
                                        
 
                                

ATA Nº.029/17 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017 
 
      Aos onze dias do mês de dezembro 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 
aprovada por unanimidade a Ata nº 028 de 27 de Novembro de 2017. 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 que estava 
baixada para uma melhor analise foi aprovada por unanimidade. 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 que estava 
baixada para uma melhor analise foi aprovada por unanimidade. 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 que estava baixada para uma melhor analise foi aprovada por 
unanimidade. 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 que estava baixada para uma analise mais profunda foi 
aprovado por unanimidade com emenda. Projeto de Lei nº064/17 de 08 de 
Dezembro de 2017, que “Dispõe sobre a Politica Municipal da Assistência 
Social e institui o Sistema Único de Assistência Social – SUAS – do Município 
de Chiapetta/RS, e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. 
Projeto de Lei nº065/17 de 08 de Dezembro de 2017, que “Autoriza a abertura 
de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. Matéria 
aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº066/17 de 08 de Dezembro de 



2017, que “Institui a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e, via Web, no 
Município de Chiapetta e Nota Fiscal Eletrônica Conjugada (NF-e 
Conjugada)”. Matéria aprovada por unanimidade. Também foram analisadas as 
seguintes proposições: Proposição nº023/17 de autoria do Vereador Enio 
Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal promova em 
parceria com blocos carnavalescos do Município de Chiapetta, uma noite de 
carnaval ao ar livre na época do carnaval, e no domingo a realização do 
carnaval infantil”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº143/17 de 
autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que a Câmara 
Municipal de Vereadores de Chiapetta no final do exercício destine um 
montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), da Verba de sua competência, para 
o FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA 
MORTUÁRIA, e dá outras providências”.  Matéria aprovada por unanimidade. 
Proposição nº144/17 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que 
“Sugere ao Poder Executivo Municipal que recoloque a Placa de Inauguração 
do Ginásio Poliesportivo, a mesma foi retirada em virtude de reformas 
ocorridas nas dependências do mesmo, e que a mesma seja devidamente 
recolocada em local adequado e dá outras providências”. Matéria aprovada por 
unanimidade. Proposição nº145/17 de autoria do Vereador Enio Alberto 
Delatorre, que “Sugere que o poder Executivo Municipal através do setor de 
trânsito que realize a colocação de mais algumas Rotatórias em pontos 
estratégicos no município, destacando as vias de maior circulação de veículos e 
pedestres, pois é devida a importância que as mesmas representam para a 
segurança dos pedestres e condutores de veículos que trafegam nestas vias 
públicas, e dá outras providências”.  Matéria aprovada por unanimidade. 
Proposição nº146/17 de autoria do Vereador Valtair de Paula Alves, que 
“Sugere que o Poder Executivo Municipal através do órgão competente, 
providencie as seguintes adequações na Creche Chiapetta: a) Construção de 
uma cobertura para a Pracinha. b) Construção de cobertura e colocação de areia 
no Mini Auditório. c) Construção de mais uma sala de aula. Matéria aprovada 
por unanimidade. No período das Explicações pessoais, O Ver. Valmir 
Rochinheski inicialmente parabenizou o Presidente da casa Vereador Valtair, 
por ter assumido uma semana de Prefeito de nosso município, pelo trabalho que 
realizou principalmente nas estradas do interior, parabenizou também o 
Secretário de Agricultura Dorninha pela segunda prestação de contas feita no 
ano e que continue assim, e para finalizar desejou um feliz natal e um feliz ano 
novo. O Ver. Aldair Clovis Maron inicialmente parabenizou o Presidente da 
casa e agradeceu pelo atendimento de sua solicitação de patrolamento da 
estrada que liga São Judas a Inhacorá, parabenizou também o Dorninha pelo 
bom trabalho que vem desempenhando a frete da Secretaria de Agricultura, em 
seguida solicitou para que fosse tomada providência com relação o veneno em 
nossa cidade que está matando, uva, laranjeiras e prejudicando a saúde da 
população, e para finalizar agradeceu a Deus por este ano e desejou um feliz 



natal e prospero ano novo. A Verª. Célia Vargas Padilha inicialmente 
parabenizou as Professoras Municipais que estavam presentes de uma forma 
muito especial, frisando que os Professores são muito importante, porque se não 
fosse o trabalho da educação que é desenvolvido no município não teria as 
outras profissões, ela não estaria aqui ocupando esse cargo confiável pela 
comunidade de Chiapetta, frisou também que vai sempre defender os direitos 
dos trabalhadores do município de Chiapetta, mencionou também que estava 
nesta casa representando como Vereadora e Professora representando a classe 
do Magistério Municipal, porque ela fez parte dessa classe tão importante, tão 
linda que ensina que educa, frisou também que gostaria de dizer aos colegas 
Professores que naquele dia tinha sido aprovado o Plano de Carreira e o 
Prefeito Municipal sempre disse em seus discursos que ela assistiu, que o 
Magistério seria valorizado e a valorização passa também por uma boa 
remuneração, frisou também que gostaria que ficasse bem claro a ideia de que 
ninguém estava contra os contratados e nomeados, salientou também que tinha 
ficado muito chateada, porque a sua bancada propôs para fazer uma reunião 
com os Vereadores com todas as classes de trabalhadores da educação para 
discutir o Plano de Carreira, porque tinha que aprovar aqui na Câmara era a 
decisão da maioria da classe, e não o que meia dúzia veio trazer aqui e discutir 
aqui, porque passou as eleições devemos trabalhar unidos, mencionou também 
que no seu ponto de vista a uni docência que vai ser dada para quem tem quinze 
alunos ou mais deveria ser dada para quem tem cinco, dez alunos, não interessa 
a quantidade porque o trabalho é o mesmo, frisou também com relação a uma 
emenda que foi reprovada pelos colegas Vereadores, e citou que de sua parte 
votaria a favor, porque em relação aos orientadores e supervisores, que estão 
lutando pelos seus direitos, e deixou bem claro que amanhã ou depois eles não 
estarão mais lá, vai ter outros professores que vão ter que ocupar o cargo de 
orientadores e coordenadores, então ela defendia essa ideia, porque verba tem 
para pagar, frisou também com relação a outra emenda que eles colocaram, que 
a Direção e Vice Direção fosse ocupado por cargos efetivos ou seja 
concursados, frisou também com relação a classe especial os portadores de 
necessidades especiais, que hoje tem que inclui na sala de aula, deveria ser 
contemplado no Plano de Carreira como tem na Federal, então deve ser olhado 
com carinho, com amor, com reconhecimento pela classe do magistério, logo 
após solicitou para que fosse enviado um oficio para a STHAS, para dar uma 
atenção especial para a Sonia, aquela senhora que vem da  Às Brancas tem duas 
crianças, e ela contou que fazia dois meses que estava pedindo coisas na 
Assistência e não estava sendo atendida e ela tem necessidade inclusive de 
comida, então que seja olhado com carinho para ela. A Verª. Cleomara 
Bertaso primeiramente solicitou para que fosse enviado um oficio ao Prefeito 
agradecendo e parabenizando pala conclusão do calçamento da Rua Luiz 
Fogliato, citando que ela tem 35 anos, e havia uma angustia de mais de 35 anos 
de moradores a espera da conclusão de um calçamento que não dava cinquenta 



metros, e agora o Prefeito Eder concluiu, então temos que parabenizar as boas 
ações, também a Secretaria de Obras junto com o seu colega Valtair, que estava 
em exercício pelas atividades feitas no interior, pela manutenção das estradas, 
pela reconstrução dos bueiros, em seguida parabenizou o Secretário de Saúde e 
toda a equipe que fez a mudança do posto para a unidade nova, e como é bonito 
ver uma Secretária unida trabalhando e desejou um bom trabalho a todos nessa 
nova unidade de saúde, solicitou também que fosse enviado um oficio ao novo 
Presidente da Associação Hospitalar o Senhor Luis Minuzzi Stopiglia o seu 
Nerci como é conhecido, desejando sucesso e um bom trabalho junto com toda 
a Diretoria eleita, parabenizou novamente a Administração pela aquisição de 
uma Pá Carregadeira com recursos próprios, logo após frisou que gostaria de 
falar um pouco sobre o Plano de Carreira citando que sempre foi favorável ao 
Magistério ela é formada em Pedagogia, mas nunca atuante, é um cargo muito 
lindo, só não gostou da palavra de sua colega, que falou que meia dúzia de 
pessoas foram lá representar, tanto quanto a Professora Horiolina, como a Mari 
que são Presidente dessa Associação foram eleitas como os Vereadores para 
representar as pessoas, e foi conversado, foi voltado atrás em algumas questões, 
então ela achava que não foram meia dúzia de pessoas como a Vereadora 
colocou, e também frisou que a emenda que entrou naquele dia dizia bem claro, 
reivindicações a serem discutidas e conquistadas no ano de 2018, frisou 
também com relação a uma proposição que o Vereador Gabriel colocou, que 
disse que tinha colocado equivocado que seriam Professores formados em nível 
Superior, e ela acha que hoje nos temos Professores com o Magistério que tem 
competência como qualquer outro Professor efetivo de assumir uma direção de 
escola, então o Plano foi aprovado e a partir de Janeiro entra em 
funcionamento, e mencionou que o plano tem que ser estudado, revisado todo o 
ano, não deve ficar engavetado tem que ser reavaliado, tem que ser dialogado 
ela participou de varias reuniões com contratados, com concursados, temos que 
tentar pelo melhor e o Prefeito ainda esta aberto para negociação, frisou 
também que queria deixar bem claro para os Professores, que os Vereadores 
não podem mexer em orçamento do Prefeito, o que os Vereadores podem é 
reivindicar a ele para ele enviar a esta casa, e para finalizar solicitou a todos os 
presentes que levem as suas casas orações para todos os doentes, em especial a 
duas Professoras, citando que foram suas Professoras que hoje estão em uma 
situação delicada de saúde, Professora Mari Ivone e Professora Elenisse, e 
desejou um feliz natal e um ano melhor em 2018. O Ver. Enio Alberto 
Delatorre inicialmente se associou nos pedidos de envio de ofícios e 
parabenizou o ex. Vice-Prefeito Luis Stopiglia por assumir o cargo de 
Presidente do hospital de Chiapetta, e torce para que ele faça um bom trabalho e 
o principal trabalho seja o não fechamento no nosso Hospital, vamos brigar 
com todas as forças em conjunto com administradores e funcionários, solicitou 
envio de oficio para o Senhor Prefeito quando da negociação dos equipamentos 
que estão lá na ARCHI na Nova Conquista, os dois caminhões, o celta a 



Montana, e aqueles outros equipamentos e que não sabia se estavam ainda 
funcionando, e sugeriu que o celta fosse destinado para o Conselho Tutelar do 
Município de Chiapetta e que os Vereadores fossem Chamados junto com a 
comunidade para a discussão desse projeto que ficou baixado em comissão com 
relação ao citado acima, solicitou também envio de oficio para o Executivo para 
que ele envie a esta casa detalhado o montante dos gastos que foram 
empenhados para a realização da semana do município e apresentações, enfim, 
só para analisar e fazer um comparativo, em seguida agradeceu a acolhida dos 
colegas Vereadores, para que a nossa ata fique no site e não fazendo aquela 
leitura demorada, logo após parabenizou o Presidente Valtair de Paula Alves, 
pelo seu trabalho como Presidente da Câmara e como Vereador principalmente 
na ultima semana que assumiu o comando do Poder Executivo e teve muitas 
ações nesse período, parabenizou também o Secretário Dorninha pelo bom 
trabalho e que era notável o avanço que deu aquela Secretaria e a patrulha 
agrícola, então parabeniza também toda a sua equipe, solicitou ainda envio de 
oficio para o Prefeito e Secretário de Saúde parabenizando pela abertura da 
nova Unidade de Saúde, mencionou também com relação à votação do Plano de 
Carreira dos Professores, que é uma das mais importantes profissões, e frisou 
que houve nesse período muitos avanços, muitos debates, da Associação, 
Prefeito, Vereadores e Professores, e citou que talvez o plano não feche em cem 
por cento como todos queriam, nem como os Professores queriam, nem como 
os Vereadores queriam, mas tem normas a serem seguidas, e não há talvez 
como o município suportar as despesas, e como a Vereadora Cleomara frisou 
que esse plano não precisa ficar engavetado pode ser mexido no futuro e 
democraticamente voltar a debater sobre ele, e para finalizar desejou uma boa 
semana nas comemorações das festividades do município, e que Deus abençoe 
todos para que tenham um feliz natal e feliz ano novo. O Ver. Gabriel Guilhon 
Kovalski  inicialmente frisou o que já tinham naquele dia discutido e debatido a 
respeito do Plano de Carreira do Magistério que diz respeito a todos os 
Professores, em seguida agradeceu e parabenizou o Secretário da Agricultura 
Dorninha pela breve explanação que fez pela prestação de contas que realizou, 
pela transparência e em especial por trazer aqui para nós dados muito 
importantes relacionados aos equipamentos que a Secretaria dispõe para exercer 
as funções que lhes competem, e citou que achava isso muito importante, 
citando que sempre diz que quando vai a guerra tem que saber as armas que tem 
disponíveis, os equipamentos que tem para agir, dando continuidade voltou a 
frisar com relação o Plano de Carreira, citando que durante a reunião da 
Comissão de Educação foi discutido, foi comentado e ele até tinha pedido que o 
plano poderia ser modificado de qualquer forma em alguns casos que ele 
julgava importante e nos quais deveria se dar uma urgência impar, de repente 
estabelecendo alguns pontos que o Executivo tem a intenção de regulamentar, 
ou melhor sobre uma regra de transição para aqueles que estão prestes a 
preencher os requisitos para passar da classe E para a F, e se tem essa intenção 



de criar uma regra, porque agora com esse novo plano se extinguiu a classe F, e 
tinham alguns que estavam prestes a cumprir os requisitos para passar para a 
classe F, e salientou que pode ser que surja alguma discussão jurídica, pode ser 
que se ingresse com ações exigindo isso, exigindo aquilo, frisou também a 
respeito da regulamentação sobre a gratificação para os Professores, que lidam 
com crianças, jovens, alunos especiais da mesma forma, frisou também 
solicitando que o Executivo e Secretaria de Educação na medida do possível 
nos enviasse um comprometimento no sentido de estudar questões pontuais que 
são importantes, e solicitou que fosse enviado oficio para a STHAS sugerindo 
que divulguem seja pelo programa que o município dispões na rádio, no jornal 
os benefícios que constam no plano SUAS (Sistema único da Assistência 
Social) do município, podem disponibilizar para as pessoas, frisou novamente 
sobre o plano de carreira, citando que foram feitas algumas emendas aqui no 
modo geral, como ele tinha comentado antes do plano de um modo geral ele foi 
se aperfeiçoando, o Prefeito retirou um e enviou outro após audiências com 
representantes da Associação dos Professores, dos próprios Professores em 
geral enfim, e teve algumas alterações positivas e ele reconheceu, que vários 
pontos o Prefeito Cedeu, e outros não, então como foi dito o projeto não se 
encontra perfeito, espera-se que ele venha gradativamente se aperfeiçoando e 
melhorando, e fez uma critica da importância do Professor o tanto que ele deve 
ser digno de merecimento, deve ser muito bem remunerado e conforme foi dito 
aqui pela Contadora do município o gasto mensal com a folha do 
funcionalismo, da classe dos professores ela gira em torno de cem mil reais até 
a Contadora comentou para um orçamento de vinte milhões, então ele 
acreditava que seja um gasto nada absurdo, e com isso o Executivo poderia ter 
se sensibilizado, valorizado um pouco mais os professores, seja no que diz 
respeito ao vencimento básico, seja no que diz respeito ao percentual de 
gratificação, que se diz respeito a própria gratificação, sobre a qual ele propôs 
uma emenda que ao invés de ser calculado sobre o vencimento básico, é 
calculado sobre a remuneração individual de cada Professor, representaria um 
ganho a mais para os Professores, mas os Vereadores não podem dispor sobre 
orçamento, sobre as finanças do município, mas se houver uma pressão por 
parte dos Vereadores, dos representantes em cima do Prefeito, ele pode sim 
ceder um pouquinho mais, então ele fazia essa critica, e acreditava que o 
orçamento que tem, teria sim condições de se pagar um salário melhor, com 
gratificações melhores, e lembrou que Santo Augusto é um Município que paga 
muito bem, Inhacorá que é praticamente metade da população também 
remunera bem seus professores, então que fique registrado isso e no longo do 
mandato no ano seguinte cobrará para que essas alterações ocorram 
gradativamente para os Professores terem melhores condições de exercerem a 
sua profissão, e lembrou que o seu Pai falava que antigamente os Professores 
eram autoridades na sala de aula tinham respeito, e hoje é oposto onde todos 
viram um vídeo de um Professor tomar um soco na cara de um aluno, um aluno 



deu uma bofetada em uma Professora, então ele achava que o Professor deveria 
receber um auxilio pelo risco da profissão e desejou um feliz natal e prospero 
ano novo a todos. O Ver. Joel Pires Corrêa primeiramente parabenizou o 
Presidente da casa que estava encerrando o seu mandato como Presidente, que 
foi muito bom muito prestativo, manteve as rédeas da Câmara, conduzindo tudo 
dentro da normalidade, em seguida frisou com relação ao Plano de Carreira que 
foi aprovado, citando que foi dado uma avançada, como a Vereadora Cleomara 
tinha frisado que não é definitivo que pode ser feito alguma coisa no decorrer 
do tempo e veremos se alguma classe foi prejudicada, eles podem falar com o 
Prefeito e modificar, frisou também que deveriam já no inicio do ano dar uma 
olhada para o plano dos Funcionários Públicos, que também vai ser outro 
debate e não irão contentar todos os Funcionários, vai ser do mesmo jeito que 
foi o dos Professores, mas também não tem como contentar todos os 
funcionários, nem Jesus Cristo contentou todo mundo, e os Vereadores sempre 
tentam fazer o melhor para toda a comunidade, logo após solicitou para que 
fosse enviado um oficio para o Prefeito parabenizando pelo pórtico da cidade, 
dando continuidade convidou todos para participarem da Mateada, que pelo o 
que ele estava vendo pela organização e os eventos iria ser uma das maiores, e 
desejou um feliz natal e prospero ano novo a todos e pediu desculpa se errou 
com algum colega, porque o que nos discutimos aqui é tudo em prol do 
município, a discussão aqui dentro é uma coisa, lá fora a nossa vida particular é 
diferente, a amizade continua. A Verª. Marlene Maçalai Selke inicialmente 
frisou que gostaria de se associar no envio de ofícios para o Presidente do 
Hospital e Secretaria de Saúde, em seguida frisou sobre o Plano de Carreira dos 
Professores citando se dependesse dos Vereadores eles iriam concordar com 
todos os itens que os Professores colocaram, mas não depende sempre dos 
Vereadores e parabenizou os Professores, pelo trabalho e dedicação, porque se 
não fosse à educação eles não seriam nada, logo após frisou com relação à 
Secretaria da Agricultura citando que dias atrás precisou de um serviço e foi 
imediatamente atendida e parabenizou a citada Secretaria pelo bom trabalho 
que vem realizando, frisou também com relação às estradas que todo mundo 
cobra, os agricultores cobram, porque eles precisam de estradas boas para 
retirar a sua produção, a nossa economia é a agricultura, dando continuidade 
agradeceu a Deus por essa oportunidade de estar aqui ocupando uma cadeira, e 
desejou uma boa semana de Mateada e que todo mundo aproveite com 
harmonia, e desejou um feliz natal a todos e um ano novo cheio de sonhos, o 
Presidente da casa Vereador Valtair de Paula Alves, inicialmente saudou e os 
colegas Vereadores, em seguida solicitou para que fosse enviado um oficio ao 
senhor Prefeito e a ARCHI para que fosse feito uma reunião na Nova Conquista 
juntamente com os  Vereadores e Executivo e nessa reunião ser decidido a onde 
vai ser ocupado os dois caminhões que tem lá, e o celta e a montana, frisou 
também que foi feito um leilão para a retirada de sucatas que rendeu vinte e 
poucos mil, e parabenizou o Prefeito por essa atitude, frisou também que teve o 



prazer de ficar alguns dias assumindo a cadeira de Prefeito e agradeceu o 
Prefeito Eder pela oportunidade, e desejou um feliz natal e prospero ano novo a 
todos . Após o período das explicações pessoais o senhor Presidente anunciou 
que estava iniciando o processo de escolha através de eleição da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal, para o Exercício de 2018 abrindo espaço para 
apresentação de chapas. Findo o prazo estipulado, foi apresentada apenas uma 
Chapa assim composta: para Presidente o Vereador Enio Alberto Delatorre, 
para Vice-Presidente a Vereadora Cleomara Bertaso, para 1º Secretário a 
Vereadora Marlene de Fátima Maçalai Selke, para 2º Secretário Vereador 
Valmir Rochinheski. Chapa esta aprovada por unanimidade, logo após o 
senhor Presidente declarou eleita e empossada a aludida chapa, bem como seus 
membros em seus respectivos cargos a partir de 1º de Janeiro de 2018. E para 
finalizar agradeceu a presença de todos. 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.     

 


