mas 

se for ele estaremos bem representado, porque é um Advogado de primeira linha, inclusive se o 

Vereador Gabriel precisar de um Advogado para alguma coisa estava indicando ele, frisou 

também referindo-se ao seu colega Vereador que não tinha gostado muito da atitude dele, de 

colocar a família no meio nas discussões aqui nesta casa, isso é complicado e ele tem problemas 

assim como todos tem problemas, e o Vereador também não é diferente e quem tem telhado de 



vidro não atira pedra no telhado alheio, e frisou que tinha dois filhos os quais ele faz o que for 

preciso para defender eles em qualquer situação, então solicitou para se respeitar, porque se o 

Vereador se passar com ele  botar sua família no meio o Vereador não vai gostar do que ele irá 

falar. E convidou o senhor Vice-Prefeito responsável pelo Setor de Obras Celço Paulo Baier 

para se pronunciar com relação à citada Secretaria, o qual fez um relato da situação das estradas 

de nosso município, e também frisou da situação da Secretaria Municipal de Obras referente 

aos trabalhos realizados e as condições dos maquinários. E para finalizar o senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão ordinária no dia 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.     

 


