
                                         
 
 
 
 
 
                                                 ATA Nº.001/18 
 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2018 
 
      Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito às vinte horas, na 
sala de sessões, reuniu-se em caráter extraordinário a Câmara Municipal de 
Vereadores de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, sob a Presidência do 
Vereador Enio Alberto Delatorre, com a presença dos seguintes edis: Célia 
Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires 
Corrêa; Marlene Maçalai Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula 
Alves, com a ausência do Vereador Aldair Clovis Maron, Invocando a proteção de 
Deus e havendo quórum o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e de imediato 
fez a leitura do oficio de convocação nº002/18 de 11 de janeiro de 2018, em 
seguida foram analisados os seguintes projetos de lei oriundos do Poder Executivo 
Municipal, Projeto de Lei nº001/18 de 08 de janeiro de 2018, que “Altera 
redação do parágrafo único, do artigo 38, da Lei Municipal Nº 922/17, de 12 de 
dezembro de 2017,  e dá outras providências”. Projeto de Lei nº002/18 de 08 de 
janeiro de 2018, que “Estabelece o índice de revisão geral anual para Servidores 
Públicos Municipais de Chiapetta/RS e dá outras providências”. Projeto de Lei 
nº003/18 de 08 de janeiro de 2018, que “Altera padrão e cria cargo, no artigo 1º 
da Lei Municipal Nº 692, de 31 de dezembro de 2012, e dá outras providências”. 
Projeto de Lei nº004/18 de 08 de janeiro de 2018, que “Altera tabela de 
coeficientes do artigo 19 da Lei Municipal Nº 694/12, de 31 de dezembro de 
2012, Que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa, define o quadro 
de cargos em comissão e função gratificada no âmbito do Poder Executivo 
Municipal de Chiapetta, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº005/18 de 08 
de janeiro de 2018, que “Autoriza a celebração de parceria para consecução de 
finalidade de interesse público e recíproco com  a ACIC – Associação Comercial 
e Industrial de Chiapetta, por meio de termo de fomento, e dá outras 
providências”. Projeto de Lei nº006/18 de 08 de janeiro de 2018, que “Autoriza a 
celebração de parceria para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco 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 nº007/18 de 08 de janeiro de 
2018, que “Altera redação do artigo 1º da Lei Municipal Nº 868/17, de 10 de 
março de 2017, e dá outras providências”. Matérias aprovadas por unanimidade  



 
 
 
 de votos dos presentes. Também foram analisados os seguintes Projetos de Lei 
Legislativo:  Projeto de Lei Legislativo nº001/18 de 12 de janeiro de 2018, que 
“Concede majoração de salários e vantagens aos Senhores Vereadores, e dá outras 
providências”. Projeto de Lei Legislativo nº002/18 de 12 de janeiro de 2018, que 
“Concede majoração de salários e vantagens aos Funcionários da Câmara 
Municipal de Vereadores, e dá outras providências”. Projeto de Lei Legislativo 
nº003/18 de 12 de janeiro de 2018, que “Concede majoração de salários e 
vantagens ao Prefeito Municipal e Vice-Prefeito, e dá outras providências”. 
Matérias aprovadas com cinco votos favoráveis e duas abstenções dos Vereadores 
Célia Vargas Padilha e Gabriel Guilhon Kovalski”. 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.002/18 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 
 
      Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito 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, 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 foram 
aprovadas por unanimidade as Atas nº 029 e 30 de 2017 e 001de 2018. Logo 
após passou-se para o período da ordem do dia, e não havendo nenhum projeto 
de lei oriundo do Poder Executivo Municipal, foram analisados os seguintes 
Projetos de Resolução, Projeto de Resolução nº001/18 de 23 de Janeiro de 
2018, 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 e duas 
abstenções dos Vereadores Célia Vargas Padilha e Gabriel Guilhon Kovalski. 
Projeto de Resolução nº002/18 de 23 de Janeiro de 2018 que “Autoriza o 
Poder Legislativo Municipal a contribuir com apoio cultural a Associação 
Cultural Comunitária (Radcom) Rádio Líder de Frequência Modulada – Rádio 
Chiapetta – FM”. Matéria aprovada com sete votos favoráveis e uma abstenção 
do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski. Projeto de Resolução nº003/2018, de 
24 de Janeiro de 2018, que “Introduz alteração no artigo 3º da Resolução 
nº04/13, de 15/05/2013, e dá outras providências”. Com relação a esse projeto o 
Vereador Gabriel Guilhon Kovalski sugeriu uma emenda a qual foi reprovada 
com cinco votos contrários e três favoráveis, posta em deliberação a  Matéria 
foi aprovada com sete votos favoráveis e uma abstenção do Vereador Gabriel 
Guilhon Kovalski. Também foram analisadas as seguintes proposições: 
Proposição nº001/18 de autoria da Vereadora Cleomara Bertaso, que “Sugere 
que o Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, 
estude a possibilidade de viabilizar para os motoristas de plantão, quando 
estiverem de plantão da ambulância, ficar com o veículo em casa, para socorrer 
com maior rapidez principalmente em casos de urgências”. Matéria aprovada 
por unanimidade. Proposição nº002/18 de autoria do Vereador Valtair de Paula 



Alves, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através da Secretaria 
Municipal de Obras, providencie a construção de uma boca de lobo e tubulação 
na Rua João Goulart até a Rua Sady Cardoso, proximidades da residência do 
Senhor Dari Almeida”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição 
nº003/18 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere ao Poder 
Executivo Municipal através da Secretaria da STHAS, implante em nosso 
município o Cartão Reforma que é um Programa do Governo Federal que irá 
fornecer auxílio em dinheiro em forma de crédito em cartão físico, para famílias 
de baixa renda que tem a necessidade de realizar reformas em suas residências”. 
Matéria aprovada por unanimidade. Também foi analisado o Pedido de 
Informação nº002/18 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 
“Requer ao EXECUTIVO que prestes as seguintes informações: Como tem 
funcionados os plantões médicos? Qual a escala e os respectivos horários? O 
que se sucedeu envolvendo a paciente Brasilícia de Almeida Fonseca em 
janeiro do ano corrente? E que sejam prestadas maiores informações a respeito 
notadamente sobre o motivo da demora para o atendimento e da discussão que 
teria ocorrido. Matéria aprovada por unanimidade com emenda passando a 
viger com a seguinte redação: Requer a Associação Hospitalar Chiapetta que 
preste as seguintes informações. No período das Explicações pessoais, A Verª. 
Marlene Maçalai Selke inicialmente citou que no ultimo dia 04 tinha sido o 
dia mundial do câncer, e que essa doença na fase  inicial pode ser curada, uma 
doença que traz muito sofrimento a todos, não só para o doente, mas para os 
familiares e demais pessoas, e comentou a perda de uma pessoa  querida no 
nosso meio por causa dessa doença a Professora Elenisse e solicitou envio de 
oficio de voto de pesar a família enlutada, solicitou também envio de oficio 
para a Secretaria de Meio Ambiente com relação aos venenos que estão 
passando agora em dose mais forte, que seja tomado uma atitude porque as 
pessoas não conseguem nem respirar com o cheiro do veneno, em seguida 
frisou com relação a proposição da Vereadora Cleomara citando que é muito 
importante que fique a ambulância na casa do Motorista, porque a doença não 
espera tem que ser rápido, frisou também com relação ao o que o Vereador 
Gabriel tinha frisado no nosso hospital que tem bastante reclamações,  no Posto 
de Saúde também tem reclamações com relação a consultas e exames e demais, 
e para finalizar convidou todos para participarem de um almoço no dia 18 de 
fevereiro, na comunidade Evangélica onde será reinaugurado o Salão Paroquial. 
O Ver. Valmir Rochinheski inicialmente agradeceu a Secretaria de Obras 
pelos serviços feitos na  Associação Relembrando o Passado e pelo cascalho na 
propriedade do Ianke, em solicitou para que fosse enviado um oficio para a 
Secretaria de Obras solicitando reparos na rua nas proximidades do Costinha 
tem uma boca de lobo quebrada, e também lá na propriedade do Vanderlei 
Estrada na congonha caiu a cabeceira de um bueiro e eles não conseguem entrar 
com a carreta, solicitou também reparos nos bueiros nas proximidades dos 
Maron, do Elemar e do Elcio Machado que está difícil de transitar. O Ver. 



Valtair de Paula Alves solicitou para que fosse enviado um oficio para o 
Prefeito sobre os estagiários que ele tome uma posição e de mais oportunidades 
para a nossa juventude, e citou que o Prefeito Osmar tinha vinte e poucos 
estagiários e agora tem bem menos, solicitou também ofícios ao Secretário de 
Obras e Prefeito citando que fazia mais de vinte anos passou vários Prefeitos e 
até hoje não foi feito a tubulação nas proximidades da Celonir Fonseca que não 
vai mais do que trinta tubos, então que fosse tomado uma providência e feito 
aquilo lá de uma vez, em seguida frisou que era uma pena que o Secretário da 
Agricultura não se encontrava mais presente citando que tinha denuncias que 
tem Agricultores que solicitam maquinários da Patrulha Agrícola e não 
conseguem, dizem que não dá, que tem outro na frente e citou que dias atrás um 
trator, uma ensiladeira e uma careta basculante teria ido para outro município 
trabalhar, então o porque disso se é para Chiapetta, é para Chiapetta, e solicitou 
para convocar o Secretário Dorn, para dar explicações, mencionou também que 
tinha uma carreta do município que está na chácara do senhor Jaime Hentz, esta 
carreta esta lá abandonada, então que seja tomado providência com relação a 
isso, solicitou ainda mais um oficio para o senhor Prefeito citando que ele 
esteve olhando aquela construção na frente do cemitério e que pode ser 
construído lá no mesmo local a capela mortuária aumentar para a frente a 
construção, frisou que estava indo a Porto Alegre na Secretaria do Estado, 
citando que tinha contatado com o Secretário do estado e tem uma escavadeira 
hidráulica que eles querem doar para Chiapetta, para afrouxar cascalhos e 
construir açudes e que falou com o Prefeito e o Vice e eles estão interessados 
em trazer para o nosso  município, solicitou mais um oficio ao senhor Prefeito 
para que ele atenda pelo menos duas ou três proposições de cada Vereador por 
ano. O Ver. Aldair Clovis Maron inicialmente desejou boas vindas aos 
colegas Vereadores e comunidade, em seguida frisou conforme o Vereador Joel 
tinha frisado que às vezes você faz uma construção alguém é prejudicado, mas 
esse alguém é para o bem do crescimento do nosso município, para o bem da 
nossa comunidade e às vezes as pessoas não são informadas ou não entendem 
daquela área, e ai vem trazer picuinhas, alguém sempre tem que falar, criticar, 
tem que ter um bom senso e falar com essas pessoas que não tinham 
calçamentos e agora vão ter, não dá para atropelar tem que fazer devagar e bem 
feito é o que essa administração está fazendo e vamos fazer muito mais, logo 
após frisou que havia uma denuncia sobre o Secretário de Agricultura, de como 
funcionam os maquinários, citando que ele está emprestando para alguns e para 
outros não e inclusive até um funcionário da Prefeitura precisou de uma carreta 
e ele não cedeu e todos sabem que tem pessoas que ocupam esses maquinários e 
solicitou que gostaria que o Secretário viesse a esta casa e explicasse o que está 
acontecendo, frisou também que na área da saúde ele sabe que existem uns 
probleminhas o caso dessa senhora que foi citado pelos colegas, e porque que 
ela não foi ao posto de saúde, e porque que não foi atendida, e para finalizar 
convidou toda a comunidade para prestigiar o almoço na comunidade 



Evangélica e parabenizou toda a Diretoria pela ampliação e reforma no salão 
paroquial. A Verª. Célia Vargas Padilha inicialmente frisou que queria falar 
sobre o hospital, citando que ela apoia, aprova repasse, defende, colabora com 
as promoções, então ela acha lamentável os problemas que vem ocorrendo, 
como o que ocorreu com essa família, citou também que dias atrás ocorreu com 
outra família, onde a esposa chegou no hospital a tardinha e ficou até o outro 
dia a tarde para o medico vir atender, porque não tinha médico, então ela acha 
que deve ser revisto, quem está de plantão tem que ficar ali de plantão, frisou 
também que dias atrás pessoa de sua família estava doente e ela ligou lá para 
fazer uma consulta e responderam que o médico não viria atender só se 
estivesse duas pessoas para consultar, dai ela desligou e voltou a ligar dizendo 
que ela pagaria a consulta, e ai lhe disseram que ela não poderia pagar porque o 
médico estava pelo SUS e era contra lei, então ela disse que iria a Santo 
Augusto então, mas de repente ligaram de volta dizendo que tinha uma fulana 
que estava com o pé quebrado e estava lá esperando, e era para ir lá e consultar, 
e ai o seu familiar foi lá consultar e o Médico foi tão estupido com ele, então 
isso tem que mudar porque os Vereadores estão dando todo o apoio, não 
medem esforços para ajudar o nosso hospital, logo após solicitou para que fosse 
enviado um oficio para o Secretário de Saúde, citando que o Secretário estava 
de férias e ela foi falar com a Secretária Adjunta, que varias pessoas idosas tem 
dificuldade em chegar até lá na sala de fisioterapia, e eles estão solicitando para 
que coloquem a sala de fisioterapia na parte de baixo ou tragam aqui para o 
posto novo, porque é difícil para essas pessoas idosas subirem lá para fazerem o 
tratamento e ela não recebeu nenhuma resposta positiva acharam que não dava 
e teria que ficar lá, e mencionou que a pessoa que trabalha com o público não 
poder dizer isso, e sim dizer que iria estudar e ver a possibilidade de colocar em 
outro lugar, e ai ela falou com o Prefeito e o Prefeito disse que há possibilidade 
sim, até poderia alugar uma peça para por essa sala, solicitou também para que 
fosse enviado um oficio para a ´Rádio Comunitária para que informem quais as 
pessoas que fazem parte da Diretoria, com que recurso ela está se mantendo 
além dos que são aprovados aqui, quais são os sócios, solicitou também envio 
de ofícios a Secretaria de Obras para que tomem providências e resolvam o 
problema da água que fica empossada após a chuva na esquina da residência da 
senhora Herta Ortmann, na Rua em frente a Cressol, solicitou também envio de 
ofícios de voto de pesar para as famílias Bartchs, Inheraski, Goetz e Glitz, 
mencionou também que queria ver a questão do calçamento na Rua Nicolau 
Both, citando que está muito triste aquilo lá, e ela foi até a Secretaria de Obras e 
eles informaram que tinha sido o Timbauva que tinha ganhado a licitação, só 
que ele iria fazer lá no Luiz Antônio primeiro, então solicitou providências 
referente esse calçamento, mencionou também a questão da tubulação lá na 
Celonir que é um problema crônico de tempo, o que adianta estarem 
trabalhando, visitando, fazendo reuniões, falando da saúde pública e não 
tomarem providências com relação aquilo lá. A Verª. Cleomara Bertaso 



inicialmente solicitou envio de ofícios de votos de pesar as famílias enlutadas, 
em seguida solicitou para que fosse enviado um oficio para a Patronagem do 
CTG Relembrando o Tio Lautério parabenizando pelo grande evento realizado 
que foi o nosso Rodeio Crioulo, onde tiveram a oportunidade de receber em 
nosso município 27 entidades tradicionalistas, sendo elas da Vigésima Região, 
da 9ª Região, da 17ª Região, também tradicionalistas de outros estados, como 
do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso, citou também que no dia anterior 
tinham recebido a prestação de contas do CTG, e teve um lucro de quase R$ 
31.000, 00 (trinta e um mil reais), e salientou que gostaria de dizer que quando 
se trabalha honestamente e de bem com a entidade se vê resultados, citou 
também que teve alguns problemas, mas eles o Patrão a Patroa e o Prefeito que 
foi primordial com eles nos dias dos eventos não desistindo de lutar pela 
entidade, que está tirando muitas crianças das ruas, frisando que eles tem um 
projeto a ser encaminhado com a administração para levar pessoas que não tem 
renda para  entrar no CTG, para participar do elenco ou no parque de rodeio, 
logo após solicitou para que fosse enviado um oficio para o Departamento de 
Trânsito e Prefeito Municipal parabenizando pela construção das rotatórias nas 
ruas de nossa cidade e também pela sinalização das mesmas, solicitou também 
para que fosse enviado um oficio ao ex. Prefeito Osmar e ex. Secretário Carlos 
Eugenio, que tiveram aquele processo das tão faladas casas verdes e tiveram um 
parecer favorável nada mais justo, porque eles não trabalharam para prejudicar 
ninguém e sim para dar uma casa para cada um, correram atrás para conseguir 
isso, o dinheiro não ficou nas mãos deles como se dizia por ai pelos 
denunciantes, então ela gostaria de parabeniza-los e mais uma vez provar para a 
comunidade que eles fizeram o correto e o justo com a população, frisou 
também que em nenhum momento ela e a sua bancada se dizem ser donos de 
nosso município, e que ela se preocupa com atos sociais, mas é mais valioso o 
ato culto do que aquele que você quer ibope, e citou que cabe a cada um pensar 
no que estamos fazendo nos trabalhos sociais, frisou também que gostaria de 
dizer que se preza tanto a Deus, Deus, levar a paz a harmonia, nunca rogar ou 
desejar nada de mal a ninguém porque existe um Deus que vai lhe ajudar da 
mesma forma que cada um fez, que alguém fez ou desejou vai voltar para si 
antes de chegar aos Céus, cada um vai ter o que passar. O Ver. Gabriel 
Guilhon Kovalski inicialmente frisou que iria insistir nesse assunto com 
relação ao o que o Vereador Valtair e Vereadora Célia tinham frisado da casa 
da senhora Celonir, que é uma questão crônica como frisaram os colegas 
Vereadores de fácil solução e teve essa chuvarada e mais uma vez ela sofreu 
com isso, tirando barro, água de dentro de casa, citou também que mais pessoas 
dessa comunidade estão sendo atingidas, ele falava em nome da Celonir que é 
uma pessoa Guerreira e pela amizade que tem com ela, e solicitou para que 
fosse enviado um oficio ao Executivo e Secretário de Obras para que sejam 
feitas as obras necessárias naquela comunidade, porque é um caso que é de 
urgência e não tem como admitir que fique daquele jeito e na frente da garagem 



da prefeitura está cheio de tubos que o município adquiriu, e se não for tomado 
providências com relação a esse bairro, não tem outra alternativa a não ser 
como fiscal do município procurar a Promotoria e divulgar nas redes sociais, 
solicitou mais um envio de oficio para o Secretario de Obras para que seja 
verificado a iluminação pública  com trocas de lâmpadas na Rua José Gabriel, 
mais precisamente no poste da casa de numero 270, e essas pessoas pagam pela 
iluminação e estão sem, em seguida fez um pedido ao Presidente da casa, para 
que ele procure o máximo observar o Regimento Interno da Casa, citando que 
naquele dia não tinha posto em pauta um requerimento que ele havia 
protocolado só porque os seus colegas não tinham assinado a tempo, mas se 
tinha sido por essa questão a própria resolução número três que cria dois cargos 
a mais de estagiários tinha sido distribuída naquele dia e ele mal teve tempo de 
se inteirar na matéria, então que se cumpra o Regimento sem distinções se vale 
para um, vale para todos, e sobre a citada resolução todos os colegas puderam 
ver e eles na condições de líder tem o direito de propor emendas aos projetos e 
citou que antes da votação tentou e o Presidente novamente o barrou 
semelhante no que aconteceu em outras ocasiões, e mencionou a emenda que 
ele iria propor seria o seguinte, já que hoje não contamos com assessores nem 
nada, então poderia ser o seguinte são três Vereadores da oposição e seis da 
situação e são três estagiários poderia a bancada da situação indicar dois e a 
bancada da oposição indicar um, obedeceria pelo menos o critério de 
proporcionalidade, e a sua ideia principal é que seja feita uma seletiva ou algo 
parecido dando oportunidade a todos e não deixar a critério do Presidente fazer 
essas contratações, frisou também que queria registrar para que todos os 
presentes ficassem sabendo, que o Vereador Enio talvez porque tenha 
enfrentado até uma certa resistência dos colegas em relação aquela discussão do 
terço de férias, que era para se ter uma discussão mais afundo, feito uma 
comissão enfim, mas num canetaço pelo que se viu no seu contra cheque está 
pagando, e teria que ter uma conversa madura a respeito desse assunto, frisou 
também que algumas vezes se houve algumas indiretas no sentido de uma ou 
outra pessoa teria vida mansa, estudos pagos, e citou que as vezes as pessoas 
enxergam as coisas pelo resultado e não pelo caminho traçado, as vezes sem 
conhecer elas, se a pessoa tem um carro bonito, não se sabe o que ela fez para 
adquirir, aquilo se julga por aquilo que é mostrado e ele particularmente achava 
interessante as pessoas observar exatamente o que as pessoas fazem de que 
forma trabalham, o que que realizaram enfim, e para finalizar registrou votos de 
pêsames a família pela perda irreparável da Professora Elenisse, que foi sua 
Professora, que foi uma pessoa muita amada e querida por todos. O Ver. Joel 
Pires Corrêa inicialmente solicitou para que fosse enviado um oficio para a 
Secretaria de Saúde, para que seja disponibilizada a ambulância nos dias 28 de 
fevereiro e 03 de março, por motivo da semifinal e final do campeonato de 
futsal no Ginásio Municipal de Esportes, em seguida solicitou para se juntar no 
envio de ofícios solicitados pela Vereadora Cleomara para o Ex. Prefeito Osmar 



e Ex. Secretário Gordo, parabenizando-os por essa vitória e que tinha certeza da 
competência deles e que eles estavam fazendo a coisa certa, logo após frisou 
com relação ao calçamento que a Vereadora Célia tinha frisado citando que era 
perto de sua casa e ele esteve conversando com o pessoal que vai fazer, foi ver 
de perto o que estava acontecendo que o pessoal está reclamando, e eles falaram 
se quisessem o calçamento estaria pronto em trinta dias, mas dai em sessenta 
dias não teria mais calçamento porque lá o terreno está irregular e iria virar 
numa buraqueira porque corre água por cima e leva tudo, então temos o direito 
de exigir, mas também temos que saber como funciona, frisou também que 
achava que havia havido um mal entendido por parte do Vereador Gabriel, 
citando que ele não falou o nome das pessoas, porque o que ele quer falar ele 
fala direto, não precisa ficar se encolhendo para falar o nome das pessoas, ele 
não citou que o Vereador não trabalha, ele só falou que ele teve dificuldade e 
que muita gente não ganharam as coisas de mão beijada foi isso que ele falou, 
porque aqui todo mundo conhece todo mundo e sabem quem trabalha. O 
Presidente da casa Vereador Enio Alberto Delatorre inicialmente frisou com 
muita tranquilidade que ele estava notando que o Vereador Gabriel nos últimos 
tempos anda meio perturbado, meio transtornado, meio esquisito, meio 
diferente e ele achava que o Vereador teria que rever seus conceitos, porque fez 
uma acusação leviana e maldosa sobre a questão da Rádio Ciranda e citou que 
ele não voltou porque não quis, não tinha tempo e não iria mais as seis da 
manhã, fez treze anos e cansou, agora ele faz por esporte para contentar a 
comunidade, em seguida frisou que estranhava que o Vereador queria um 
requerimento que ele não colocou em votação e citou que nem viu o 
requerimento, não estava na pauta se não ele tinha colocado para a deliberação, 
então se o Secretário e a Comissão não colocaram em pauta deve ter havido 
algum motivo, o Vereador deveria ver com a sua comissão o que aconteceu, 
frisou também com relação ao terço de férias, frisando que ele falou naquele dia 
que analise das mudanças das sessões da Câmara não tinha nada que ver com o 
terço de férias, o terço de férias dos Vereadores foi sacramentado pelo 
Supremo, pelo Tribunal de Contas, foi feito pesquisa  dentro do Tribunal de 
contas no Departamento de DRH em porto Alegre, frisou também que gostaria 
de dizer aos Vereadores que não quiseram votar os três por cento de aumento, 
ele falou com o Presidente do hospital que está disposto a receber essa doação 
que disseram que não precisam de sessenta reais e talvez não precisam do terço 
de férias, então que depositam para o hospital, para o CTG, devolvam para a 
Prefeitura, os doze meses e o restante dos três anos que falta, podem colocar no 
site da Câmara, no mural e solicitou para deixarem de demagogia e trabalharem 
para o município, frisou também da importância do Vereador quantas propostas 
boas de ambos, e ele fica orgulhoso quando o Prefeito fala, a comunidade fala 
das câmeras de vigilância que foi uma proposta sua de colocar as câmeras 
terminou a roubalheira em Chiapetta frisou também que apresentou a proposta 
do cartão reforma sem maldade nenhuma ele quer que venha para Chiapetta, 



para a pobreza e isso tem que passar pela Câmara aprovar para depois o 
município fazer o convênio, logo após solicitou para que fosse enviado um 
oficio para a Secretaria de Obras, que fosse feito a limpeza na antiga Vila Rosa 
e toda a Rua Irân Cunha, e também verificação de iluminação da mesma, e 
também que seja feito a colocação de tubos em bueiros em local que está 
ficando perigoso conforme muitos pediram, citou também uma situação 
precária que tá na baixada dos Maboni em frente o poço artesiano a situação 
que está aquele barranco, então que seja olhado essa questão também, em 
seguida se associou aos colegas Vereadores Marlene e Maron nos envios de 
ofícios para o Presidente da comunidade Evangélica e Pastora, frisou também 
com relação ao veneno que está complicado, que é uma proposta sua também 
que o Município assuma e a Câmara também, que seja denunciado para o 
Ministério Público para que proíba o plantio e colocação de veneno dentro do 
perímetro urbano da cidade, a lavagem de pulverizador nas ruas da cidade, 
frisou também que queria prestar contas de uma viagem que ele fez em nome da 
Câmara de Chiapetta e da ACAMRECE e frisou que no dia anterior viajaram a 
Porto Alegre com o Prefeito Eder representando a AMUCELEIRO, ele 
representando a ACAMRECE e Câmara de Chiapetta, Prefeito de São Valério 
do Sul, Prefeito de Santo Augusto e de Três Passos, onde representaram a nossa 
região solicitando a continuidade da recuperação do asfalto de Santo Augusto 
até o trevo de Palmeira, também reivindicaram a recape da nossa ERS 571, e 
também um trevo na ERS 155, para São Valério do Sul, frisou também que 
participaram de uma reunião dos novos liquidantes da empresa de Passo Fundo 
da Cotrijui, também pegaram o parecer para a estrada do Empresário Luiz 
Antônio Corrêa Chiapetta, que vai fazer um calçamento de seis quilômetros por 
sua conta, então isso é integração, isso é participação é projeto, não ficar 
atirando pedrinha um no outro, e para finalizar agradeceu a presença de todos e 
convidou para a próxima sessão no dia 27 de Fevereiro ás 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.003/18 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018 
 
      Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito 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, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia 
Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires 
Corrêa; Valdir de Moura da Silva; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula 
Alves, Invocando a proteção de Deus o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e de 
imediato procedeu o juramento do Suplente de Vereador Valdir de Moura da Silva, 
para assumir a cadeira da Vereadora Titular Marlene de Fátima Maçalai Selke, que 
licenciou pelo período de um mês para tratar de assuntos particular, dando 
continuidade  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 aprovada por unanimidade a Ata nº 002  de 06 de fevereiro de 
2018. 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 2017, 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 nº008/18 de 23 de fevereiro de 2018, que 
“Dispõe sobre a parceria do Município com contribuinte privado, autoriza a 
realização de obra pública em conjunto e a firmatura do termo estabelecendo 
obrigações e deveres das partes e dá outras providências”. Matéria aprovada por 
unanimidade. Projeto de Lei nº009/18 de 23 de fevereiro de 2018 que “Dispõe 
sobre o programa municipal de incentivos à implantação e ampliação de unidades de 
produção de aves no município de Chiapetta/RS, e dá outras providências. Matéria 
aprovada por unanimidade. Também foram analisadas as seguintes proposições: 
Proposição nº005/18 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 
“Sugere ao Poder Executivo, em parceria com a ACIC e o Hospital do Município,  
que promovam a campanha denominada “Troco Solidário” com os estabelecimentos 
comerciais locais, incluindo o setor da tesouraria do Município, campanha esta que 
consiste em disponibilizar recipientes nos locais de pagamento para que os clientes, 
querendo, solidariamente doem o troco ao efetuar suas compras, troco este a ser 
destinado para o Hospital do Município, contribuindo com a saúde dos cidadãos 
Chiapetenses. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº006/18 de autoria 
da Vereadora Cleomara Bertaso, que “Solicita que o Poder Executivo Municipal 
através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária tome 
providências, com relação à Rua Antônio Guarda Lara no acesso aos bairros Nova 
Esperança e Nova Esperança II, proximidades do poço da Corsan, colocando placas 
proibindo jogarem lixo e animais mortos nesse local, e também que seja feito a 



limpeza e retirada do lixo que ali está depositado”.  Matéria aprovada por 
unanimidade. Proposição nº007/18 de autoria do Vereador Valtair de Paula Alves, 
que “Sugere que o Poder Executivo Municipal contrate em caráter de urgência dois 
ou três novos servidores, para que estes atuem exclusivamente na retirada de 
entulhos, galhos, capina, limpeza de ruas, roçadas e demais sujeiras que são 
depositados pelas ruas da cidade. Considerando a situação de abandono, tal medida 
é de suma importância dada à necessidade, pois ao entorno das vilas da cidade esta 
situação se torna calamitosa e até mesmo sendo causa de sérios problemas de 
saúde”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº008/18 de autoria do 
Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal 
através do setor competente, ou seja, o departamento de projetos elabore um projeto 
para a construção de uma nova rede de água na localidade de Linha Iracema, em 
convenio com governo estadual ou federal”. Matéria aprovada por unanimidade. Em 
seguimento o Senhor Presidente convidou o Secretário de Agricultura Valdecir 
Dorn, para fazer-se presente na mesa dos trabalhos e esclarecer as solicitações dos 
Vereadores Aldair Clovis Maron e Valtair de Paula Alves, conforme oficio nº 
009/18 de 07 de fevereiro de 2018. No período das Explicações pessoais, O Ver. 
Joel Pires Corrêa mencionou com relação à limpeza do município já que tinha sido 
debatido varias etapas da limpeza de entulhos e ele achava que tinha que parar de 
andar cobrando do poder público, porque a comunidade também tem que fazer a 
limpeza da sua casa, ele faz na casa dele, citando que o pessoal da Prefeitura não 
vence, tem poucos funcionários lotados na Prefeitura e se pegar mais vem 
reclamações que tem muito funcionário na Prefeitura, então ele achava que cada um 
deve fazer a sua parte não é só a Prefeitura que tem que fazer isso, é simples é só 
querer trabalhar, tem que ter atitude não esperar tudo de mão beijada. O Ver. Valdir 
de Moura da Silva agradeceu a Vereadora Marlene por lhe ceder cadeira, e os 
demais Vereadores que lhe acolheram nesta Câmara. O Ver. Valmir Rochinheski 
solicitou para que fosse enviado um oficio para o CRAS e STHAS parabenizando 
pela inauguração do novo prédio que ficou muito bom com bastantes espaços para 
atender o pessoal, solicitou também envio de oficio para a Secretaria de Obras, para 
que seja feito reparos ou colocar um isolamento na boca de lobo proximidades da 
residência do senhor Alberi Boiariski, porque está muito perigoso alguém pode cair 
dentro, em seguida agradeceu o Enio e o Prefeito por terem aceitado a sua 
solicitação de ir junto a Brasília em busca de emendas, e para que ele pudesse falar 
com a sua Deputada Ieda que falou que vai enviar para o município de Chiapetta de 
duzentos e cinquenta a trezentos e cinquenta mil reais, para a aquisição de uma 
draga ou uma retroescavadeira e agradeceu o Secretário Dorninha por ter vindo aqui 
explanar sobre o projeto que vai ajudar os nossos agricultores. O Ver. Valtair de 
Paula Alves solicitou para que fosse enviado um oficio para a Secretaria de Obras 
em nome do Gringo agradecendo pelos trabalhos que fizeram em São Judas e na 
Coxilha Bonita, porque agora se aproxima a colheita e tem que ter estradas boas, e 
solicitou também a Secretaria de Obras para que providenciasse cascalhos, para o 
senhor Padilha e o Paulinho lá na Comunidade do Cristo Rei, em seguida solicitou 
para que fosse enviado oficio para o responsável pelo Setor de Trânsito, para que 
fossem retirados urgentes os tachões que tem ali na Avenida que é proibido por lei, 
e citou o número da Resolução 600/2016, frisou também que tinha havido um 



comentário que o deixou meio triste e até o Secretário de Obras pediu para ele falar, 
que tem um cidadão que esta reclamando que quer mais cascalhos no pátio, e já 
foram colocadas trinta e cinco cargas de cascalhos e parece que ele não precisou 
pagar nada, só que agora faltaram umas cargas e  ele está em cima do Secretário e 
não deu para colocar o resto porque a maquina quebrou, e o cascalho tem que ser 
cortado por uma maquina grande, mas vai ser feito e citou o nome do cidadão 
senhor Airton Kalb, então o Secretário ficou meio chateado porque foram colocadas 
trinta e cinco cargas lá e ele ainda está reclamando. O Ver. Aldair Clovis Maron 
solicitou para a Secretaria de Obras fazer a poda de taquaras que estão tomando 
contas das estradas, solicitou também por motivo da chegada da colheita, que seja 
feito reparos nas estradas gerais, e desejou sucesso ao Vereador Valdir e que fique 
mais sessões com nós. A Verª. Célia Vargas Padilha solicitou para que fosse 
enviado um oficio para a Secretaria de Obras solicitando providências com relação à 
propriedade do se Olívio no Rincão dos Estradas, citando que ela já reivindicou 
varias vezes foi até na garagem e ainda não fizeram, e eles moram em difícil acesso 
e as crianças tem que vir na aula, citou também como o colega já havia citado que 
também vieram lhe falar com relação ao pátio do Paulo Kalb, então que seja tomado 
providências também, solicitou também envio de oficio para o responsável pelo 
Trânsito, para que na rótula da Avenida Ipiranga seja colocado placas de PARE, 
para respeitarem, porque dias atrás um carro quase bateu no outro, em seguida 
parabenizou o Secretário Dorn por ele esclarecer tudo o que está sendo investido na 
Patrulha Agrícola e das verbas que vem para os agricultores, solicitou também envio 
de oficio para o responsável pela zona urbana da cidade para tomar providências e 
colocar alguns produtos nas bocas de lobo, porque tem muitos insetos 
principalmente baratas está uma epidemia as famílias estão reclamando, frisou 
também que tanto a escola estadual quanto as escolas municipais trabalham 
educação com o problema do mosquito da dengue, e com as limpezas da escola que 
foi iniciado, na escola é feito esse trabalho de orientar os alunos para que tenham o 
cuidado com o lixo nas escolas, todos trabalham juntos com os Pais para que as 
crianças tomem consciência disso, logo após parabenizou representantes da 
comunidade do Cristo Rei que estavam presentes, e que ela ficou muito feliz, porque 
era uma emenda que ela também conseguiu com o Deputado Bohn Gass, e ela 
particularmente como Vereadora vai ajudar sempre essa comunidade, mas também 
tinha compromisso de ajudar a comunidade do Novo Horizonte que o Presidente 
também veio aqui pedir para nós uma ajuda, frisou também que já tinha sido falado 
e que bom que vai vir muitas verbas para o município, e ela ficava feliz com o 
governo que está ai, do qual ela participa é filiada do PT, que muitas obras vieram é 
claro com impostos dos nossos munícipes, com força dos Vereadores, dos Prefeitos 
anteriores que fizeram o projeto e eles foram eleitos para isso, estão ganhando 
dinheiro público para buscar emendas, e citou que lá na Nova Conquista eles 
conseguiram dois caminhões, conseguiram duas Montanas, e que uma está na 
Secretaria de Agricultura e a outra está lá na Nova Conquista, o Celta, 
computadores, GPS, a ponte foi intermediação do Deputado Bohn Gass, que foi 
feita, a Creche de primeiro mundo que nós temos hoje, uma UPA, a Unidade Básica 
de Saúde, os carros que foi aprovado aqui, no mandato anterior dois carros novos, as 
ambulâncias, fora outros projetos de habitação do PAC 2, então ela não precisa ir lá 



fora, frisando que já tinha falado com  o Deputado Bohn Gass e ele estava vendo 
alguma coisa para vir para Chiapetta, do  Senador Paim ela não tinha certeza se 
tinha vindo duzentos e cinquenta ou duzentos e oitenta mil reais para o asfalto, então 
muita coisa veio na época que ela foi Vereadora anteriormente. A Verª. Cleomara 
Bertaso frisou que iria se associar ao Vereador Valmir no envio de ofícios para a 
STHAS e CRAS, pela inauguração das novas instalações ficou muito bonito espaço 
bem organizado para bem atender a comunidade, solicitou também envio de ofícios 
para as escolas municipais, SMEC, Escola Estadual Anchieta e Transporte Escolar, 
desejando um bom ano letivo e que Deus abençoe e que tudo ocorra corretamente, 
em seguida frisou que gostaria não de fazer uma critica, de dizer que nós não temos 
uma UPA, nós temos Unidade Básica de Saúde, que é bem diferente, a organização 
é bem diferente, com certeza são méritos de profissionais que ficam atrás dos 
computadores, atrás de projetos e isso é mérito de todos, logo após desejou um feliz 
dia da mulher e convidou a comunidade para prestigiar a semana da Mulher que está 
sendo organizada pela STHAS e com certeza vai ganhar muito respaldo das pessoas 
irem às palestras. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente desejou um bom 
trabalho ao colega Valdir, e que poderia contar com o seu apoio na medida do 
possível no que ele puder auxiliar, em seguida frisou que, como havia dito antes 
quando estavam debatendo sobre outros projetos, que o Vereador de oposição não 
tem a finalidade única de criticar e só fiscalizar, e ele sempre costuma destacar, e 
que lembrava que seu Pai falava muito sobre as funções dos Vereadores que é 
fiscalizar, legislar, são essas as principais, mas também é assessorar e propor, exigir 
providências por parte do município e tal, e também reconhecer quando coisas boas 
são feitas, quando algumas proposições, alguns pedidos deles são atendidos desde os 
mais simples aos mais complexos, dos mais práticos até os que exigem esforços, 
mencionou também que havia feito algumas proposições no sentido que trocassem 
lâmpadas especificamente na Rua José Gabriel, solicitou envio de oficio esse ano e 
não cumpriram então ele ligou falou direto com o Prefeito e agora foi atendido, 
mencionou também que nesse contato com o Prefeito ele falou de mais um 
problema sério, e o Vereador Valtair também comenta, que é o caso da Dona 
Celonir Fonseca, daquela comunidade, que tem sérios problemas com o escoamento 
da água quando chove forte, inunda as casas das pessoas , então o Prefeito 
atendendo o pedido, ainda não realizou a obra, mas deu um bom retorno dizendo 
que sim ainda nesse semestre pretende realizar a obra que é um problema de fácil 
solução e rápido, logo após frisou que gostaria de reiterar o que já tinha dito com 
relação a busca de emendas com deputados, e citou que o Perondi independente de 
criticas que possa merecer tem que admitir ele destinou varias emendas para o nosso 
município, em prol a agricultura, e ele já deu aceno positivo que pretende mandar 
mais verbas para esse setor, citou também que ele havia conseguido com ele uma 
emenda de cem mil reais e foi cancelada, e segundo o que Assessor dele falou, já 
que essa foi cancelada a segunda vem com um valor maior para a agricultura, dando 
continuidade parabenizou o Secretário da Agricultura que vem desempenhando um 
trabalho bacana, que tem que reconhecer, varias iniciativas que ficavam só no papel 
e agora vem se tornando realidade, parabenizou também a comunidade do Cristo 
Rei na pessoa do Presidente e demais integrantes da Diretoria, por correrem atrás 
para realizar as obras para a comunidade, não só de lá, mas de Chiapetta também, e 



por fim frisou conforme o Vereador Valtair tinha frisado, que também foi procurado 
em questões de queixas com relação os tachões, citando que comentaram realmente 
o que o Vereador tinha comentado, então tem que ser estudado e trocado aquilo por 
uma faixa de segurança  como o Vereador Enio tinha comentado ou por um redutor 
de velocidade por questão de segurança no nosso espaço Urbano. O Presidente da 
casa Vereador Enio Alberto Delatorre, inicialmente saudou o ex. Prefeito Médico 
Doutor Maçalai e agradeceu a presença, e que teve a satisfação de ser Vereador em 
um dos mandatos do Doutor Maçalai e no outro como funcionário, e que para ele 
era uma alegria sempre manteve um bom relacionamento, uma boa amizade entre 
amigos e família, em seguida se somou com os Vereadores Valtair e Gabriel no 
envio de ofício com relação os tachões, e com relação às rótulas nas ruas da cidade 
ele é plenamente a favor, que além de embelezar a cidade educa o trânsito e sugeriu 
que tirasse os tachões e fizesse uma faixa de segurança, logo após frisou que fizeram 
uma excelente viagem a Brasília e que todos os Vereadores eram sabedores que nem 
tudo aquilo que é encaminhado lá vai se tornar em recurso para o município, 
depende do projeto, da liberação do Governo, que seria então do José Otávio 
Germano cinquenta mil para o asfalto, do Jerônimo cem mil para a Patrulha 
Agrícola, da Ieda duzentos e cinquenta mil ou trezentos e cinquenta mil para 
aquisição de uma Draga ou Retroescavadeira, do Ronaldo Nogueira duzentos e 
cinquenta mil para piscina térmica dos Idosos, do Cajar Nardes duzentos mil para a 
saúde, da Ana Amélia cento e cinquenta mil para a saúde, ou agricultura, o Lazier 
Martins duzentos e cinquenta mil para uma escola infantil, então somando isso da 
um milhão e trezentos e cinquenta mil de emendas concretas, frisou também que 
antes eles visitaram o Gabinete do Senador Paim ´e ele falou que não olham para 
partido politico e nem município e sim fazem o rodizio, que se atenda num ano uns 
e no outro ano outros municípios até fechar o rodizio e para Chiapetta talvez vão ser 
encaminhados também, o Deputado Covatti também estava analisando algumas 
emendas, do Pompeo de Matos também ficou uma boa perspectiva, Stédile deixou 
quase certo uma emenda e iria entrar em contato com o partido, e o Deputado Bohn 
Gass também, dando continuidade aproveitando a visita do Doutor Maçalai e 
também do pessoal da comunidade do Cristo Rei, falou com relação a escritura do 
pessoal da citada comunidade, e citou que no ano passado ele foi quatro vezes no 
SDR e na Secretaria da Agricultura para ver sobre as escritura dos reassentamentos, 
em uma oportunidade dessas foram junto o Montanha e o Milton Presidente da 
comunidade de Novo Horizonte e agendaram uma audiência com o Ernani da 
Agricultura e o Minetto do SDR, juntamente com o Doutor Maçalai, e  citou que 
agora está definido para sair as escrituras, só menos o Novo Horizonte que vai 
atrasar um pouquinho porque deu problema na medição e terão que medir 
novamente, então são coisas que ele batalha pela comunidade assim como os demais 
Vereadores, frisou também que o Doutor tinha alertado que se o município fizesse 
uma contrapartida com os equipamentos que é do município, de repente iria ter 
problema e realmente tem, citando que explicaram lá em Brasília para eles que, os 
equipamentos que vem por emendas não é do município e nem de uma comunidade, 
e citou que os tratores, caminhões, etc.., que vierem por emendas é do Governo 
Federal, então são coisas que eles descobriram nessa viagem a Brasília que foi 
muito boa, muito proveitosa, e para finalizar agradeceu a presença de todos e 



convidou para as próximas sessões nos dias 12 e 26 de Março ás 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.004/18 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE MARÇO DE 2018 

 
      Aos quatorzes dias do mês de março de dois mil e dezoito 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, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia 
Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires 
Corrêa; Valdir de Moura da Silva; 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 aprovada por unanimidade a Ata nº 003 de 27 de fevereiro de 
2018. Em seguida 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 nº009/18 de autoria do Vereador Aldair Clovis 
Maron, que “Solicita que o Poder Executivo Municipal através do setor 
competente, refaça o encascalhamento da saída da cidade até a esquina das 
proximidades da propriedade de Ademar Maron”. Proposição nº011/18 de autoria 
do Vereador Valdir de Moura da Silva, que “Sugere que o Poder Executivo 
Municipal através do setor competente, providencie a colocação de bancos na 
Unidade Básica de Saúde, para as pessoas que chegam antes de ser aberto terem a 
onde se sentar”. Proposição nº012/18 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon 
Kovalski e Célia Vargas Padilha, que “Sugerem ao Poder Executivo Municipal, 
“Que promova, com urgência, o tapamento do buraco (cratera) situado na ERS-571, 
que liga nosso Município a Santo Augusto, especificamente a cerca de 500 metros a 
frente do popular morro da coruja, sentido Chiapetta – Santo augusto”. Proposição 
nº013/18 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski e Célia Vargas 
Padilha, que “Sugerem ao Poder Executivo Municipal, “Que crie, nas dependências 
do Ginásio Municipal de Esportes, uma galeria, nominada Galeria dos Campeões 
Municipais, para fins de colocação de quadro de fotos dos campeões de cada 
categoria por ocasião da realização do Campeonato Municipal de Futsal”. Matérias 
aprovadas por unanimidade. Também foram analisados os seguintes pedidos de 
informações: Pedido de Informação nº001/18 de Autoria dos Vereadores Gabriel 
Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Marlene Maçalai Selke, que requerem ao 
Executivo que preste as seguintes informações: - Estão ocorrendo obras envolvendo 
o poder público municipal na propriedade do senhor Luiz Antônio Chiapetta? – 
Exatamente que obras estão sendo efetuadas? Com que finalidade? – Qual e como 



 

tem sido a participação do poder público no empreendimento? Tem fornecido mão 
de obra e/ou materiais? (especificar detalhadamente) – Foi realizado parcialmente 
alguma parceria, algum contrato ou procedimento administrativo nesse sentido? 
(caso positivo encaminhar cópia) – Qual o custo total da obra para o poder público? 
– Qual a data de inicio e de previsão para o término das obras? Qual tem sido o 
roteiro para a sua realização? Matéria que estava baixada a pedido dos proponentes 
foi aprovada por unanimidade. Pedido de Informação nº003/18 de autoria dos 
Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski e Célia Vargas Padilha, que requerem ao 
Executivo que “Informe, nominalmente, a relação de todos os atuais estagiários 
lotados no poder publico municipal, indicando se é ou não remunerado, bem como 
a respectiva data de admissão de cada”. Matéria aprovada por unanimidade. Pedido 
de Informação nº004/18 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski e 
Célia Vargas Padilha, que requerem ao Executivo que, “Informe quantos pacientes 
estão se submetendo à quimioterapia e à radioterapia na municipalidade, bem como 
quantos e quais os meios de locomoção disponíveis a cargo da SMS para transporte 
dos pacientes”. Matéria aprovada por unanimidade. No período das Explicações 
pessoais, O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente fez umas considerações 
sobre a ERS 571que liga Chiapetta a Santo Augusto, citando que na ultima viagem 
que fez a Porto Alegre ele conversou diretamente com o Deputado Estadual 
Costela, integrante do Governo e admitiu que o aceno não foi dos melhores, ele foi 
sincero até em reconhecer dizendo que estava a par da situação da nossa ERS, e 
garantiu que vários outros lugares estavam bem pior, então ele ficou um pouco 
desanimado, mas deixou igual o seu pedido para que intervenha com o Secretário 
de Obras para dar uma melhorada nesse asfalto, porque faz tempo que o estado não 
age nessa localidade, em seguida mencionou que gostaria de questionar a 
Presidência a respeito da possibilidade da Câmara como órgão fazer uma doação ao 
pessoal do Cristo Rei que já tinham vindo pedir em sessão anterior, e pelo 
conhecimento técnico que ele tinha uma doação direta parece um pouco duvidosa, 
teria que renunciar parte de alguma receita e fazer uma parceria com o Executivo, 
logo após frisou que existia varias cobranças das localidades do interior com 
relação as estradas, por motivo da aproximação da colheita, dando continuidade 
solicitou para que fosse oficiado o Hospital para que atenda o requerimento que foi 
enviado por esta casa, dando uma justificativa, solicitou também envio de oficio  
para a STHAS questionando quantos beneficiários da bolsa família existe 
atualmente e quantos foram cortados desde o inicio de 2017, quando a Secretária 
assumiu, solicitou também envio de oficio para o Conselho de Saúde por 
intermédio de sua presidência, questionando se foi tomado alguma providência com 
relação aos agrotóxicos e as contaminações das águas, se foi tomado alguma 
iniciativa por parte do Conselho e da EMATER. O Ver. Joel Pires Corrêa 
inicialmente frisou com relação às cestas básicas que teve algumas reclamações 
esse mês de uns funcionários que não tiveram conhecimento que estavam 



 

entregando as cestas básicas naquele dia, e não estavam querendo entregar iria ir 
para a Assistência, só porque não retiraram no dia, e a cesta é um direito do 
funcionário e os nossos Motoristas não ficam sabendo o dia da entrega e depois não 
conseguem retirar, e solicitou para que fosse enviado um oficio ao Prefeito para que 
entregue diretamente aos funcionários, em seguida frisou com relação a nossa 
arbitragem do Campeonato Municipal, citando que é pela segunda vez que já está 
sendo denunciado, e pelo o que ele estava sabendo ao Tribunal de Contas, e 
distribuiu aos colegas de oposição cópias do alvará de licença, mencionando que 
era a ele que queriam atingir, e antigamente faziam sempre assim, sempre 
funcionou nunca foram denunciados, é uma área de arbitragem que está 
funcionando muito bem, inclusive o pessoal de fora fala que Chiapetta é um 
exemplo os campeonatos que realizam, frisou também que se não é ele que apita 
não sai campeonato, a arbitragem de fora é muito cara, não tem condições de o 
município pagar, frisou também que essas denuncias ele responde, mas não vamos 
deixar de realizar o campeonato, e deixar de apitar, porque o esporte não pode 
parar, citou também que estava falando com o Prefeito e vão formar uma liga de 
arbitragem aqui no município e a qual com certeza ele não vai fazer parte não 
precisam se preocupar, frisou também que ele é muito respeitado como árbitro, ele 
trabalha há bastante tempo como Juiz, citou também que apitou vários sol a sol, 
torneios e campeonatos e nunca cobrou nada, então as coisas que estão funcionando 
as pessoas denunciam, vão denunciar outras coisas que não funcionam, frisou 
também que o CMD faz a parte social no Ginásio com as crianças, jovens do sub-
10, todos os jogos eles recebem um cachorro quente, um refri, e isso não enxergam, 
vão divulgar essas coisas também ajudar o nosso município, e deixou a dica, se 
alguém se dispor a ajudar ele não precisa contratar ninguém. O Ver. Valdir de 
Moura da Silva agradeceu a Vereadora Marlene por lhe ter dado a oportunidade de 
assumir uma cadeira nesse legislativo, agradeceu também os colegas Vereadores 
pela acolhida que teve nessa casa. O Ver. Valmir Rochinheski frisou que iria falar 
um pouco com relação a cesta básica que o Vereador Joel já tinha frisado, citando 
que vieram se queixar para ele também, os Motoristas que perderam a cesta básica, 
não retiraram no dia, e outros dias foram pegar e falaram que tinham sido doados 
para outros, e que não sabia se era para o Hospital ou entregaram na Assistência, 
em seguida solicitou para que fosse enviado um oficio parra o Departamento de 
Trânsito para sinalizar o estacionamento de carros na Rua Theodomiro de Souza 
em frete a Agropecuária Três Amigos. O Ver. Valtair de Paula Alves inicialmente 
solicitou para que fosse enviado um oficio para o Júnior do CMD e equipe pelo 
bom trabalho que estão exercendo, e que bom quando se fala de crianças, mas ele 
ficava triste e explicou porque, lá na Siria estão matando tantas crianças na guerra, 
e citou que ele foi também denunciado por ter comprado uma geladeira, um lava 
jato e um cortador de grama para a Câmara, acharam que ele iria levar para casa, e 
o Tribunal de Contas lhe procurou e ele veio aqui na Câmara e mostrou a onde 



 

estava então é uma pena, são coisas que acontecem na vida, se tivessem feito 
alguma coisa errado, mas tão ajudando as crianças, os jovens de repente de sair das 
drogas, e que o Vereador Joel terá todo o seu apoio para continuar apitando, frisou 
também que o Prefeito vai contratar mais pessoas para trabalhar na Prefeitura, 
porque já não bastava a RGE cortar os galhos e deixar tudo atirado nas ruas, e quem 
tem que recolher é os funcionários públicos, e agora está entrando uma lei que 
quem tem que fazer a poda dessas árvores vai ter que ser a Prefeitura, então se vier 
a esta casa projeto para mais contratações de pessoal ele vai aprovar com certeza, 
logo após solicitou para que fosse enviado um oficio para o Secretario Gringo e 
equipe, pelo serviço de encascalhamento na estrada que liga a propriedade do 
Senhor Argeu Schraiber, que ficou muito feliz com o serviço e agradeceu a todos os 
funcionários, onde ele tem quatro açudes e vai colocar um pesca e paga, solicitou 
também envio de ofícios ao senhor Prefeito para que ele contrate uma empresa para 
dar curso de operação e manutenção de máquinas rodoviárias para os funcionários 
de nosso município, agradeceu também o senhor Zevir de Vargas Moura por fazer 
reparos nas bocas de lobo que foi uma proposta sua, solicitou também envio de 
oficio ao DAER para fazer a operação tapa buraco na ERS 571. O Ver. Aldair 
Clovis Maron abdicou deste espaço. A Verª. Célia Vargas Padilha solicitou para 
que fosse enviado um oficio para a STHAS em nome da Fernanda parabenizando 
juntamente com a sua equipe pela organização da semana da mulher, excelentes 
palestras, aonde veio de encontro para a valorização das mulheres, citando que a 
palestrante Odila colocou muito bem o respeito com as mulheres hoje tem muitos 
homens que desrespeitam, querem ser mandões da sociedade, a mulher está lutando 
por direitos iguais, frisou também que no sábado esteve num encontro Binacional 
em Porto Mauá, citando que teve um culto ecumênico bem reflexivo contra as 
barragens, porque as empresas nacionais, multinacionais querem fazer 
implantações de barragem nos rios é o que mais gera lucro, e hoje tem outras fontes 
de gerar energia, citou também que tinha uma empresa de Santa Rosa que eles lá 
fornecem orientações, projetos de energia solar, então as igrejas se reuniram e 
fizeram um debate e o povo se organizou dizendo não as barragens elétricas no rio 
Uruguai, mencionou também que nos temos que nos unir, nos dar as mãos e nos 
ajudar através da organização, da luta que se rompe com o sistema dominante que 
explora o direito das pessoas, então ela achou interessante que eles falaram que 
água e energia não são mercadorias, e com a implantação dessas usinas nos rios 
será destruída uma história de vida das famílias muito triste isso, em seguida frisou 
que lhe falaram que foi feito o asfalto na cidade e não tem destino correto para o 
escoamento da água, e solicitou para que fosse enviado um oficio para o 
responsável que tome providências, solicitou também que fosse tomada 
providencias e olhado com carinho com relação as estradas do interior, citando que 
claro já foi feito muita coisa mas estão deixando a desejar, e citou que dias atrás lhe 
enviaram um vídeo referente a estrada da linha modesta, frisou também com 



 

relação ao CIEE, que estão lhe cobrando perguntando se é só o critério de 
escolaridade, quais os outros critérios para contratar os jovens para trabalhar em 
nosso município, e solicitou que enviem as informações conforme o pedido de 
informação que eles fizeram, em aparte ao Vereador Gabriel que frisou só para 
deixar bem claro, que esse oficio solicitado ao Executivo não deixe de valer ao 
Presidente da Câmara de quais os critérios para admissão de estagiários, e solicitou 
para que fosse enviado um oficio ao Executivo, frisando que há tempos atrás eles 
haviam feito uma proposição pedindo que se estendesse a cesta básica aos 
estagiários também, porque eles desempenham uma função como se fossem um 
trabalhador efetivo, então esse oficio é indagando o Executivo se pretende ou não 
implementar o pagamento de cesta básica aos estagiários remunerados, de volata a 
Vereadora Célia que frisou que, naquele dia o Secretário da Agricultura esteve aqui 
esclarecendo questionamento, e citou que essa é a função do Vereador, da 
Vereadora e o Secretário falou que não é só aquele carretão que está lá em uma 
propriedade, tem mais implementos e solicitou para que fosse enviado um oficio 
para que o Prefeito tome uma providência e requisite esses implementos, frisou 
também com relação a bolsa família e que ela tinha conversado com a Primeira 
Dama e ela lhe falou que estava sendo correta nessa questão, que quem tinha 
condições eles estavam tirando iriam deixar só para aqueles que tinham 
necessidades, e citou que era bom que viessem essas informações, porque tinha 
quase quatrocentos famílias recebendo antes dessa administração, e também tem 
critérios que são adotados para receberem. A Verª. Cleomara Bertaso solicitou 
para que fosse enviado um oficio para a Secretária da STHAS a Fernanda e equipe 
juntamente com a Administração parabenizando pela bela programação na semana 
da mulher, e citou que ela participou de dois dos eventos, e achou as palestras 
maravilhosas, o show maravilhoso aberto a todas as pessoas, em seguida solicitou 
para que fosse enviado um oficio para o Presidente do CMD parabenizando pelo 
Campeonato Municipal de Futsal, João Souto, parabenizou também todos os 
envolvidos nesse evento, solicitou também se engajando no envio de oficio 
solicitado pelos Vereadores Joel e Nica, para o responsável da entrega das cestas 
básicas, citando que na realidade está acontecendo que muitas vezes ela teve 
reclamações dos motoristas da área da saúde, eles saem muitas vezes de madrugada 
e voltam a noite e perdem o horário da entrega, e não tem alguém para retirar, tem 
que ser alguém autorizado para retirar, e naquele dia quando foram retirar no 
momento de folga, já não estava mais na Prefeitura, então que se dê um período 
maior para retirar as cestas básicas que não seja apenas após a entrega no mínimo 
uma semana, logo após frisou que gostaria de colocar alguns serviços que a 
Secretaria de Obras tinha realizado nos últimos dias, foi feito serviço no Binho 
Janke, no Fabio Goss, além dos Estradas, encascalhamento para quem lida com 
bacia leiteira, a estrada do Zache na Modelagem, uma patrola na Coxilha Bonita, 
então eles estão trabalhando e acreditava que ainda era pouco maquinário e 



 

dificulta o trabalho, e ela cobra do Gringo diariamente com relação ás estradas, 
porque ela também recebe reclamações, e para finalizar frisou ao Vereador Valdir 
que foi uma experiência muito gratificante em trabalhar ao seu lado e que surja 
outras oportunidades. O Presidente da casa Vereador Enio Alberto Delatorre, 
solicitou para que fosse enviado um oficio para a SICREDI e CRESSOL 
parabenizando-os pela realização das assembleias e pelos trabalhos sociais que eles 
fazem, por ser uma cooperativa e praticamente são os pequenos agricultores que 
são associados, trabalham com as pequenas propriedades, solicitou também envio 
de oficio mesmo ele estando presente ao ex. Vereador Goetz pelo trabalho que ele 
está tomando a frente mesmo não sendo o Presidente do Ouro e Prata, que está 
numa transição para a troca de diretoria, um trabalho de limpeza e corte de grama, 
em seguida frisou que na próxima sessão faria uma prestação de contas definitiva 
de qual foi o resultado e os valores dos recursos das emendas que vem para o 
município, e falar de outras audiências que eles tiveram no Ministério da Saúde e 
outras, logo após frisou que um dos pedidos que a nova Diretoria da ACAMRECE 
fez é de participar das reuniões da AMUCELEIRO, porque acabam os assuntos 
debatidos caindo na Câmara para aprovar, citou também que no dia seguinte teria 
uma reunião na AMUCELEIRO, e ele iria estar presente na condição de Presidente 
da ACAMRECE e a tarde teria uma reunião que trataria sobre a questão de 
saneamento a nova lei que está vindo ai, e quem estava apoiando era a CORSAN, a 
FAMURS e a UVERGS, dando continuidade frisou que tinha uma sugestão para 
dar sobre a doação para o Cristo Rei e Novo Horizonte, dos vereadores doarem 
cinquenta reais cada e a Prefeitura mais mil reais seriam mil e quinhentos reais para 
cada comunidade, solicitou também envio de oficio para a Primeira Dama do 
município parabenizando pela semana do município e mencionou que falam que os 
homens tem que valorizar as mulheres,  ele ficava feliz com isso, tem que dar 
exemplo, e ele convive muito bem com a sua esposa, solicitou também envio de 
ofícios de voto de pesar aos familiares de Jerônimo dos Santos Silva, solicitou 
ainda envio de oficio para o CMD, Árbitros e Comissão Organizadora 
parabenizando pelo exemplo de Campeonato de Futsal realizado em nosso 
município, e para finalizar agradeceu a presença de todos e convidou para  próxima 
sessão no dia 26 de Março ás 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.005/18 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 
 
      Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezoito 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, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas 
Padilha; Cleomara Bertaso; Joel Pires Corrêa; Marlene Maçalai Selke; Valmir 
Rochinheski e Valtair de Paula Alves, com ausência do Vereador Gabriel Guilhon 
Kovalski, 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 aprovada por unanimidade a Ata nº 004 de 14 de março de 2018. 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 nº010/18 de 20 
de março de 2018, 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 
nº011/18 de 20 de março de 2018, 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 e do Instituto Federal Farroupilha de Chiapetta – 
RS, por meio do termo de fomento, e dá outras providências”. Matérias aprovadas por 
unanimidade. Foi analisado também o Projeto de Resolução nº004/18 de 20 de março 
de 2018, 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, indeterminado, ao Sr. Enio Alberto Delatorre”. Para tratar de 
assuntos de interesse particular. Matéria aprovada por unanimidade. Também foram 
analisadas as seguintes proposições: Proposição nº010/18 de autoria do Vereador 
Valmir Rochinheski, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através de ato 
legal, altere a Lei Municipal nº638/11 de 09 de novembro de 2011, para que o 
Campeonato Municipal de Bocha que é realizado todos os anos seja também em 
homenagem a um desportista do município já a partir da próxima edição se for 
possível”. Proposição nº014/18 de autoria da Vereadora Cleomara Bertaso, que 
“Solicita que o Poder Executivo Municipal providencie a religação da água no 
cemitério de São Judas Tadeu, pois a rede já foi concluída há bastante tempo. E 
também que, o município de apoio aos cemitérios do interior de nosso município, como 
já vem dando ao cemitério da cidade”. Proposição nº016/18 de autoria dos Vereadores 
Valtair de Paula Alves, Joel Pires Corrêa e Cleomara Bertaso, que “Sugerem ao Poder 



 

Executivo Municipal através do órgão competente, providencie a extensão de 
aproximadamente 200 (duzentos) metros de calçamento da saída da Rua Theodomiro 
de Souza que dá acesso a Ijuí”. Matérias aprovadas por unanimidade. Pedido de 
Informação nº005/18 de Autoria do Vereador Joel Pires Corrêa, que requer Cópia do 
Contrato Firmado entre o Município de Chiapetta e a CERILUZ, referente a Usina Nilo 
Bonfanti?  Matéria aprovada por unanimidade. No período das Explicações pessoais, 
O Ver. Joel Pires Corrêa inicialmente frisou que temos vários exemplos na nossa 
comunidade, que muitas vezes se cometem muitos erros, todo mundo comete erros 
ninguém é perfeito, citando que temos a prova a cada dia que passa, cada coisa que 
acontece de bom ou de ruim, citou também que devemos tirar alguma coisa de exemplo 
para-nos, para a nossa vida, tem exemplos que devemos seguir, e tem exemplos que 
não devemos seguir, frisou também que todos nos devemos refletir o que fizemos de 
errado e o que podemos fazer de certo, sem condenar as pessoas sem saber se ela está 
certa ou errada, e ocupou o restante de seu tempo em silencio para refletir. A Verª. 
Marlene Maçalai Selke frisou que estávamos na semana santa e que todos deviam 
refletir o nosso dia a dia, fazer uma reflexão sempre nos faz bem e citou que todos nós 
somos seres humanos podemos errar, frisou também que era difícil para todos o que 
acontece no mundo, dirá o que acontece na nossa comunidade e desejou uma boa 
pascoa a todos. O Ver. Valmir Rochinheski solicitou para que fosse enviado um 
oficio para a Secretaria de Obras para fazerem reparos na estrada travessa do Cadore 
que sai lá no Elcio Machado, estão colhendo soja e necessitam de estrada boa e desejou 
uma feliz pascoa a todos. O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou que fosse enviado 
oficio de voto de pesar para os familiares de Moacir Cardias, em seguida frisou que 
quem somos nós para julgar, é Deus que julga e que a justiça seja feita e desejou uma 
feliz pascoa a todos. O Ver. Aldair Clovis Maron inicialmente frisou que viajou a 
Porto Alegre e que não iria falar dessa viajem porque tinha assuntos mais interessantes 
para falar, em seguida perguntou a onde estava o Vereador Gabriel e porque não estava 
presente, o que aconteceu com esse Vereador tão rígido, que cobra tudo aqui, e citou 
que ele tinha seis mandatos aqui de Vereador e era a pior sessão de sua vida em seu 
pronunciamento, e se orgulhava de ter esse seis mandatos, como outra pessoa também 
tinha e que talvez se envergonhasse de ter tido, logo após frisou que tinha notado que 
estava faltando um quadro na galeria desta casa, e queria que alguém lhe dissesse 
porque que não estava o quadro ali, o que tinha acontecido, frisou também que todos 
eram sabedores que isso começou aqui nesta casa que certos Vereadores trazem coisas 
nesta casa, bobagem não tem o que falar, vem cobrar coisa de quantas diárias o cara 
tinha pegado por mês, e deu no que deu, frisou também que tinha uma ideia de 
convocar os Vereadores de situação e oposição para ir junto falar com o Prefeito para 
aumentar o valor dos adiantamentos para os motoristas, porque isso não é dinheiro para 
pessoas viajarem a Porto Alegre, e o Moacir foi um cara que mais viajava a Porto 
Alegre, porque não tinha outras pessoas habilitadas, citou também que o Moacir salvou 
muitas vidas e citou a de sua sogra que muitas vezes ele levou a Passo Fundo e muitas 
outras pessoas e não era reconhecido, e dai porque ele fez umas diárias a mais 



 

começaram a pegar no pé dele trazendo essas picuinhas para a Câmara e ai viram o que 
aconteceu, então devemos refletir e esquecer essas magoas, e se alguém não conseguir 
esquecer as vezes é magoas politicas que faça um tratamento para esquecer essas 
magoas, então sugeriu que devemos seguir as nossas vidas, com novos projetos 
trabalhar para as pessoas independente de politica é isso que deve ser feito. A Verª. 
Célia Vargas Padilha inicialmente frisou que lamentava o que tinha ocorrido, porque 
ela é contra violência e que se dava com as duas famílias e era a favor da paz, em 
seguida frisou que estávamos em plena campanha da fraternidade e o tema é 
fraternidade e superação da violência, logo após solicitou para que fosse enviado um 
oficio para a esposa do Pastor da Assembleia de Deus pelo excelente segundo encontro 
mulher vitoriosa frutificando em tempo de crise, que ocorreu no ultimo sábado um 
culto com reflexão muito bom, que tratava da família da mulher questão da oração para 
evitar os diversos problemas da sociedade, dando continuidade mencionou que o colega 
Vereador perguntou se ela saberia dizer a onde ele está, e ela respondeu que não sabia 
por que em primeiro lugar ele não é de seu partido e ela não foi atrás para saber, e que 
retirou e pediu para deixar baixado em comissão o pedido de informação porque estava 
no seu nome e no nome dele, frisou também que não era o momento de acusarmos, é 
lamentável, mas problemas qualquer um de nós poderá passar,  então ela achava que 
devemos pensar refletir, devemos pensar, quanto mais violência gerar mais violência 
vai ter, temos que pensar em nossos atos, e não podemos ficar acusando que fulano é 
isso, é aquilo, e se fazem um pedido de informação é um direito deles e a comunidade 
poderia saber que eles não estão aqui para retalhar alguém, ou punir alguém, muito pelo 
contrário é o papel deles como Vereador de fazer isso, só que ela não gosta que fique 
apontando o dedo, com relação aos citados documentos, e citou que o vereador era seu 
compadre e sabia que ela assume o que ela faz, nunca negou, nunca fugiu sempre vai 
defender os direitos ainda mais quando se fala de família, frisou também que lhe 
pediram para fazer o patrolamento lá na Nova Conquista lá na travessa no Finger que á 
agua fica empossada dias, solicitou também envio de oficio ao senhor Prefeito para que 
faça o transporte para os alunos que vem para a sua escola na cidade também, porque 
passam e pegam os alunos da cidade e ficam os do estado, frisou mais uma vez para ver 
quais os motivos dos problemas que estão ocorrendo e não ficar jogando pedra um no 
outro, porque como o Vereador citou justiça divina também existe Deus julga, frisou 
também que eles como legisladores tem que procurar resolver e não proporcionar mais 
violência e agradeceu o Presidente por ter deixado baixado o pedido de informação e 
que iria tomar uma decisão. A Verª. Cleomara Bertaso colocou que na ultima sexta-
feira ela participou junto com o Vereador Enio, a Vereadora Marlene e o Fábio da 
interiorização da FAMURS, em seguida frisou que ela não poderia deixar de falar do 
seu amigo Moacir, citando que teve o prazer de trabalhar mais de oito anos com ele, e 
também teve o prazer de falar para ele aqui nesta casa praticamente um ano atrás de 
quanto era importante o trabalho dele para as pessoas, e quanto ele como profissional 
ajudou as outras pessoas, salvou muitas vidas mesmo, e colocou que a sua opinião era 
que ele foi morto covardemente em aparte ao Vereador Aldair Clovis Maron que frisou, 



 

que o Moacir um motorista de baixo grau de escolaridade ser morto por uma pessoa do 
alto escalão do município, sendo candidato a Prefeito desse município, isso é 
lamentável não é atitude de se fazer, um Vereador de seis mandatos, de volta a 
Vereadora Cleomara que frisou que gostaria de dizer que não foi só ela que se indignou 
como varias outras pessoas, citando que ninguém julga ninguém, quando você aponta 
um dedo fica fatos graves, para você mesmo, mas que a justiça não falhe, seja feita a 
justiça do homem como a divina, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de 
ninguém, e a população mostrou quanto gostava do Moacir e desejou uma feliz pascoa 
a todos. O Presidente da casa Vereador Enio Alberto Delatorre, iniciou falando de 
reuniões que ele participou na condição de Presidente da Associação dos Vereadores da 
Região Celeiro a ACAMRECE, onde participaram de uma reunião em Três Passos, 
porque a partir de agora eles querem fazer um trabalho em conjunto entre a 
AMUCELEIRO e a ACAMRECE, citando que já tinham sido convidados para uma 
reunião na semana que passou onde tinham sido tratados uns assuntos sobre a RGE 
sobre a desburocratização da RGE, que demora muito para liberar as ligações e também 
sobre as podas que estava se direcionando para que os municípios fizessem e eles 
voltaram atrás eles vão continuar fazendo as podas em parceria com os municípios, 
frisou também que na segunda parte receberam a direção e professores da UERGS, a 
onde eles convidaram a ACAMRECE e a AMUCELEIRO, para visitar o prédio próprio 
da Universidade, citou também que na próxima quarta-feira iriam tratar sobre o assunto 
da cadeia leiteira na sede da UNIJUÍ em Três Passos, frisou também que na quinta-
feira já nas atividades da ACAMRECE, ele participou com as Vereadoras Cleomara e 
Marlene e o Fabio no CTG Pompilio e Silva em Santo Augusto da Interiorização do 
Governo, a FAMURS esteve ai e foi tratado assunto da educação e da saúde, e citou o 
trabalho que a FAMURS vem fazendo está caminhando na direção que os municípios 
vão assumir em breve a municipalização da educação, porque hoje a muito desperdício 
de dinheiro, também foi debatido sobre saúde, e que no sábado tinham ido a Porto 
Alegre na convenção do Partido Progressista, a onde participaram da convenção para a 
escolha do pré-candidato ao Governo do Estado a onde foi escolhido o nome do 
Deputado Federal Luiz Carlos Heize, como pré-candidato do Progressista ao Governo 
do Estado, frisou também que naquele dia tinha sido aprovado um projeto de resolução 
de licença, a onde ele solicitou licença da Presidência desta casa a partir de 01 de abril, 
num acordo que tem com a sua bancada de cada Vereador assumir oito meses, frisou 
também que esperava de ter contribuído quando foi Presidente com bom andamento 
dos trabalhos, houve alguns avanços, algumas modernizações aqui na Câmara, e 
desejou a Vereadora Cleomara que faça um trabalho ainda melhor, em seguida frisou 
com relação à viagem a Brasília, frisando que eles foram em nome de todos os 
Vereadores e fez a leitura das emendas que conseguiram do Lazier Martins duzentos e 
cinquenta mil para ampliação do Bem Me Quer, Pompeo de Matos cem mil para 
investimento na saúde, Deputado Covatti cem mil, Deputado Stédile oitenta mil para 
custeio na saúde, Deputada Yeda Crusius duzentos e cinquenta mil para aquisição de 
uma retroescavadeira, Cajar Nardes duzentos mil para o Conselho Agropecuário, Luiz 



 

Carlos Heize cem mil a ser definido pelo conselho agropecuário, Jeronimo Gorgen cem 
mil a ser definido pelo conselho agropecuário, até aqui o valor de um milhão cento e 
oitenta mil já definido, garantido e ser indicado nos ministérios Ana Amélia Lemos 
cento e cinquenta mil para a área de saúde, José Otávio Germano duzentos e cinquenta 
mil ministério das cidades e Ronaldo Nogueira duzentos e cinquenta mil para a 
construção de piscina térmica para a sede dos idosos, então somando dá um milhão 
oitocentos e trinta mil e isso é inédito para Chiapetta, frisou ainda sobre a viagem que 
conseguiram prorrogar o prazo pró-saúde do hospital, o caminhão que viria para o 
tambo de leite por duzentos e oitenta mil e por ter terminado a associação eles 
conseguiram reverter para colocar um caminhão caçamba não perdendo esse valor que 
já está na caixa, e ainda no SDR um projeto para reciclagem de lixo onde pode ser 
formado uma associação dos catadores de lixo que dará empregos, e também uma rede 
e poço artesiano na Linha Iracema, frisou também com muita tristeza do que aconteceu 
no final de semana mais precisamente no sábado citando que eles estavam viajando 
quando ficaram sabendo do acontecido, e frisou que era com tristeza que ela falava 
disso, com uma dor no peito, coisa horrível para as duas famílias e que sirva de 
reflexão atos impensados como se diz temos que pensar três vezes antes de tomar uma 
atitude dessa, frisou também que ele por ser Presidente da ACAMRECE e agora ter um 
relacionamento com os 21 municípios da Região Celeiro, e achava que os 21 lhe 
ligaram para saber o que tinha acontecido em Chiapetta, e ele enviou a todos que 
cidade pequena todo mundo se conhece é uma pena o povo em geral parece que está 
muito perturbado, muito intolerante, muito explosivo, nervos a flor da pele, o mundo 
precisa mais de paz e amor e isso é urgente, estragar a vida de duas famílias por coisas 
banais, uma discussão que poderia ter terminado ali não era para tanto, é uma pena que 
aconteceu isso em uma cidade pequena, hoje um está no cemitério a família destruída, 
uma dor muito grande para os amigos e o outro ter que se esconder, então são atos 
impensados que trazem consequências e Deus está ai para fazer justiça, e as autoridades 
estão ai também para fazer a justiça aqui na terra, e solicitou envio de oficio de voto de 
pesar para os familiares do Moacir, frisou também que o Vereador Maronzinho tinha 
notado que a foto do Ex. Vereador Kovalski não estava na galeria, e citou que não foi 
uma atitude da Mesa Diretora, nem dos funcionários, e achava que foi os familiares no 
dia anterior ao chegarem e que iria procurar saber a onde estava, frisou também que 
tinha assinado um pedido de licença de trinta dias do Vereador Gabriel protocolado na 
sexta-feira antes do acontecido, e agradeceu os colegas que lhe ajudaram no período 
que ele esteve de Presidente e desejou um bom trabalho para a nova Presidente 
Vereadora Cleomara, e para finalizar agradeceu a presença de todos e convidou para  as 
próximas sessões nos dias 09 e 23 de Abril ás 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.006/18 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE ABRIL DE 2018 
 
      Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezoito 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 da Vereadora Cleomara 
Bertaso Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos seguintes 
edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Enio Alberto Delatorre; Jorge Luiz 
Cima; Joel Pires Corrêa; Marlene Maçalai Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula 
Alves, Invocando a proteção de Deus a Sra. Presidente declarou aberta a sessão e de 
imediato procedeu o juramento do Suplente de Vereador Jorge Luiz Cima para 
assumir a cadeira do Vereador Titular Gabriel Guilhon Kovalski por motivo de 
licença para tratar de assuntos particulares a partir de 01 de Abril a 30 de abril, 
dando continuidade    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 expedidas e 
recebidas, dando continuidade foi aprovada por unanimidade a Ata nº 005 de 26 de 
março de 2018. 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 nº012/18 de 06 de abril de 2018, que “Autoriza Termo de Concessão de Uso, e dá 
outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Foi analisado também o 
Projeto de Resolução nº005/18 de 02 de abril de 2018, que “Introduz alteração no 
parágrafo único do artigo 1º da Resolução nº001/18, de 07.02.2018, e dá outras 
providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Também foram analisadas as 
seguintes proposições: Proposição nº015/18 de autoria da Vereadora Cleomara 
Bertaso, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do CMD, inclua 
também a modalidade de bocha de Casais, no Campeonato Municipal de Bochas 
realizado anualmente”. Proposição nº018/18 de autoria da Vereadora Cleomara 
Bertaso, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, 
providencie a reforma da tela ao redor da pracinha de brinquedos da Praça Carlos 
Chiapetta”. Proposição nº019/18 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que 
“Sugere que Poder Executivo Municipal, ao encaminhar as próximas emendas 
parlamentares para asfalto, que sejam destinadas para obras na Rua Theodomiro de 
Souza, entre a Avenida Ipiranga e a Rua Inhacorá saída par Ijuí”. Proposição 
nº020/18 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder 
Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Obras, providencie o 
encascalhamento na estrada que liga a propriedade de Hildo Rosemar Hoppe em Às 
Brancas”. Matérias aprovadas por unanimidade. Foi analisado ainda o RECURSO 
interposto pelo Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, contra a decisão que indeferiu o 



 

seu requerimento de justificativa a sessão ordinária do dia 26/03/2018. O qual foi 
reprovado por unanimidade prevalecendo o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça. No período das Explicações pessoais, O Ver. Enio Alberto Delatorre abdicou 
deste espaço. O Ver. Jorge Luiz Cima abdicou deste espaço.  O Ver. Joel Pires Corrêa 
abdicou deste espaço. A Verª. Marlene Maçalai Selke abdicou deste espaço. O Ver. 
Valmir Rochinheski abdicou deste espaço. O Ver. Valtair de Paula Alves abdicou deste 
espaço. O Ver. Aldair Clovis Maron solicitou para que fosse enviado um oficio para o 
Senhor Diretor Carlos Cogo que reuniu todos os funcionários da Assembleia e foi no 
plenário na hora da sessão e colocou no telão a foto do Moacir Cardias, que ajudou 
muitas pessoas, salvou muitas vidas, pela homenagem prestada ao nosso Ex. 
Funcionário.          A Verª. Célia Vargas Padilha abdicou deste espaço. A Presidente da 
Casa Vereadora Cleomara Bertaso agradeceu a oportunidade de assumir a 
Presidência da casa e com certeza honrará o cargo, em seguida frisou que tinha 
participado de uma reunião do Corede Celeiro na ultima quarta-feira e ficou feliz em 
saber que a nossa região do Corede é uma das regiões que mais se mobiliza para a 
votação e citou que iria ter mais de três milhões em recurso para usar e a população 
poderá escolher a onde quer que seja investido esse dinheiro, logo após solicitou para 
que fosse enviado um oficio ao Lions Clube, Life Academia e Secretaria Municipal de 
Saúde parabenizando pelo evento realizado, a Caminhada em Prol a Saúde, que 
aconteceu no dia da saúde, foi realizada varias atividades, solicitou também envio de 
oficio para a Senhora Ivete Lottermann, que está encerando o trabalho no seu 
Laboratório, agradecendo pelos relevantes serviços prestados a nossa comunidade no 
longo de todos esses anos, e também envio de oficio desejando boas vindas ao Senhor 
Edmundo do Laboratório Hemovita, que estará se instalando em nosso município, 
solicitou ainda envio de oficio a Direção da Escola Lorette Fanck, desejando um 
ótimo trabalho aos Professores Sandra, Jussara e Vanderlei e que sabia que fariam 
um bom trabalho, e que honrarão o trabalho que a nossa amada Professora 
Marivone estava fazendo na escola, e para finalizar agradeceu a presença de todos e 
convidou para  a próxima sessão no dia 23 de Abril ás 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.007/18 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE ABRIL DE 2018 

 
      Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e dezoito 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 da Vereadora Cleomara Bertaso Vice-
Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis 
Maron; Célia Vargas Padilha; Enio Alberto Delatorre; Jorge Luiz Cima; Joel Pires 
Corrêa; Marlene Maçalai Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula Alves, 
Invocando a proteção de Deus a Sra. 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 expedidas e recebidas, dando continuidade foi aprovada por 
unanimidade a Ata nº 006 de 09 de abril de 2018. Em seguida 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 nº021/18 de autoria do 
Vereador Joel Pires Corrêa, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através da 
Secretaria competente, providencie a construção de um portão no corredor da parte dos 
fundos da Unidade Básica de Saúde”. Proposição nº022/18 de autoria do Vereador Joel 
Pires Corrêa, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através da Secretaria 
Municipal de Obras, providencie o encascalhamento no trecho a partir da entrada que vai 
para a pedreira até a entrada da propriedade de Juarez Maboni, e também após a ponte do 
Rio Buricá em frente à cascalheira”. Proposição nº023/18 de autoria do Vereador Valtair 
de Paula Alves, que “Sugere que Poder Executivo Municipal através da Secretaria 
Municipal de Obras, providencie o encascalhamento nas seguintes localidades”: No pátio 
da propriedade de Arno Hentz ao redor do armazém (silo). Na estrada que liga a 
propriedade de Alberi Boiariski. Da saída da cidade até a propriedade de Evaldo Böing e 
demais moradores das proximidades. Matérias aprovadas por unanimidade. Em seguida a 
Vereadora Célia Vargas Padilha solicitou as retiradas do Pedido Informação nº006/2018, 
o qual estava baixado a pedido do proponente, e também do Projeto de Lei Ordinária 
nº001/2018, projeto este que estava com a Comissão de Constituição e Justiça para uma 
melhor analise, matérias estas de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski e 
Célia Vargas Padilha.  No período das Explicações pessoais, A Verª Célia Vargas 
Padilha inicialmente frisou com relação à proposição do Vereador Joel, citando que o 
Guarda já tinha lhe falado e ela mora no lado, e quando tem promoções é uma folia se 
escodem atrás, citou também que já tinha falado com o Vice-Prefeito e ele mandou 
colocar umas lâmpadas ali naquele corredor e agora ou estão queimadas ou não querem 
ascender, então concordava com a proposição do Vereador e que seja tomado 
providências, em seguida solicitou para que fosse enviado um oficio ao Secretário de 
Obras para tomar providencias com relação à entrada da propriedade do senhor Alziro 
Dallabrida que em dias de chuva fica água empossada. O Ver. Enio Alberto Delatorre 



 

solicitou envio de ofícios um pouco no sentido de cobrança e motivação, inicialmente 
para o CTG Relembrando o Tio Lautério parabenizando a Patronagem, o Professor do 
Elenco e o Departamento do Elenco no sentido de não desanimar, mas que fosse cada vez 
mais motivado para que as nossas crianças tenham atividades educativas no nosso 
município, e da mesma forma solicitou para que fosse enviado oficio para a STHAS 
solicitando para que sejam retomadas as aulas de capoeira no município, se já não foi, 
porque é interessante essa cultura da capoeira, solicitou também envio de oficio para a 
Secretaria de Educação parabenizando pelas atividades e também motivando na questão 
do aprendizado da musica e do canto nas escolas no turno inverso porque ele acredita 
muito na nossa Cidade, nosso Estado e País, iria mudar se começar por essa cultura da 
educação nas atividades que nos temos, para as nossas crianças estarem com atividades 
educativas positivas para o futuro, solicitou também envio de oficio para o Presidente do 
Ouro e Prata, parabenizando pela eleição e limpeza do clube, e também da mesma forma 
se precisar de um incentivo dele ou dos demais Vereadores estariam à disposição, 
solicitou também que fosse parabenizado também o Esporte Clube Pampeiro a Diretoria 
do nome do Presidente Neri através de oficio, e também que fosse enviado um oficio para 
o Senhor Vilmar Ferreira (Neguinho do Benedito) parabenizando pela força de vontade na 
montagem da Escolinha de Futebol, já fizeram alguns jogos e citou que o Neguinho foi 
um grande atleta e vai colocar a sua experiência, frisou também que falou para ele se 
depender dele dos Vereadores, e acreditava do Executivo não vai ser medido esforços 
para apoiar esse tipo de atividade, solicitou também ofícios para o Elcio e o Junior 
parabenizando-os pelo empenho no comando das escolinhas de nosso município, e 
mencionou que enxergava isso muito positivo, citando que se preocupava muito quando 
via crianças que são viciadas em notebook, computador, celular, essa atividade é 
importante sobre informática, mas as vezes os Pais tem que por um limite e ver a questão 
do turno inverso e manter as crianças em atividades, logo após frisou que gostaria de 
colocar aos colegas Vereadores que na ultima sexta-feira participou em Três Passos lá na 
UERGS de um importante encontro a onde a AMUCELEIRO convidou a ACAMRECE 
para participar, e citou que as atividades desenvolvidas naquele dia foram a apresentação 
do levantamento sobre a questão das Agroindústrias da região, teve presente também o 
Secretário da Agricultura Ernani Polo onde ele falou sobre a inspeção de produtos aninais, 
também foi criado um grupo de trabalho para o andamento das atividades da 
Agroindústrias na região com relação de passar as Agroindústrias para os municípios. O 
Ver. Jorge Luiz Cima abdicou deste espaço. O Ver. Joel Pires Corrêa incialmente 
frisou que iria falar sobre os vigilantes, citando que ele também era vigilante e o Prefeito 
lhe pediu para ele ajudar a organizar a escala e efetividades dos vigilantes, então para 
todos verem que não é fácil a vida de um Vereador às vezes tem que se sacrificar, e não 
iria ganhar nada a mais, e ele sempre estará disposto a ajudar o Prefeito e o município, e 
como ele gosta desse tipo de coisa se dispôs a ajudar, porque o seu trabalho é transparente 
não importa se votou nele, mas se estava fazendo alguma coisa errada temos que corrigir 
foi para isso que foram eleitos, frisou também que solicitou ao Prefeito o que os Guardas 
solicitaram e conseguiu lanterna nova para todos os setores, conseguiu também 
fardamentos que é muito importante para todos eles, porque quem cruza ali na praça naõ 



 

sabe quem é o Guarda, tem guarda até de calção ali trabalhando, e citou que quem ganhou 
a licitação para fazer as calças foi a Dona Inês mãe do Marcão, e a Dona Conceição 
ganhou para fazer as camisas, então era isso que ele gostaria de esclarecer, que ele 
trabalha pensando no povo não importa se ele está ganhando ou não, ele que ajudar e está 
conseguindo fazer a sua parte, às vezes erra, mas erra sempre tentando acertar. A Verª. 
Marlene Maçalai Selke frisou que participou da palestra sobre a Bolsa Família que foi 
muito proveitosa, foi tirado às duvidas e foi esclarecido porque que alguns perderam a 
Bolsa Família, então ficou bem esclarecido quais os critérios da Bolsa Família, em 
seguida solicitou para que fosse enviado um oficio de boas vindas ao novo Pastor e 
Família da Igreja Assembleia de Deus. O Ver. Valmir Rochinheski abdicou deste 
espaço. O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou para que fosse enviado um oficio para a 
Secretaria de Saúde parabenizando pelo bom trabalho que estão realizando para a nossa 
comunidade, solicitou também oficio aos Funcionários da Secretaria de Obras, 
parabenizando pelo excelente trabalho que eles vêm realizando no interior e na cidade, e 
citou que eles não ganham mais horas extras e a reclassificação ele crê que não vai sair, e 
frisou que naquela noite teve operador que teve que ir enterrar uma vaca lá na 
comunidade de Cristo Rei sem ganhar nada, frisou também que não sabia o porquê que 
todos os Prefeitos que passaram e o que está ai estão achando que os Funcionários 
Públicos não têm muito valor, e quem tem que ter valor por primeiro é o Funcionário 
Público, porque é ele que leva o município adiante, é ele que trabalha, e solicitou envio de 
oficio para o Prefeito para que ele possa analisar a situação das horas extras e 
reclassificação dos Funcionários Públicos, logo após frisou que tiveram uma visita lá na 
Secretaria de Obras da Senhora Luana Pitol e Irineu dos Santos que foram cobrar dos 
serviços que prestam a comunidade na Secretaria de Obras com relação há cobrar as horas 
e tirar recibos, e ele fez uma pergunta para eles se esta lei é de cobrar de todos ou só para 
quem não tem muito que é pequeno, porque quando faz oitenta, cem horas para os 
grandes não é cobrado, e que concordava que deve ser cobrado, mas cobrar dos grandes 
também, e para finalizar solicitou ao Prefeito que tome providências com relação ao 
Celta, que seja retirado da Comunidade de Nova Conquista e repassado para o Conselho 
Tutelar. O Ver. Aldair Clovis Maron abdicou deste espaço. A Presidente da Casa 
Vereadora Cleomara Bertaso frisou que participou junto com a Vereadora Marlene de 
uma Assembleia na AMUCELEIRO sobre a referencia da Educação na Região Celeiro 
participaram de uma palestra com a Professora Marcia Carvalho professora da área 
pública, onde foi destacado a educação dos Municípios, do Estado e do País um encontro 
muito importante, mencionou também que no dia 19 a tarde participou da reunião da 
STHAS uma importantíssima reunião onde foi esclarecido duvidas que muitas vezes se 
ouviu questionamentos aqui nesta casa, uma palestra com o senhor Carlos que clareou 
muitas duvidas com relação aos beneficiários da Bolsa Família,   em seguida solicitou 
para que fosse enviado um oficio ao CMD parabenizando pelo 2º Campeonato de 
Voleibol, que teve a final na ultima segunda-feira, parabenizou também a Farmácia do Jô 
que foi a Campeã, logo após convidou a todos para participarem da Assembleia do 
COMUDE que seria realizada na quarta-feira ás 09:30 horas nas dependências da Câmara 
Municipal onde será lançada as propostas da Consulta Popular para este ano, em aparte ao 



 

Ver. Enio Alberto Delatorre que convidou para participar da inauguração no dia 14 de 
Maio da sede própria da UERGS em Três Passos,                   e para finalizar agradeceu a 
presença de todos e convidou para as próximas sessões nos dias 14 e 28 de Maio ás 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.008/18 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE MAIO DE 2018 
 
      Aos quatorzes dias do mês de maio de dois mil e dezoito 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 da Vereadora Cleomara 
Bertaso Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos seguintes 
edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Enio Alberto Delatorre; Vilário 
Schossler; Joel Pires Corrêa; Marlene Maçalai Selke; Valmir Rochinheski e 
Valtair de Paula Alves, Invocando a proteção de Deus a Sra. Presidente declarou 
aberta a sessão e de imediato   procedeu o juramento do Suplente de Vereador Vilário 
Schossler para assumir a cadeira do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski por motivo de 
licença para tratar de assuntos particulares a partir de 01 de maio a 31 de maio, dando 
continuidade 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 expedidas e recebidas, dando 
continuidade foi aprovada por unanimidade a Ata nº 007 de 23 de abril de 2018. 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 nº013/18 de 10 
de maio de 2018, que “Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na 
execução de obras públicas, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº014/18 de 10 
de maio de 2018, que “Dispõe sobre o Campeonato Municipal de Bocha e presta 
homenagem a desportista do município, e dá outras providências”. Projeto de Lei 
nº015/18 de 10 de maio de 2018, que “Autoriza o município a celebrar convênio com a 
Companhia Rio-grandense de Saneamento – CORSAN”. Projeto de Lei nº016/18 de 
10 de maio de 2018, que “Regulamenta e estabelece critérios e procedimentos para 
avaliação de desempenho dos profissionais do magistério público municipal, para fins 
de promoção em classe”. Matérias aprovadas por unanimidade. Foram analisadas 
também as seguintes proposições: Proposição nº024/18 de autoria do Vereador Valtair 
de Paula Alves, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através da Secretaria 
Municipal de Obras, providencie o encascalhamento nas seguintes localidades: Na 
estrada que liga a propriedade do senhor Moacir Guarda Lara. Na estrada que liga a 
propriedade do senhor Liberato Bitencurt”. Proposição nº025/18 de autoria do 
Vereador Vilário Schossler, que “Solicita que o Poder Executivo Municipal através do 
setor competente, providencie a reforma de todos os passeios das Ruas da nossa 
cidade”. Proposição nº026/18 de autoria do Vereador Vilário Schossler, que “Solicita 
que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, providencie o 
encascalhamento da estrada a partir do portão do Parque de Rodeios até a Usina da 
CERILUZ”. Proposição nº027/18 de autoria do Vereador Vilário Schossler, que 



 

“Solicita que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, providencie a 
reativação da fábrica de lajotas, tubos e cordões”. Proposição nº028/18 de autoria do 
Vereador Valmir Rochinheski, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através 
da Comissão Competente, para a próxima edição do Campeonato Municipal de Bocha 
– edição 2018 seja denominada a respectiva taça com o nome do ex. Bochófilo 
ALBERTO PAULO KALB, que muito praticou e incentivou o esporte de jogar bocha 
em nosso município”. Proposição nº029/18 de autoria da Vereadora Célia Vargas 
Padilha, que “Solicita que o Poder Executivo Municipal através da Secretaria 
Municipal de Obras, providencie o encascalhamento na propriedade da família de 
Airton Kalb na localidade de Vila Nova”. Proposição nº030/18 de autoria da 
Vereadora Célia Vargas Padilha, que “Solicita que o Poder Executivo Municipal 
através da Secretaria Municipal de Obras, providencie a tubulação ou outros reparos na 
entrada de acesso à propriedade de Alziro Dallabrida na Comunidade de Nova 
Conquista”. Matérias aprovadas por unanimidade. No período das Explicações 
pessoais, Aldair Clovis Maron abdicou deste espaço. A Verª Célia Vargas Padilha 
inicialmente parabenizou as colegas Vereadoras pela passagem do dia das mães, em 
seguida frisou que todos os trabalhos solicitados no interior, os Vereadores estão aqui 
para representar a comunidade foram eleitos para isso é público o dinheiro é público e 
se faz o trabalho para um tem que fazer para todos quando solicitado, e que seja 
concluído o trabalho em cada propriedade não deixar o serviço incompleto, e citou que 
ela solicitou um serviço lá no seu Olívio no Rincão dos Estradas e foram lá levaram 
duas cargas de pedra e não terminaram e o transporte tem que descer lá e isso torna 
difícil, e o que mais os colonos necessitam é de estradas boas, então solicitou para que 
seja destinados os maquinários para as propriedades do interior para fazerem os 
trabalhos de encascalhamentos e melhorias, porque quem sustenta o município com o 
retorno de impostos são os agricultores, frisou também que queria deixar bem claro de 
quanta coisa veio para o nosso município do Governo que ela faz parte do PT anos 
anteriores que está ai escrito aos olhos da sociedade, logo após solicitou para que fosse 
reivindicado ao responsável pelas ruas da cidade com relação estacionamento, citando 
que está muito difícil o estacionamento na frente do Posto de Saúde está muito 
perigoso, solicitou também para que fosse enviado um oficio para as Igrejas Católica e 
Evangélica e também para a comunidade de São Judas parabenizando pela realização 
das tradicionais festas, mencionou também com relação ao o que o Vereador Valtair 
tinha frisado, para que não haja essas injustiças de fazer os trabalhos para os pequenos 
e cobrar e deixar os grandes proprietários sem cobrar. O Ver. Enio Alberto Delatorre 
inicialmente convidou os colegas Vereadores para participarem nos dias 25 e 26 do 
Congresso da ACAMRECE, citando que havia muitos pedidos de Vereadores da região 
para fazer um seminário e citou que na sexta-feira dia 25 de manhã o seminário será 
sobre educação fiscal e não vai ter nenhum custo de inscrição para as Câmaras 
associadas, e as que não são associadas serão cobrados cem reais por Vereador 
participante, à tarde do dia 25 foi convidado o Professor da UERGS que falará sobre a 
importância da água e os problemas que estão surgindo e citou que existe no estado 



 

esse movimento que vai mudar a questão do saneamento, uma veza se discutiu com a 
Corsan que cada município iria fazer o esgoto por tubulação e iria para uma área de 
tratamento para depois ser devolvido para a natureza, porque a saúde pública está 
pedindo isso, para terminar também com os venenos perto da cidade que está 
acontecendo muito e os Vereadores devem denunciar para a Promotoria Pública,  com 
isso está surgindo muitas doenças, então esse Professor é especialista nesta área e é um 
assunto muito importante, citou também que nesta tarde a AMUCELEIRO estará 
presente representada pelo seu Presidente Prefeito Eder Luis Both que vai falar sobre a 
AMUCELEIRO e no sábado dia 26 de manhã palestra com Auditor do Tribunal de 
Contas de Frederico e o meio dia um almoço de confraternização, em seguida frisou 
que gostaria de dizer que receberam com alegria uma informação que tinha iniciado as 
obras do ginásio da Associação dos Funcionários Municipais emenda do Deputado 
Jerônimo, e citou que ele brigou muito para que fosse destinada essa emenda e agora 
esta ai o resultado, citou também que a próxima emenda do Deputado Jerônimo já esta 
aprovada para fazer a revitalização da Praça que é a construção dos banheiros, uma 
quadra de areia e pista de skate, logo após solicitou para que fosse enviado um oficio 
para a Secretária da STHAS a Fernanda, solicitando todas as oficinas realizadas no 
munícipio, os dias e locais das atividades, o orientador de cada curso, o valor pago a 
cada orientador, e o nome dos alunos que participaram de cada oficina, bem detalhado 
para poder acompanhar esse trabalho, dando continuidade desejou boas vindas ao 
colega Vilário que estava assumindo uma cadeira neste legislativo, e que admirava o 
trabalho do Vereador pela experiência que tem na vida pública, e citou que foram 
colegas como funcionário e Vereador, citou também que foi um dos incentivadores 
para laçar a candidatura do Vereador Vilário a Vice-Prefeito e que queria aproveitar a 
estada do Vereador aqui na Câmara e ser parceiro, e aproveitar a sua experiência e 
dizer que estamos todos juntos trabalhando para o progresso do nosso município. O 
Ver. Vilário Schossler inicialmente frisou que escutou atentamente a preocupação da 
Vereadora Célia e da Presidente Cleomara que o nosso município necessitava de mais 
máquinas, e ele com a experiência que teve como Secretário de Obras quando exerceu 
o cargo tinha só uma patrola depois no terceiro ano o Prefeito comprou mais uma, 
então ele estava achando que estava faltando nessa administração do Prefeito Eder Both 
que ele considera muito a experiência dos Secretariados, porque não existe Prefeito 
bom se não tiver bons ajudantes, bons Secretários, bons funcionários, e estava falando 
isso pela sua experiência e citou que ele vê volta e meia um patroleiro patrolando que 
nunca foi nem de carona de uma patrola, e isso é dinheiro público e quanto uma 
máquina sofre na mão dessas pessoas, frisando que não estava dizendo que essas 
pessoas não possam ser patroleiros, podem só que tem que ensinar, mandar fazer cursos 
de patroleiro, porque ele quando entrou na Prefeitura fez curso de patroleiro, ensinou o 
Marino Bermann que é considerado hoje o melhor patroleiro de Chiapetta, depois 
mandou ele a Porto Alegre fazer curso, e ele está vendo esses jovens operadores que 
estão ai que tem futuro, só que tem que ter o respaldo de aprender a trabalhar, citou 
também que hoje temos três caminhões caçamba, três carregador, um rolo 



 

compactador, então falta pessoas preparadas porque maquinário tem, e sugeriu para os 
colegas se reunirem com o Prefeito e solicitarem essas questões, exporem essas 
questões  porque muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo, e também uma 
remuneração justa para esses operadores que deveriam ganhar no mínimo dois salários 
e meio para consertar e operar uma máquina. O Ver. Joel Pires Corrêa abdicou deste 
espaço. A Verª. Marlene Maçalai Selke abdicou deste espaço. O Ver. Valmir 
Rochinheski primeiramente desejou um feliz dia das mães para as colegas Vereadores, 
em seguida parabenizou a administração pela cesta básica distribuída neste mês que 
veio mais de 30 kg de alimentos, logo após solicitou para que fosse enviado um oficio 
para a EMATER, Secretária de Agricultura e Executivo parabenizando pelo apoio dado 
para a implantação da primeira Agroindústria Vegetal em Chiapetta de propriedade de 
André Lottermann e solicitou envio de oficio também ao proprietário parabenizando-o 
pela iniciativa, e citou que tem mil e quinhentas galinhas produzindo cem dúzias de 
ovos por dia e vai ser aumentado para três mil galinhas que vão produzir duzentas 
dúzias de ovos por dia, então esse empreendimento vem somar para o desenvolvimento 
de nosso município. O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou envio de ofícios para o 
Executivo e Secretaria de Obras para que sejam feitos esses pedidos de 
encascalhamentos nas propriedades, solicitou também envio de oficio ao senhor Milton 
Backes responsável pelos serviços na cidade parabenizando pelo bom trabalho feito nos 
reparos da iluminação pública e que iria ajudar ele no recolhimento dos entulhos em 
nossa cidade, solicitou também envio de oficio ao senhor Zevir de Vargas Moura 
responsável pelo Setor de Trânsito para que seja colocado estacionamento paralelo na 
rua da frente da Unidade Básica de Saúde, em seguida informou que no próximo dia 10 
iria vir uma retroescavadeira para o nosso município de emenda parlamentar do 
Deputado Covatti, logo após frisou com relação ao o que o Vereador Vilário tinha 
frisado referentes os cursos para operadores de máquinas, citando que ele solicitou 
varias vezes e não foi atendido, em aparte ao Vereador Enio Alberto Delatorre que 
frisou que é feito avaliação dos Professores e porque não fazer dos operadores de 
máquinas também, ou seja criada uma comissão para acompanhar, de volta ao 
Vereador Valtair que convidou os colegas para irem fazer uma visita na nossa pedreira 
a onde tiram pedras para calçamento e mencionou que dias atrás foi aprovado aqui 
nesta casa projeto de calçamento em parceria com o Empresário Luis Antonio Corrêa 
Chiapetta e com certeza o município vai ganhar com isso, mas só que veio uma 
denuncia para ele que estavam desviando pedras de calçamentos para outros lugares, e 
que já estava sabendo de quantas cargas tinha sido, o valor de cada carga e para onde 
tinham sido destinadas, e solicitou ao Prefeito para que informasse se há alguma 
portaria ou projeto de quem é a pedreira e se qualquer pessoa pode retirar essas pedras, 
então ele queria saber o que está acontecendo porque os Vereadores são fiscais do povo 
e devem fazer o papel de fiscalizadores, e citou que tinha varias ruas em nossa cidade 
para fazer o calçamento e precisa de pedras e estão desviando, e que não estava falando 
só desse Prefeito os que passaram também deixaram a desejar não fizeram também, e 
desejou um ótimo trabalho para o Vereador Vilário Schossler. A Presidente da Casa 



 

Vereadora Cleomara Bertaso, desejou um feliz dia das mães para as colegas e demais 
presente, em seguida solicitou para que fossem enviados ofícios para a STHAS e 
CRAS parabenizando pela programação realizada em homenagem ao dia das mães que 
ocorreu aqui na Câmara Municipal para todas as mães, logo após solicitou para que 
fossem enviados ofícios a todas as Enfermeiras do Posto de Saúde e do Hospital 
parabenizando pela passagem do dia da Enfermeira que foi comemorado no dia 12 de 
maio, uma profissão muito valorosa e deve ser reconhecida também, mencionou 
também que gostaria de colocar que ela não se ofendeu de o Gringo ser o Secretário só 
o que lhe preocupa, e quando ela falou das máquinas é o que ela escuta todos os dias, 
quebrou máquina tal, quebrou máquina tal, e quem sabe acontece isso por falta de 
pessoas com experiência, com o aprendizado necessário para lidar nelas, e solicitou 
para que fosse enviado um oficio para a Secretaria de Obras parabenizando toda a 
equipe porque se viu melhorias nas nossas estradas, um belo trabalho nos bueiros e 
alargamento das estradas e que concordava com o Vereador Vilário que devemos 
capacitar a equipe para trabalhar não só nas Obras, mas em vários outros setores 
também, e desejou boas vindas ao vereador Vilário que com certeza tem muita 
experiência e aprendizado para nós trazer aqui, e para finalizar agradeceu a presença de 
todos e convidou para a próxima sessão no dia 28 de Maio ás 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.009/18 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE MAIO DE 2018 
 
      Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito 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 da 
Vereadora Cleomara Bertaso Vice-Presidente no exercício da Presidência, com 
a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; 
Enio Alberto Delatorre; Vilário Schossler; Joel Pires Corrêa; Marlene 
Maçalai Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula Alves, Invocando a 
proteção de Deus a Sra. 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 expedidas e recebidas, dando 
continuidade foi aprovada por unanimidade a Ata nº 008 de 14 de maio de 
2018. 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 nº017/18 de 22 de maio de 2018, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a conceder auxilio financeiro aos Servidores lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde, do valor do recurso oriundo do Ministério da 
Saúde, Programa de Melhoria e Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – 
PMAQ-AB, abre crédito adicional especial e dá outras providências”. Com 
relação a esta matéria a Comissão de Constituição e Justiça optaram por deixar 
baixada em analise no aguardo de um parecer da CDP – Consultoria de Direito 
Público do RS. Projeto de Lei nº018/18 de 22 de maio de 2018, que “Autoriza 
abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. 
Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº019/18 de 22 de maio de 
2018, que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá 
outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 
nº020/18 de 22 de maio de 2018, que “Autoriza a abertura de crédito especial 
no orçamento vigente, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 
unanimidade. Foi analisada também a seguinte proposição: Proposição 
nº031/18 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 na Rua 01, Loteamento Andriguetto. 
Matéria aprovada por unanimidade. Dando continuidade a senhora Presidente 
convidou a todos para participarem no dia 11 de junho a partir das 19:00 horas  
nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores da Audiência Publica 
para avaliação das Metas Fiscais referente ao 1º quadrimestre de 2018. Logo 



 

após o Vereador Aldair Clovis Maron solicitou autorização da Senhora 
Presidente para se retirar da sessão por motivo de saúde. No período das 
Explicações pessoais, O Ver. Valtair de Paula Alves inicialmente solicitou  
que fosse enviado um oficio ao senhor Prefeito para ver a possibilidade de 
recolher aquele celta lá da Comunidade de Nova Conquista e ceder para o 
Conselho Tutelar e também que seja dado um destina para aquele caminhão que 
está lá abandonado, em seguida solicitou para que fosse enviado um oficio para 
o Zevir responsável pelo setor de trânsito, para providenciar o estacionamento 
privativo na frente do Posto de Saúde para ambulâncias, logo após solicitou 
permissão da senhora Presidente para viajar a Porto Alegre nos dias 07 e 08 
para assinar a liberação da retroescavadeira destinada para o nosso município 
emenda do Deputado Covatti Filho, e que também já estava encaminhando um 
pedido de uma escavadeira hidráulica para o nosso município.  A Verª Célia 
Vargas Padilha inicialmente frisou que bom que naquele dia ela tinha ficado 
sabendo que tem veículos destinados em prol da saúde, um ponto positivo, 
porque é um direito que os nossos munícipes tem de  serem transportados 
quando necessitam, em seguida frisou que naquele dia a escola fez uma boa 
ação e solicitou para que fosse enviado um oficio parabenizando o Grêmio 
Estudantil da Escola Anchieta pela iniciativa e agradeceu em nome do Grêmio 
Estudantil os colegas Vereadores e toda a comunidade que de uma forma ou de 
outra ajudaram, foram entregue doze cadeiras para a recepção do hospital de 
Chiapetta, mencionou também da importância da abertura do Posto de Saúde lá 
da Nova Conquista porque a comunidade necessita, mencionou também que 
fizeram o trabalho lá na propriedade do Kalb, e ficaram de levar mais umas 
cargas de pedras, mas o pior foi feito, solicitou também para que fosse enviado 
um oficio ao senhor Prefeito e Secretaria de Obras para que seja feito 
encascalhamento na subida do Moacir Guarada Lara até aqui na cidade, porque 
em dias de chuva não dá para transitar nesse trecho, frisou também que estava 
indignada com a questão que o Vereador Valtair tinha falado com relação às 
cargas de pedras, e solicitou providências do senhor Prefeito, porque é uma 
coisa séria enquanto está faltando calçamento nas ruas, e se foi enviado essas 
cargas para o Inhacorá a onde estão os Chefes das devidas Secretarias, como 
que essas pedras puderam sair de lá, e solicitou também que a Presidente da 
casa também fiscalizasse essa questão e traga para esta casa o que aconteceu, 
solicitou ainda envio de ofícios em nome da Câmara para as comunidades a 
onde foram realizadas as festas anuais. O Ver. Enio Alberto Delatorre 
inicialmente parabenizou a Presidente da Casa Vereadora Cleomara pelo 
período que esteve à frente do Executivo, o município ficou bem cuidado em 
suas mãos, em seguida frisou com relação ao Seminário da Acamrece que foi 
transferido em função da greve, então será realizada em uma próxima 
oportunidade, e frisou com relação à paralização citando que sempre se 
questionou que quando se quer fazer uma paralização em apoio a alguém, 
muitos pensam em um período de férias ou de descanso, e ele acha que não é 



 

por ai o Prefeito tinha que clamar a todos como se fosse um dia de trabalho, 
mas isso não acontece só em Chiapetta, isso é geral, mas é uma cultura que tem 
que ser mudada, então quando tivermos fazendo algum protesto, algum 
manifesto, que seja entre todo mundo de ir lá e não seja um dia de feriado, ou 
de ponto facultativo, em seguida solicitou para que fosse enviado oficio para a 
Associação dos caminhoneiros dando total apoio a esta categoria, porque é uma 
vergonha subir o diesel, a gasolina e não adianta só botar os larápios na cadeia 
tinha que fazer eles devolverem o que roubaram da Petrobras, quantos milhões 
foram roubados nesses oito anos e agora esta ai a vergonha que aconteceu, 
então essa semana foi de fundamental importância para o Governo sentir essa 
vergonha, logo após frisou com relação aos pequenos hospitais citando que era 
uma coisa que ele repetia que esse Gabardo que está ai  na Secretaria do Estado 
da Saúde prestaria um grande serviço para a comunidade do Rio Grande do Sul 
se pedisse demissão da Secretaria, um cara teimoso querendo fechar os 
pequenos hospitais, e citou também que o Prefeito Osmar travou uma batalha 
toda a semana indo a Porto Alegre para não fechar os hospitais agora é o 
Prefeito de Braga o Presidente dos pequenos hospitais, em vez de apoiar os 
pequenos hospitais a crescer, teimam em fechar, então se o Governo Federal e 
Estadual não atrapalhar já é uma grande coisa e citou que o hospital de 
Chiapetta gasta em média cem mil reais por mês, sessenta e cinco é repassado 
do município que a Câmara aprovou, vinte mil o município de Inhacorá repassa 
e cinco é arrecadado na portaria são praticamente noventa mil, então o que é 
que o Governo está dando para o hospital, e se acha no direito de fechar os 
pequenos hospitais, frisou também que no dia 07 de junho teria um manifesto 
em Porto Alegre para não fechar os hospitais, e solicitou para que fosse enviado 
um oficio de apoio aos pequenos hospitais. O Ver. Vilário Schossler 
inicialmente se engajou com o Vereador Enio no envio de ofícios aos pequenos 
hospitais, em seguida frisou que estava vendo a realidade fora da Câmara de 
Vereadores da nossa comunidade, citando que foi visitar uns agricultores e ver 
algumas estradas que estão em péssimas condições, e um agricultor falou para 
ele que não sabia que ele estava assumindo de Vereador, porque Chiapetta tem 
nove Vereadores, mas nenhum faz nada, e ele disse para o agricultor que tinha 
feito umas proposições, mas não tinha sido atendido, frisou também que 
naquele dia quando veio os projetos ele iria pedir para mandar de volta para o 
Prefeito, e dizer enquanto ele não atender as reivindicações dos Vereadores a 
Câmara não iria aprovar nenhum projeto, mas como era uma questão de saúde 
tem que dar prioridade, frisou também que quando ele era Secretário ele corria 
atrás para ver o que os Vereadores tinham reivindicado na sessão, e verificava 
se realmente aquilo tinha necessidade de fazer, e antes de sair à próxima sessão 
já estava feito o serviço com permissão do Prefeito, e isso não está acontecendo 
em nosso município, frisou também que a colega Vereadora como Prefeita tinha 
que ter feito às reivindicações dos colegas, mas infelizmente não fez, 
mencionou também que via a preocupação dos Vereadores de fazer as coisas e 



 

o Prefeito não atende as reivindicações sendo que ele já foi Vereador também, 
dando continuidade solicitou para a Secretaria de Obras para que fosse 
concertado o calçamento na Rua Castelo Branco proximidades do Posto de 
Saúde que está difícil trafegar neste local, e para finalizar frisou que não sabia 
quando iria voltar a assumir a Câmara, mas para ele foi uma satisfação de estar 
junto com os colegas Vereadores, foi tudo muito útil e proveitoso. O Ver. Joel 
Pires Corrêa inicialmente frisou com relação à viagem a Brasília juntamente 
com o Prefeito e Vice e Vereador Maron, citando que conheceram os futuros 
candidatos a Presidência e acompanharam as perguntas que foram feitas e as 
respostas para ter uma noção dos candidatos preparados e despreparados, 
porque aqui se vê uma realidade e lá viram uma realidade verdadeira como os 
candidatos se comportam, na televisão eles tiram todos os erros, mas lá de cara 
a cara se vê tudo o que acontece, frisou também que tiveram a oportunidade de 
ver o candidato que está famoso ai na região o tal de Bolsonaro que para muitos 
foi uma decepção, e outros candidatos, e de partidos mais fracos se saíram 
muito bem, então as vezes se tem uma noção daquele candidato e tu chega lá é 
totalmente diferente, e citou que as vezes votamos aqui sem conhecer o 
candidato uma pessoa totalmente despreparada, as vezes se vota por causa do 
partido, mas não devemos olhar para o partido tem que ver quem é o candidato 
melhor preparado para governar o nosso País, porque do jeito que está não dá 
mais, temos que se unir e ver a realidade do País que está um caos, frisou 
também que depois da Marcha foram reivindicar as emendas com os deputados, 
inclusive estiveram no Gabinete do Deputado Perondi e ele ficou de enviar 
emendas, só vai contatar com o pessoal aqui o Gabriel, visitaram vários 
Deputados e tiveram boas noticias, inclusive gostou da noticia do seu Deputado 
José Otávio Germano que tinha prometido duzentos e cinquenta mil e dobrou 
para quinhentos mil reais para asfalto, citou também que ficou encaminhado 
emenda para aquisição de mais uma camionete para o nosso município, então 
foi muito valida a viagem e mencionou que muitas vezes criticam os 
Vereadores que vão só para ganhar diárias e ele  foi eleito para representar o 
povo e está fazendo a sua parte, e alguém vai enxergar o que ele est[á fazendo, 
frisou também se dirigindo a senhora Presidente, que levaram mais um projeto 
de calçamento que será mais o menos uns dez mil e quinhentos metros, da 
entrada da cascata até a usina passando pelo parque de rodeios, para engatar 
uma emenda e fazer esse calçamento, inclusive a intenção era de fazer as ruas 
do parque, mas o CTG teria que passar para o município e citou que ele e a 
Vereadora Cleomara estão unidos para ver se conseguem fazer alguma coisa, 
são amigos de muito tempo e resolveram fazer juntos esse projeto do parque, e 
desejou sucesso ao Vereador Vilário que era a sua ultima sessão, e que 
aprendeu muito com a experiência do Vereador, foi um prazer e que o Vereador 
retorne novamente. A Verª. Marlene Maçalai Selke inicialmente frisou que 
participou do grito de alerta em Santo Ângelo no dia 17 junto com os 
agricultores, Secretaria de Agricultura e EMATER, e foram debatidos assuntos 



 

sobre o setor do leite e demais setores agrícolas, e citou que foi muito 
importante à participação, falaram também sobre a greve dos caminhoneiros 
que tem o apoio de todos, porque todos necessitam dos caminhoneiros para 
transportar os seus produtos, frisou também com relação às estradas como o 
colega tinha frisado que há bastante reclamação dos colonos, frisou também 
referente os carros que virão para a Saúde frisando que isso é muito importante 
para o deslocamento de nossos pacientes, e solicitou para que fosse enviado um 
oficio para a AGROTEC um novo empreendimento em nosso município 
desejando sucesso. O Ver. Valmir Rochinheski solicitou para que fosse 
enviado um oficio para a AGROTEC desejando sucesso, em seguida 
parabenizou a presidente da casa por ter assumido o Executivo, solicitou 
também envio de oficio para o 3º Batalhão da Policia Rodoviária parabenizando 
pelo 32º aniversário e pela inauguração do Centro de Eventos, solicitou também 
envio de oficio para o Jacy Cardoso Chefe dos pedreiros paraneizando pelo 
bom trabalho realizado na construção do Centro de Eventos, solicitou ainda 
envio de oficio para o Marcelo Rigoli da Tarumã agradecendo pelo patrocínio 
das camisetas para os Vereadores participarem do Campeonato de Bochas, e 
que também concordava que deve ser feito reparos nas estradas em geral. A 
Presidente da Casa Vereadora Cleomara Bertaso, inicialmente se engajou 
com o Vereador Valmir no envio de ofícios para o 3º Batalhão da Policia 
Rodoviária de Santo Augusto parabenizando pelos 32º aniversário comemorado 
na ultima sexta-feira, e também para o Jacy Chefe dos Pedreiros pelo bom 
trabalho na construção do Centro de Evento para o 3º Batalhão, e citou que 
estiveram presentes no ato de inauguração, e era para ver a felicidade dos 
nossos pedreiros e pintores que foram reconhecidos em uma homenagem feita 
pelos policiais onde receberam um mimo em forma de agradecimento, foi muito 
bonito, muito gratificante, em seguida frisou um pouco de sua experiência 
como Prefeita de Chiapetta, e agradeceu o Prefeito Eder e Vice Celço, e 
salientou da responsabilidade de ter assumido como mandante do município 
durante a semana, e que se preocupou sim com as demandas, e acompanhou 
uma obra que a Vereadora Célia tinha solicitado no Kalb, um pátio enorme 
onde foi varias cargas de pedra, e ficou faltando um bom trecho, mas acreditava 
que durante a semana iriam terminar, frisou também que recebeu vários 
telefonemas foi cobrada, assim como o pessoal da Secretaria de Obras é 
cobrado também, e eles tentam se organizar para resolver todos os problemas, e 
falhas em todos os setores podem ocorrer, e a critica do colega Vereador para 
ela foi como construtiva, e quem sabe em uma oportunidade ela poderá de novo 
ser Prefeita por algum tempo, ou por quatro anos isso só a Deus pertence, e 
citou o que foi feito, foi feito as estradas pelos lados de São Judas, no seu Bohn, 
e demais trabalhos na semana, teve essa paralisação na sexta-feira, a creche 
funcionou normalmente no turno da manhã, a coleta de lixo foi feita, então foi 
uma experiência bem gratificante, recebeu varias visitas, visitas de pessoas que 
acreditam no seu trabalho, e viu a ampla demanda que tem em uma 



 

administração, e tem que saber trabalhar pelo povo dentro da lei para não sofrer 
alguma consequência mais tarde, e para finalizar agradeceu a presença de todos 
e convidou para as próximas sessões nos dias 11 e 25 de Junho ás 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.010/18 
 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 04 DE JUNHO DE 2018 
 
      Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezoito às dezenove horas, na 
sala de sessões, reuniu-se em caráter extraordinário a Câmara Municipal de 
Vereadores de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, sob a Presidência da 
Vereadora Cleomara Bertaso Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a 
presença dos seguintes Edis: Aldair Clovis Maron, Célia Vargas Padilha; Enio 
Alberto Delatorre; Joel Pires Corrêa; Marlene Maçalai Selke; Valmir 
Rochinheski e Valtair de Paula Alves, com a ausência do Vereador Gabriel 
Guilhon Kovalski, Invocando a proteção de Deus e havendo quórum a Srª. 
Presidente declarou aberta a sessão e de imediato fez a leitura do oficio de 
convocação nº029/18 de 30 de maio de 2018, em seguida foi analisado o seguinte 
projeto de lei oriundo do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei nº021/18 de 
30 de maio de 2018, que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento 
vigente, e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade de votos 
dos presentes. 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.011/18 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 

 
      Aos onze dias do mês de junho de dois mil e dezoito 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 da Vereadora Cleomara 
Bertaso Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos seguintes 
edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Enio Alberto Delatorre; 
Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene Maçalai Selke; Valmir 
Rochinheski e Valtair de Paula Alves, Invocando a proteção de Deus a Sra. 
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 expedidas e recebidas, dando continuidade foi aprovada por 
unanimidade as Atas nº 009 e 010. Logo após a senhora Presidente convidou o 
Secretário Municipal da Fazenda senhor Irineu Luiz dos Santos para fazer a 
demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao 1º 
quadrimestre de 2018, cumprindo o estabelecido no artigo 9º § 4º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Dando continuidade 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 nº022/18 de 06 de junho de 2018, que “Altera a redação do 
Art. 3º. Da Lei Municipal Nº 886/2017, de 10 de maio de 2017”. Matéria baixada para 
uma melhor analise. Projeto de Lei nº023/18 de 06 de junho de 2018, que “Revoga 
Dispositivo na Lei Municipal nº 067/1997, de 27 de Novembro de 1997, que 
estabelece o Código Tributário do município, consolida a Legislação Tributária e dá 
outras providências”. Com relação a esta matéria o Vereador Gabriel Guilhon 
Kovalski  sugeriu para que ficasse baixada para uma melhor analise, posta em votação 
a sugestão do Vereador foi reprovada por cinco votos contrário e três favoráveis , 
posta em deliberação a  Matéria foi aprovada por cinco votos favoráveis dos 
Vereadores Enio Alberto Delatorre, 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 seguinte proposição: Proposição nº032/18 de autoria da Vereadora 
Cleomara Bertaso, que “Solicita a colocação de uma lixeira no cemitério na parte 
pertencentes aos Católicos nas imediações de acesso as residências dos senhores 
Argeu Scmedecker e Carlos Beier, e também a colocação de placas proibindo jogarem 
lixo na rua divisa com o campo do Ouro e Prata”. Matéria aprovada por unanimidade. 
No período das Explicações pessoais, O Ver. Valmir Rochinheski parabenizou a 
administração pelas novas conquistas do caminhão baú, caminhonete e 
retroescavadeira e também o Vereador Valtair pela conquista da retroescavadeira. O 
Ver. Valtair de Paula Alves solicitou para que fosse enviado um oficio ao Deputado 



 

Federal Covatti Filho e também para a Deputada Estadual Silvana Covatti 
agradecendo pela emenda, e citou que esteve em Porto Alegre onde receberam uma 
retroescavadeira que vai ser usada na agricultura e na cidade, então ele estava muito 
feliz pela conquista, frisou também que encaminhou um oficio com a permissão da 
Presidente para a Receita Federal de Foz do Iguaçu solicitando um ônibus para a 
nossa 3ª idade e também deixou cópia desse oficio com a Deputada Silvana Covatti, 
frisou também que levou um pedido para os deputados de seu partido solicitando uma 
escavadeira hidráulica para o nosso município, para frouxar cascalhos e fazer açudes 
para os nossos agricultores, porque hoje a prefeitura quando contrata uma escavadeira 
tem que pagar duzentos e quarenta e cinco reais a hora, e os Deputados se 
comprometeram em lutar para conseguir, solicito também envio de oficio a bancada 
gaúcha parabenizando pela entrega desses maquinários para trezentos e poucos 
municípios não olharam para partidos políticos foi em conjunto com o Governo do 
Estado, solicitou também envio de oficio para o Prefeito parabenizando pelo trabalho 
que vem fazendo relacionado ao atendimento ao público, em seguida frisou que ficou 
sabendo que estava chegando mais uma van para a saúde então é mais uma conquista, 
frisou também que ficou sabendo de um projeto que foi feito  pela ex. primeira Dama 
e solicitou para que fosse enviado um oficio a ela e ao ex. Prefeito Osmar Kuhn 
parabenizando por este projeto que solicitava um caminhão baú, e citou que junto teve 
a oportunidade de trazer de Porto Alegre e o caminhão esta ali na praça vai ser usado 
pelos nossos agricultores no hortigranjeiro, frisou também que gastou uns sessenta 
reais só nessa viagem e no outro dia devolveria o dinheiro das diárias, parabenizou 
também o Vereador Enio, o Prefeito, o Dr. Maçalai e o Stopiglia que estavam na 
FAMURS em uma audiência em defesa dos pequenos hospitais, e para finalizar frisou 
que os Vereadores as vezes são criticados, mas estão ai para trabalhar pelo povo, 
ajudar a nossa comunidade. O Ver. Aldair Clovis Maron compartilhou também com 
a chegada desses maquinários que vem a somar em nosso município, para fazer um 
trabalho em toda a nossa comunidade, então o nosso Prefeito está de parabéns e 
solicitou para que fosse enviado um oficio para o Miltinho para que seja feito a 
limpeza na Avenida e nas ruas de nossa cidade. A Verª Célia Vargas Padilha 
inicialmente frisou que gostaria de se reportar ao projeto que veio do Executivo a 
respeito dos nossos agricultores de pessoas que vão comprar terra no município, 
citando que não achava justo porque nos temos que valorizar é impostos de nossos 
agricultores, porque eles estão ai produzido alimentos para gerar emprego e renda, 
eles tem que serem incentivados, então os Vereadores aqui do legislativo tem que 
defender os nossos agricultores e incentivá-los a produzirem, então ela era contra por 
esse motivo, mencionou também que o nosso município está bem servido citando que 
esteve presente na audiência pública da saúde e ficou quase um milhão de dinheiro em 
caixa do quadrimestre da saúde, então a nossa comunidade está bem atendida, tem 
dinheiro para o que ela precisar para a saúde preventiva e as famílias tem o direito de 
exigir os exames e acompanhamentos porque dinheiro tem, frisou também que foi 
assistir junto com a colega Marlene dos depoimentos a respeito do concurso público e 
saiu de lá decepcionada, percebendo que o nosso povo de Chiapetta pagou a inscrição 



 

para fazer o concurso, estudou e agora sendo humilhado aguardando uma decisão e 
citou que ficou muito triste de ouvir quando os funcionários da Prefeitura falaram lá, 
eu não ouvi falar nisso, eu não sabia que estava na comissão da organização do 
concurso, sendo que para você estar em uma comissão você deve ser convidado, deve 
ser informado que está em uma comissão, e espera que esse concurso seja validado 
em respeito a essas pessoas que estão aguardando as suas vagas, frisou também de que 
bom que estava vindo muitas ações para o nosso município, muitas escavadeiras e 
parabenizou a nossa comunidade que paga seus impostos, frisou também que sai 
daqui um pouco triste, quando dizem que nesses oito anos de administração do 
Governo Federal só houve bagunça, houve mensalão, e mencionou que todos os 
partidos têm seus pontos positivos, tem gente boa também, frisou também que estava 
feliz da vinda de um caminhão que era projeto de 2014 que era dos reassentamentos 
que foi feito também no governo anterior, citou também que os reassentamentos 
ganharam duas montanas, ganharam caminhão, ganharam celta, ganharam varias 
coisas do governo anterior que conseguiram também uma creche de primeiro mundo, 
plano de habitação do PAC 2 que são cem casas, então não é só a situação que traz 
eles também se empenham em buscar e citou que ela foi a Porto Alegre na Secretaria 
de Saúde, onde defenderam uma verba para a construção da cozinha do hospital que 
está lá para todos verem, naquela época também veio vários carros para a Saúde, Van, 
casas, Ônibus, retroescavadeiras, emendas para asfalto, veio também ginásio 
poliesportivo na comunidade de Cristo Rei que conseguiram com o Deputado Bohn 
Gass, então frisou que estava ai às claras e não precisava citar, mas como estão 
citando o que está vindo, estão ganhando dinheiro público para irem até lá buscar o 
que a comunidade tem direito pelos impostos que estão pagando, inclusive a Rádio 
Comunitária que tem colega que trabalha foi também criada no Governo PT, citou 
também que quando deu o temporal de pedra no município o Governo do PT 
disponibilizou seiscentas cestas básicas para o município, quase quinze mil telhas de 
brasilite, e ela está ai para defender o que é do povo dos trabalhadores de nosso 
município. O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente parabenizou e desejou 
sucesso ao senhor Oromar Fernando dos Anjos pela aquisição do credencial da OAB, 
em seguida solicitou para que fosse enviado um oficio para a Diretoria do Grêmio 
Estudantil da Escola Anchieta parabenizando pela doação de móveis para a 
Associação Hospitalar, logo após frisou que estava muito satisfeito e que não pode se 
fazer presente na reunião para regularização das escrituras dos assentamentos Novo 
Horizonte e Cristo Rei, e citou que foi de sua autoria e Executivo a criação de uma 
comissão para resolver a questão das escrituras desses reassentamentos afinal já faz 
dezoito anos que estão em Chiapetta e o Governo ainda não passou a posse das terras 
para eles, frisou também que ele foi a Porto Alegre muitas vezes com custas próprias, 
para trabalhar em cima disso, mas não avançou e ai ele sugeriu para o Prefeito para 
criar essa comissão, dando continuidade parabenizou também o senhor Irineu Luiz 
dos Santos Secretário da Fazenda do nosso município pela sua explanação com 
relação às Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2018, frisou também que esteve 
presente no Parque de Exposições em Esteio lá na solenidade foi entregue mais de 



 

quinhentas máquinas para mais de trezentos e sessenta municípios do Rio Grande do 
Sul, estavam presentes Deputados Estaduais, Federais e Senadores do Rio Grande do 
Sul, foi a maior compra conjunta realizada no Brasil e a maioria das máquinas 
compradas de industrias aqui do Rio Grande do Sul, citou também que este projeto foi 
homenageado lá um projeto do Deputado Ernani Polo quando era Secretario de 
Agricultura que pensou em abranger todo o Rio Grande e atender os pequenos 
agricultores, fez o planejamento de quanto recurso precisava e levou a proposta para a 
Bancada Gaúcha em Brasília e a Bancada Gaúcha aprovou esses recursos e foram 
distribuídos e o Deputado Ernani foi o padrinho dessa façanha brilhante, e cada 
Deputado Federal indicou uma máquina ou duas e o Deputado Covatti Filho indicou 
para Chiapetta uma retroescavadeira solicitação do Vereador Neguinho, frisou 
também que na quinta-feira eles também participaram de uma reunião da FAMURS 
em Porto Alegre com os Prefeitos da região, e citou que de Chiapettta foi o Prefeito, o 
Presidente do Hospital Stopiglia, Dr. Maçalai e ele como representante da 
ACAMRECE e Câmara de Vereadores de Chiapetta, para reivindicarem o não 
fechamento dos pequenos hospitais, que  o Governo continua teimando em fechar os 
pequenos hospitais, e ele continua dizendo se o estado não ajudar que não atrapalhe, 
pois só ajuda com dez mil e é gasto cento e vinte mil por mês, e se acham no direito 
de querer vir fechar o nosso hospital, de querer mandar em nosso município, e a saúde 
é prioridade em nosso município, frisou também que lá fez um discurso, foi 
entrevistado, e foi aplaudido em plenário, onde ele falou que a nossa gente do interior 
quer ser atendida no seu local e que seria um favor, um serviço grande prestado para o 
Rio Grande, que esta gente que está pensando nisso se retirasse do Governo do 
Estado, se não ajudam, não atrapalham, frisou também que esta comissão vai vir a 
Três Passos na ACAMRECE e AMUCELEIRO para fazer uma reunião junto com os 
Deputados que estão empenhados a ajudar os pequenos hospitais para o não 
fechamento, logo após frisou com relação a tão falada reclassificação dos cargos e 
funções e solicitou para que fosse enviado um oficio para o senhor Prefeito e 
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais para acharem uma 
maneira de ver a questão, e ele a principio é  contra por exemplo a votar em grupo 
para alterar o nosso Plano de Carreira, vai virar uma coisa que ninguém vai entender 
mais, então que seja buscado uma solução, e a sua ideia é que sejam beneficiados os 
que ganham menos, e os que ganham mais que esperem e comunicou a Presidente que 
iria se exceder um pouco de seu espaço e  mencionou também que nos dias 25 e 26 
vai ser realizado novamente o FEMUSEC Festival Sertanejo que também foi proposta 
sua de reativação, e que continua na forma geral para calouros do País todo, da forma 
municipal e o Femirim, e solicitou para que fosse enviado um oficio para a Secretaria 
de Educação e Prefeitura para saber qual é o valor para o Femirim que é auxilio da 
Câmara de Vereadores, mas que seja colocado junto com o prêmio da Prefeitura como 
premiação do orçamento da Câmara de Vereadores, e se congratulou com o Vereador 
Valtair no envio de ofícios para o ex. Prefeito e Ex. Primeira Dama e também para o 
ex. vice-Prefeito parabenizando pelo projeto da vidas desses caminhões, posto de 
saúde moderno, Cheche, Pac 2 e pelo trabalho feito pelo Osmar e equipe dele, porque 



 

no Rio Grande do Sul o município de Chiapetta é um dos únicos municípios que tem 
o PAC 2, o governo poderia ter dado para tantos outros, mas deu pela competência da 
administração anterior na elaboração de projetos. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski 
inicialmente parabenizou o senhor Oromar Fernando dos Anjos e que ele teve uma 
participação para corrigir uma injustiça que cometeram com ele, mas por mérito ele 
conseguiu ser aprovado na OAB, em seguida frisou com relação ao seu colega de 
partido Jorge, que assumiu a sua cadeira por um mês com muito empenho e zelo, logo 
após frisou referente ao fato relacionado ao seu Pai, citando que é objeto de 
investigação pelas instituições competentes isso é caso para a justiça e nesta casa não 
é lugar adequado para tratar desse tipo de questão puramente particular, inclusive seu 
Pai não está ocupando uma cadeira dessas mais, e frisou que estava falando isso 
porque saíram vários boatos de que haveria uma manifestação aqui indiretamente 
querendo lhe ofender, querendo associar a sua pessoa ao fato que aconteceu, citou 
também que naquele dia a Vereadora comentou que teria enviado um oficio para a 
Policia dizendo que aqui poderia acontecer algum evento, alguma coisa ou alguém se 
passar, então ele achava desnecessário estar falando a respeito disso e se alguém 
quiser mais alguma coisa a respeito é só se dirigir ao Fórum na Rua Moisés Viana 
Santo Augusto, frisou também que isso é tentativa de misturar politica e lhe envolver 
diretamente de forma que isso lhe prejudique, mas isso seria em vão, porque ele assim 
como qualquer um dos presentes aqui, só pode ser criticado por atos que ele comete e 
não por 3ª pessoa, e que queria deixar bem claro para os seus eleitores que lhe deram 
229 votos e a todos os demais munícipes que lhe estimam e sentem o prazer de lhe ver 
nesta casa independentemente de partido, e que sem sobra de duvidas até o final do 
mandato ele estará atuando firmemente, fiscalizando, propondo projetos e adotando 
outras iniciativas visando sempre a vida de cidadãos Chiapetenses, dando 
continuidade solicitou para que fosse enviado um oficio ao Grêmio Estudantil da 
Escola Anchieta parabenizando pela belíssima iniciativa, que foi de recolher através 
de pedágio para com esse fundo comprar cadeiras e doar ao nosso hospital, solicitou 
também envio de oficio parabenizando as senhoritas Laura Zaviztzki e Irani Stopiglia 
pela iniciativa de promover uma ação entre amigos com objetivo de ajudar uma 
criança da cidade que está com problemas cardiológicos sérios que demandam muito 
cuidado, solicitou também envio de oficio ao Professor Pedro Cortes parabenizando-o 
por mais uma vez ter se empenhado de arrecadar fundos para ajudar na realização da 
festa Junina da Escola Anchieta, logo após deixou o registro ao Vereadores pela 
conquista dos maquinários e citou que o Deputado Perondi havia prometido o envio 
de cem mil reais na área da agricultura e acabou que esse valor não chegou, e em 
conversa com o Deputado já em campanha  disse que enviará duzentos mil para a área 
da agricultura só que não iria garantir, então espera que ele cumpra com o que 
prometeu, frisou também que gostaria de fazer uma observação ao colega Joel, que 
quem tem condições de comprar dez hectares de terra deveria pagar impostos, citando 
que lembrava de quando faz uma transação desse porte jamais é pago a vista 
geralmente se faz de forma parcelada, de forma mais tranquila, então não dá para se 
presumir, porque vai comprar dez hectares é rico, geralmente a pessoa é padrão 



 

médio, apertado e talvez faça de uma forma parcelada, e lamentou por o projeto não 
ter sido mantido baixado em comissão para discutir melhor, frisou também que o 
munícipio que tem uma agricultura muito forte e considerando as possíveis vindas das 
regularizações das áreas dos reassentamentos, ele acha que isso ainda acaba o 
município indiretamente prejudicando esse pessoal que talvez queira vender essas 
terras e automaticamente aqueles que querem comprar essas terras, porque teria a 
incidência desse imposto e fez uma observação de aspecto mais legal sobre direito, 
um aspecto mais tributário, que ao retirar essa isenção, é como se o município estaria 
criando ou aumentando o aspecto de contribuidores, e quando o município faz isso ele 
tem que observar uma série de objetivos legais dos direitos tributários, porque daqui a 
pouco o município pode fazer uma cobrança, pode cobrar de quem não precisa pagar 
ou em momento importuno esse tributo que vai recolher pode ser obrigado a devolver, 
por isso ele insistia que ficasse baixado, mas já foi votado e aprovado tem que 
respeitar a opinião da maioria, frisou também que gostaria de registrar mais uma vez 
que, aqui é a casa do povo e o que ocorre aqui é publico, não existe mais aquela 
conversa de sigiloso, talvez era dos tempos da ditadura, portanto qualquer pessoa que 
queira ficar, ouvir e filmar pode livremente fazer isso e desejou uma boa semana de 
trabalho a todos e que os trabalhos ocorram da melhor maneira possível se atentando 
mais aquilo que é de interesse público e procurando ignorar picuinhas puramente 
pessoais. O Ver. Joel Pires Corrêa inicialmente parabenizou o Vereador Neguinho 
pela vinda da retroescavadeira e que chamava o Vereador de Neguinho pela 
intimidade que tem de morar na mesma rua, uma Vila forte de Vereador ele a 
Cleomara e o Neguinho que trabalham pelo município e que bom que eles têm essa 
amizade, inclusive fizeram alguns projetos juntos ele e a Cleomara que levaram a 
Brasília e prometeram emendas, então eles estão trabalhando, não são Vereadores só 
para receberem salários no fim do mês, eles estão ai para trabalhar para a comunidade 
se não nem tinha se candidatado, e citou que todos os Vereadores fazem a sua parte 
vão lá e buscam, tanto é que tem quase dois milhões de emendas que eles 
conseguiram este ano para o nosso município, e achava que isso nunca tinha 
acontecido, frisou também que ele e a Cleomara fizeram um projeto juntos de mais o 
menos dez mil e quinhentos metros de calçamento da entrada da ponte até a entrada 
da usina, e mais um projeto de calçamento no Parque de Rodeios, inclusive tinham 
marcado uma reunião com a patronagem para ver a parte legal o CTG tem que passar 
as ruas do Parque de Rodeios para o município para concretizar esse projeto, frisou 
também que às vezes discutem aqui, mas a discussão é normal faz parte da 
democracia e o que é discutido aqui é para o bem do município, tem algumas coisas 
pessoais, mas isso é de menos, e salientou também que a Professora Célia trabalha 
muito faz a parte dela trazendo verbas para o nosso município e que não iria falar da 
Vereadora, iria falar do Governo do PT, que todos estão pagando a conta daquele 
problema que deu na Petrobras, aqueles roubos, desvio de dinheiro, até a nossa receita 
vai diminuir por causa dos roubos do PT que aconteceu lá atrás, e quanto ao trabalho 
da Vereadora ele não tinha duvida que esteja trabalhando bem certinho, frisou 
também que tinham mais uns projetos que fizeram de emendas para asfalto que estão 



 

esperando e quem sabe tem mais novidades para frente estão trabalhando mesmo para 
a comunidade. A Verª. Marlene Maçalai Selke  parabenizou o Oromar Fernando dos 
Anjos pela OAB, em seguida frisou com relação a busca de recursos e citou que ela 
também já foi lá em Brasília juntamente com a Cleomara e o Prefeito e conseguiu 
uma emenda de um deputado de seu partido , logo após frisou com relação ao projeto 
frisando que com dez hectares o colono não tem como sobreviver, e é claro que quem 
tem mais pode pagar, frisou também referente a viagem do Prefeito, Dr. Maçalai, 
Presidente do hospital e Vereador Enio a Porto Alegre da dedicação para não fechar 
os hospitais e que o Doutor comentou que foi uma audiência muito boa ouviram o que 
eles colocaram, e para finalizar parabenizou o Grêmio Estudantil da Escola Anchieta 
pela boa ação na aquisição das cadeiras para o hospital. A Presidente da Casa 
Vereadora Cleomara Bertaso inicialmente frisou que naquele dia de manhã tinha 
colocado para o colega Vereador Gabriel, que na realidade foi uma orientação do 
Comandante da Brigada Militar, porque tem dias que não tem efetivo no nosso 
município e o Comandante lhe orientou a se precaver nesse dia de ter alguém de 
plantão porque ninguém sabe o que pode acontecer, então não foi por maldade, não 
foi criticando o Vereador, não foi nada, em seguida solicitou para que fosse enviado 
um oficio para o Patrão Joanir Strada e Patroa Ivanice parabenizando pelos 33 anos de 
nossa entidade e desejar vida longa ao CTG que comemora agora no dia 14 de junho e 
que continue desenvolvendo um belo trabalho em nosso município, e deixou uma 
frase que ela achava que representa bem o nosso CTG, “Assim é feito o Gaúcho da 
boa hospitalidade e de amor por seu chão de orgulho, de bravura e de preservar a 
tradição”, logo após parabenizou o Oromar Fernando desejando sucesso nessa nova 
empreitada, dando continuidade parabenizou a Administração e o colega Valtair pela 
indicação da retroescavadeira que veio através de emenda do Deputado Covatti Filho, 
pelo caminhão furgão que vai levar os nossos produtos coloniais produzidos em nosso 
município e se engajou no envio de oficio ao Ex. Prefeito Osmar, ex. Vice-Prefeito 
Stopiglia e ex. Secretária Laura pelo projeto feito anteriormente para aquisição do 
caminhão furgão, então são frutos de bons projetos feitos, porque nada vem para o 
Posto de Saúde, não vem carro, não vem caminhão se não são projetos feitos por uma 
equipe competente que tinha antes, como tem agora, parabenizou também o Prefeito 
Eder, colega Enio, Dr. Maçalai e Presidente do Hospital Stopiglia, por essa luta de não 
fechar o nosso hospital e nem os hospitais da Região Celeiro, e essa luta todos nós 
devemos carregar a bandeira, frisou também que esse milhão que a Vereadora citou 
que tem em caixa da saúde, não é para pagamentos de consultas e exames, esse é um 
dinheiro que vem com rubrica destinada o que se pode comprar e o que não pode, em 
seguida parabenizou o seu Irineu pelas colocações feitas com relação as Metas Fiscais 
do 1º quadrimestre de 2018, e para finalizar convidou todos para um evento do PIM  
que seria realizado nesta casa no dia 16 de junho, e para finalizar agradeceu a 
presença de todos e convidou para a próxima sessão no dia 25 de Junho ás 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.012/18 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE JUNHO DE 2018 
 
      Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito 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 da Vereadora Cleomara 
Bertaso Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos seguintes 
edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Enio Alberto Delatorre; Gabriel 
Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene Maçalai Selke; Valmir Rochinheski 
e Valtair de Paula Alves, Invocando a proteção de Deus a Sra. 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 expedidas e 
recebidas, dando continuidade foi aprovada por unanimidade a Ata nº 011 de 11 de 
junho de 2018. 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 nº022/18 de 06 de junho de 2018, que “Altera a redação do Art. 3º. Da Lei 
Municipal Nº 886/2017, de 10 de maio de 2017”. Matéria que estava baixada para uma 
melhor analise foi aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº024/18 de 18 de junho 
de 2018, que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente e dá outras 
providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 025/18 de 18 de 
junho de 2018, que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá 
outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº026/18 de 
18 de junho de 2018, que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento 
vigente, e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 
nº027/18 de 18 de junho de 2018, que “Altera a redação do art. 9º da Lei Municipal nº 
946/2018, de 16 de maio de 2018, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 
unanimidade. Projeto de Lei nº028/18 de 18 de junho de 2018, que “Dispõe sobre a 
parceria do município com a Empresa GFS Cursos e Terraplenagem LTDA, Autoriza a 
realização de curso para formação e qualificação de Operadores de Maquinário Pesado 
em conjunto e a firmatura do termo estabelecendo obrigações e deveres das partes e dá 
outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº029/18 de 
18 de junho de 2018, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito 
com o BANCO DO BRASIL S. A., e dá outras providências”. Matéria baixada para 
analise e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº030/18 de 
18 de junho de 2018, que “Autoriza o Poder Executivo a conceder Gratificação 
Especial de Incentivo e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. 
Foram analisadas também as seguintes proposições; Proposição nº033/18 de autoria do 
Vereador Joel Pires Corrêa, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do 
setor competente e a pedido do Inspetor de Policia Gustavo e do Sargento Osmar, 



 

providencie a pintura e reforma do prédio onde abriga a Brigada Militar e Policia Civil 
de nosso município”. Proposição nº036/18 de autoria do Vereador Joel Pires Corrêa, 
que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de 
Obras, providencie uma rota de desvio, para os caminhões de cargas e maquinários 
agrícolas”. Matérias aprovadas por unanimidade. Em seguida o Vereador Enio Alberto 
Delatorre solicitou permissão a senhora Presidente para se retirar da sessão. No 
período das Explicações pessoais, A Verª. Marlene Maçalai Selke abdicou deste 
espaço.   O Ver. Valmir Rochinheski solicitou para que fosse enviado um oficio para 
a Secretaria de Obras para fazer reparos com patrola e rolo na estrada que liga a 
Indústria Vegetal de André Lottermann e também naquele travessão que passa na frente 
da propriedade de Constante Rochinheski divisa com o Cadore, onde tem umas sarjetas 
trancadas e já virou um grande buraco. O Ver. Valtair de Paula Alves inicialmente 
solicitou para que fosse enviado um oficio a senhor Prefeito citando que tinha feito uma 
proposição e achava que iria ser atendido de abrir o canteiro na frente da loja Becker, 
para facilitar a trafegabilidade dos caminhões que entregam mercadoria na loja, 
solicitou também envio de oficio para a Deputada  Silvana Covatti citando que deixou 
um oficio para ela ajudar na aquisição de um ônibus para a 3ª Idade na Receita Federal 
de Foz do Iguaçu, solicitou ainda envio de oficio para o Deputado Covatti Filho e para 
o Ex. Deputado Covatti, agradecendo mais uma vez pela disponibilização da emenda 
para aquisição da retroescavadeira que já está sendo usada aqui na cidade e no interior. 
O Ver. Aldair Clovis Maron convocou a Comissão de Finanças e Orçamento para dar 
o parecer referente ao Projeto de Lei nº029/2018. A Verª Célia Vargas Padilha 
inicialmente frisou mais uma vez que a Policia Civil e Brigada Militar podiam contar 
com ela e solicitou para enviar um oficio ao Executivo, para brevemente tomar uma 
posição e talvez destinar uma verba da Câmara para a manutenção e reformas que tem 
que fazer no prédio, solicitou também para que fosse enviado um oficio para o 
Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, para que envie uma 
contrapartida de aumento a todas as classes trabalhadoras do nosso município, e se for 
como o Vereador Joel tinha frisado de pagar para fazer a reclassificação salarial que 
seja pago, porque se não vai ficar sempre nesse chove e não molha, solicitou também 
que fosse enviado um oficio aos organizadores da palestra sobre motivação, e também 
para a família do menino Tiago Link, que fez uma palestra muito importante fez a 
comunidade parar e refletir que muitas vezes não estão contentes fisicamente, 
materialmente e psicologicamente e esse menino que tem todos esses problemas físicos 
tem motivação para externar as demais pessoas, solicitou também que fosse novamente 
enviado um oficio para a Secretaria de Obras, citando que ainda não foram ver o 
serviço que a família Dallabrida pediu, o problema é na entrada da propriedade que em 
dias de chuva fica muito difícil, fica água empossada e desce para a lavoura, logo após 
frisou que queria saber conforme o que está na Ata do dia 14 de maio de 2018, se já 
tinha vindo à resposta da denuncia que chegou para o colega Valtair, e ele comentou 
que estavam desviando pedra da pedreira para outros lugares, e que o Vereador já 
estava sabendo de quantas cargas tinham sido desviadas e para onde tinham sido 
destinadas, e o Vereador solicitou ao senhor Prefeito que lhe informasse de quem é a 



 

pedreira e se qualquer um pode ir lá e retirar pedra, porque isso é muito sério é 
patrimônio público como é que alguém vai lá retirar e vender para outro município 
como o Vereador Valtair tinha colocado, e os Vereadores estão aqui para fiscalizar, 
aprovar e  exigir, então ela quer uma resposta com relação a está questão. O Ver. 
Gabriel Guilhon Kovalski frisou que bom que o pessoal da Brigada e Policia Civil 
vieram esclarecer a situação do prédio e esperava que o Executivo através dos nossos 
servidores atendesse as reivindicações que foram feitas de imediato a disponibilização 
de um pessoal e tome as providências devidas, e ainda na área da segurança frisou que 
tinha se falado sobre emendas que os deputados teriam enviado para o nosso município, 
independente de partido, independente de Vereador que tenha buscado essas emendas, 
que bom para o município, que bom para todos os munícipes, frisou também que ele 
também já fez vários contatos os deputados, e citou que teve um recentemente, que ele 
tinha comentado na ultima sessão que a pouco lhe fez uma visita o Deputado Perondi, 
que ao menos lhe prometeu que encaminharia uma emenda ao município de duzentos 
mil reais e perguntou a ele a aonde ele queria que fosse destinada essa emenda, e ele 
falou para o Deputado que ele sempre teve uma atenção especial para a nossa 
agricultura que é forte, e se enviaria nessa área seria muito bom, maquinários como foi 
da ultima vez, e frisando novamente com relação o assunto defendido naquele dia, ele 
prometeu entrar em contato com o Deputado, para a menos parte desse valor que ele 
prometeu fosse destinado a nossa segurança, mencionou também que ficou sabendo 
que o Grêmio Estudantil arrecadou mais de mil e quinhentos reais com pedágio, muito 
bacana isso, e frisou que iria entrar em contato com a Diretoria do Grêmio e com a 
Professora que auxiliam eles para que na próxima vez que fizerem esse pedágio, 
destinam esse recurso arrecadado para melhorias do prédio da Brigada Militar, e por 
fim frisou que queria deixar uma reivindicação citando que desde o inicio desse 
mandato ele insiste para que as nossas sessões sejam transmitidas pelo rádio, pelas 
redes sociais e pelo facebook, mas só pelo rádio já ficaria maravilhoso todo mundo 
ouviria, todo mundo poderia participar, então registrou mais uma vez esse pedido a 
Presidente da casa, para que analise e aprecie essa ideia que as sessões sejam 
transmitidas. O Ver. Joel Pires Corrêa frisou com relação a sua proposição e que eles 
iriam conseguir, porque dizem que a Prefeitura é a mãezona, mas quem é a mãezona é a 
Câmara de Vereadores, a mãe aprova aqui e o pai paga lá, então cada um tem uma ideia 
e se colocar todas em prática irão conseguir fazer todas as reformas que precisa no 
prédio e citou que temos a mão de obra da Prefeitura, que já podem começar fazer 
alguma coisa e agradeceu a Policia Civil e Brigada Militar por terem vindo explicar o 
que está acontecendo, porque muitas vezes as pessoas não sabe, e agradeceu todos os 
colegas Vereadores por terem compreendido essa proposição votando favorável. A 
Presidente da Casa Vereadora Cleomara Bertaso solicitou para que fosse enviado 
oficio para o CRAS parabenizando pela organização da palestra e também para o Tiago 
Linck que não tem seus braços, não tem uma perna e mostrou a todos que vale a pena 
viver a cada segundo, solicitou também envio de oficio para o CMD e que fosse 
estendido a todos os jogadores pela conquista do vice-campeonato da Taça RPI, em 
seguida deixou um convite a todos para votarem na Consulta Popular que a votação é 



 

de três dias e se iniciava no dia seguinte, e pediu a cada Vereador para ir atrás do voto e 
se mobilizar, porque precisamos desses votos para receber verbas para as demandas de 
nosso município, e para finalizar agradeceu a presença de todos e convidou para as 
próximas sessões nos dias 09 e 23 de Julho ás 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.013/18 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE JULHO DE 2018 

 
      Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezoito 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 da Vereadora Cleomara Bertaso Vice-Presidente no 
exercício da Presidência, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia 
Vargas Padilha; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Marlene Maçalai 
Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula Alves com ausência do Vereador Joel 
Pires Corrêa, que justificou através de atestado médico, Invocando a proteção de Deus a 
Sra. 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 
expedidas e recebidas, dando continuidade foi aprovada por unanimidade a Ata nº 012 de 
25 de junho de 2018. 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 nº031/18 de 05 de julho de 2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder premiação em espécie aos vencedores do XXIII Festival da Música Sertaneja de 
Chiapetta – FEMUSEC, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº032/18 de 05 de julho 
de 2018, que “Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento da 
Educação e dá outras providências”. Matérias aprovadas por unanimidade de votos dos 
presentes. No período das Explicações pessoais, A Verª. Marlene Maçalai Selke frisou 
que estava de acordo com o projeto da premiação do festival sertanejo, que é muito bom é 
um encontro de família, em seguida agradeceu as pessoas que ajudaram para a realização 
do baile da 3ª Idade na Afucotri, citando que foi um belo baile, voltou a ser aqueles bailes 
grandes de anos atrás tinha mais de dezesseis grupos presentes. O Ver. Valmir 
Rochinheski solicitou para que fosse enviado um oficio para a Secretaria de Obras 
agradecendo pelo atendimento de seu pedido de reparos no travessão do Cadore, onde foi 
feito um bom trabalho, solicitou também envio de oficio ao senhor Leomar Queiroz 
proprietário da nova fruteira dando boas vindas e desejando sucesso nesse empreendimento 
em nosso município. O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou para que fosse enviado um 
oficio para o Prefeito e Secretario de Obras para dar uma atenção especial na estrada geral 
que liga Chiapetta a Ijuí, patrolar e colocar cascalhos em algumas partes mais precárias, e 
também uma atenção especial aos produtores de leite de nosso município, que seja 
colocado cascalhos a onde for preciso, solicitou também envio de oficio para o DAER, 
para que liberem mais umas cargas de massa asfáltica para fazer a operação tapa buraco na 
ERS 571 que liga Chiapetta a Santo Augusto, logo após solicitou mais um envio de oficio 
ao Prefeito citando que foi colocado um projeto dando gratificação de duzentos reais ao 
pessoal que trabalha nas estradas, e tem pessoas que usaram muito o seu nome falando mal 
dele por ai, então ele sugeriu para o senhor Prefeito que para ele não é preciso dar esses 
duzentos reais, e citou que fazia mais de vinte anos que ele trabalha na Prefeitura e seu 



 

salário é de mil e seiscentos reais não ganhava nenhum FG, e tem pessoas que ganham três 
mil e setecentos por mês e mais uma FG de mil e setecentos, mas isso ninguém enxerga, e 
por duzentos reais desse projeto que foi acatado ficam falando mal do Vereador Neguinho, 
e para finalizar citou que naquele dia tinham feito recolhimento de entulhos e galhos foram 
mais de quinze cargas e que no dia seguinte iriam continuar. O Ver. Aldair Clovis Maron 
abdicou deste espaço. A Verª Célia Vargas Padilha inicialmente complementou as 
palavras do colega Valtair citando que também teve pessoas que lhe procuraram para 
colocar cascalhos ao redor das ordenhas, e solicitou para que fosse feito em todos os 
produtores de leite de nosso município, sendo que sessenta e oito por cento de uma 
pesquisa que os alunos fizeram o retorno de impostos para o nosso município vem da bacia 
leiteira, em seguida frisou que era favorável à realização do FEMUSEC porque é 
importante a comunidade está de parabéns, e os prêmios que serão doados é dinheiro 
público, é dinheiro do nosso povo que paga seus impostos, e a importância do festival 
como dizia o colega com relação a musica, e citou que eles receberam também na escola 
uma proposta de redação sobre música, dança e esporte, e que é através da dança, da 
musica, do esporte que se resgata a cultura e as crianças em vez de ficarem nas ruas eles 
estarão praticando esses esportes, logo após indagou a Presidente da casa se o Presidente 
do Sindicato dos Funcionários Públicos tinha enviado alguma resposta, ou se manifestado 
em relação à reclassificação das classes dos trabalhadores para melhorar o salário como 
dizia o colega Valtair, que foi aprovado por esta casa duzentos reais para uma classe, mas 
os outros trabalhadores estão solicitando também um projeto de aumento, porque eles 
também têm o direito de ganhar um aumento, e mencionou que estão descontando 
mensalmente dos funcionários, então que se pague uma assessoria para fazer essa 
reclassificação porque dinheiro tem, e solicitou envio de oficio para o Presidente do 
Sindicato dos Funcionários Públicos para tomar uma providência e de um respaldo aos 
Funcionários que estão esperando, mencionou ainda se os Vereadores não abraçarem essa 
causa e cobrar isso não vai acontecer. O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente frisou 
com relação ao debate dos candidatos ao governo que aconteceu em Santo Augusto e 
achava que o nível foi bom pena que nem todos os candidatos vieram, frisou também que 
fez uma pergunta em nome da ACAMRECE pergunta que foi sorteada e ele queria que 
todos os candidatos respondessem, mas ficou a impressão de um só em fim, frisou também 
que estava confirmado o Seminário da ACAMRECE para os dias 02 e 03 de agosto, no dia 
02 de agosto parte da manhã oratória por uma especialista de Porto Alegre, a tarde com o 
Dr. Glademir Chiele da CDP e José Carlos Melo do TCE, e no dia 03 vai ser a parceria da 
AMUCELEIRO e ACAMRECE, depois com o Coordenador do TCE de Frederico e a tarde 
com o Professor Robson Ghellen da UERGS sobre o saneamento básico, e espera a 
presença de todos os colegas Vereadores, frisou novamente com relação ao debate citando 
que achou muito preocupante que não foi feito duas perguntas importantes, citando que ele 
ouviu falar pouco de agricultura e estradas, sendo que temos a continuação do asfalto de 
Santo a Augusto a Três Passos e o nosso asfalto também, em seguida solicitou para que 
fosse enviado um oficio para o Executivo para que seja criado uma comissão, para resolver 
o problema da divisa do município de Inhacorá com Chiapetta, solicitou também envio de 
ofícios ao ex. Prefeito e Prefeito atual parabenizando pela chegada do caminhão novo, logo 



 

após frisou que iria fazer um projeto para que o mesmo aumento que foi dado para o nível 
7, seja dado do nível 7 para baixo, e que estranhou porque só o nível 7, e que não sabia o 
que tinha que começar fazer, talvez fazer uma denuncia para conseguir esse tipo de 
aumento, porque ele quer fazer um projeto para que todos ganham aumento, dando 
continuidade se dirigiu aos colegas Vereadores Célia e Gabriel dizendo o seguinte, que não 
era verdade do Vereador que fala aqui se o Sindicato fazer o projeto vai dar aumento, o 
problema é o índice da folha, e um projeto bonito o Vereador Gabriel sabe fazer todos 
sabem fazer, e pena que o Vereador Joel não estava presente senão ele iria dizer para ele e 
para o Vereador que fala que o Sindicato teria que fazer um projeto, mas isso não vai 
adiantar o problema é o índice qualquer dois ou três por cento bate no índice de cinquenta 
por cento que não pode gastar, e essa história de pegar uma assessoria para fazer um 
projeto é botar dez mil reais fora, iria vir um projeto bonito e chegaria à Prefeitura iriam 
dizer que não tem dinheiro para pagar isso, e era por isso que ele insiste de criar um cartão 
de vale refeição não incidiria na folha de pagamento, então é mentira do Vereador que vem 
aqui dizer que falta um projeto do Sindicato para ganhar aumento, frisou também com 
relação ao que o Vereador Maronzinho tinha frisado a questão de comprar no comercio 
local, e citou que no dia anterior ele estava lá na Prefeitura e tinha um pessoal de fora para 
vender a cesta básica, e no cartão seria comprar no comércio local. O Ver. Gabriel 
Guilhon Kovalski solicitou para que fosse enviado um oficio para o Executivo solicitando 
para que auxilie o Moto clube de Chiapetta com verba para realização de evento esportivo 
e citou a presença do Presidente do Moto clube, e que sabia que normalmente o município 
tem uma atenção voltada a promoção de eventos culturais, eventos esportivos e outros 
parecidos, e citou que naquele dia tinha sido aprovado um projeto de incentivo cultural que 
promove o festival da musica sertaneja de nosso município, sai dos cofres públicos a título 
de premiação, então da mesma forma que o município se empenha e auxilia para que sejam 
realizados os campeonatos municipais de futsal e bocha, e talvez tenha uma ala no 
município que de repente não esteja recebendo a devida atenção se referindo ao pessoal 
que se dedica a atividade do Motocross, que todos sabem que o nosso município conta com 
o Moto clube de Chiapetta, frisou também que teve o trabalho de conferir sobre a questão 
de formalidade e de fato se encontra regular com CNPJ e tal, não tem problema nenhum de 
o município auxiliar o Moto clube para que seja realizado o evento no final do mês, esse 
auxilio seria de três mil reais que ele considerava baixo comparados aos valores repassados 
para outras entidades, logo após frisou que queria deixar registrado que compareceu na 
assembleia geral da Cotrijuí na cidade de Ijuí e na ocasião foi prestado contas da atual 
administração da cooperativa e sobre o futuro da entidade, dando continuidade parabenizou 
os organizadores do debate com os pré-candidatos ao governo, frisou também se referindo 
ao colega Vereador Enio que ele enxergava um pouco diferente com todo o respeito ao 
colega, que ele reconhecia humildemente que não estaria apto com capacidade técnica e 
também jurídica para fazer um projeto desse tipo, o município tem trezentos funcionários e 
a questão do índice tem que debater muito a respeito e com maior participação do 
Sindicato, e no primeiro momento ele se recusava e achava que não era puramente a 
questão financeira, é uma questão mais abrangente.  A Presidente da Casa Vereadora 
Cleomara Bertaso inicialmente solicitou envio de oficio para a senhora Nilse Roth 



 

parabenizando pelo trabalho realizado no Lions Clube nos últimos dois anos, e que junto 
com os colegas do Lions adquiriram um centro ortopédico para empréstimo que veio de 
encontro às necessidades de nossos munícipes, que muitas vezes a saúde não podia ter 
tantos equipamentos ortopédicos para emprestar e hoje o Lions está lá com um banco 
maravilhoso que está ajudando muitas pessoas do município, solicitou também envio de 
oficio para o senhor Carlos Siqueira desejando sucesso na Presidência do Lions Clube de 
Chiapetta, em seguida frisou com relação aos organizadores do debate dos pré-candidatos 
ao governo do estado, citando que esteve presente e foi um debate bem organizado e 
parabenizou o IFFAR, Radio Ciranda, Jornal Celeiro e AMUCELEIRO, e era um grande 
orgulho para todos nós de ver um Chiapetense lá tomando conta do debate de uma forma 
justa correta e bem equilibrada, solicitou também envio de oficio novamente para a 
CORSAN de Chiapetta e Santo Augusto, sobre a quantidade de águas pelas ruas e nos 
pagando um valor alto de água, e esse desperdício já vem de anos, então tem que ser 
tomado uma providência, logo após frisou que quando ela fala de reclassificação não está 
aqui mentindo, porque ela é uma pessoa que bate na tecla, e o que eles estão pedindo para o 
Presidente do Sindicato não era um projeto e sim um estudo junto com a Marcia e Setor de 
Contabilidade, em cima de números e funcionários para que se veja a possibilidade de 
aumento, e citou que ela participou de algumas reuniões e foi apresentados projetos e 
propostas, e o Sindicato em si não aprovou, então não é nada mais justo do que o Sindicato 
se reunir com a contabilidade, convidar os Vereadores, para ver a situação que se encontra 
se está no vermelho, e se tem que agir de outra forma, mas que traga uma contraproposta 
do que o Prefeito ofereceu e não foi acordada pelo Sindicato, e ela não busca um projeto, 
mas sim um estudo de reclassificação a todas as classes, e colocou para o Vereador Gabriel 
que com certeza o Prefeito vai estar de portas abertas para o Moto clube, porque ele nunca 
deixou de ajudar quando procurado, e para finalizar agradeceu a presença de todos e 
convidou para a próxima sessão no dia 23 de Julho ás 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.014/18 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE JULHO DE 2018 
 
      Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e dezoito 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 da Vereadora Cleomara 
Bertaso Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos seguintes edis: 
Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Enio Alberto Delatorre; Gabriel 
Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene Maçalai Selke; Valmir Rochinheski 
e Valtair de Paula Alves, Invocando a proteção de Deus a Sra. 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 expedidas e recebidas, 
dando continuidade foi aprovada por unanimidade a Ata nº 013 de 10 de julho de 2018. 
Logo após passou-se para o período da ordem do dia onde foram analisadas as seguintes 
proposições: Proposição nº034/18 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que 
“Sugere que o Poder Executivo Municipal em conjunto com o Poder Legislativo, 
através de um ofício a Direção da Rádio Progresso de Ijuí, propõe que em uma das 
próximas edições da copa RPI dos campões, seja realizada no ginásio Municipal de 
esportes de Chiapetta”. Proposição nº035/18 de autoria do Vereador Enio Alberto 
Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal em conjunto com o Poder 
Legislativo, através de um ofício á Secretaria de Desenvolvimento Rural SDR, do 
Estado do Rio Grande do Sul, libere o mais breve possível as escriturações das áreas dos 
reassentamentos Cristo Rei e Novo Horizonte”. Proposição nº037/18 de autoria do 
Vereador Valtair de Paula Alves, que “Sugere o Poder Executivo Municipal através dos 
setores competentes, realize a construção de um alojamento, para os Funcionários do 
Setor de Obras, quando dos dias chuvosos, os mesmos possam se abrigar, trocar de 
uniforme e também descansar nos intervalos do trabalho”. Proposição nº038/18 de 
autoria do Vereador Valtair de Paula Alves, que “Sugere que o Poder Executivo 
Municipal através do setor competente, realize a cobertura, um abrigo, para as 
máquinas, veículos e caminhões, que ficam expostos ao tempo junto a Secretaria de 
Obras e Viação, dentro do pátio da garagem municipal”. Proposição nº039/18 de 
autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo 
Municipal, conceda a partir de agosto de 2018 até o final do ano, ou seja, até dezembro 
de 2018, a título de gratificação especial de incentivo aos Funcionários Públicos 
Municipais, assim como foi dado aos servidores públicos lotados na Secretaria 
Municipal de Obras, que estão desempenhando trabalhos de recuperação de estradas, já 
que não integrará o vencimento ou salário, nem se incorporará a estes para efeitos de 
cálculo da remuneração das férias regulamentares, nem mesmo para o terço de férias e 
da gratificação natalina dos servidores”. Matérias aprovadas por unanimidade. Também 
foram analisados os seguintes pedidos de informação: Pedido de Informação nº07/18 
de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que requer ao Executivo as seguintes 



 

informações: A que pé se encontram os procedimentos para a construção do prédio para 
os idosos? Já houve liberação de algum valor para isso? Já foi licitado alguma coisa? Há 
algum projeto de como efetivamente será o prédio (planta do imóvel, tamanho, 
equipamentos que terá, etc)? Qual será exatamente a destinação/finalidade de tal prédio? 
Matéria reprovada com cinco votos contrários dos Vereadores Valtair de Paula Alves, 
Joel Pires Corrêa, Aldair Clovis Maron, Valmir Rochinheski e Cleomara Bertaso e 
quatro votos favoráveis dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas 
Padilha, Marlene Maçalai Selke e Enio Alberto Delatorre. Pedido de Informação 
nº08/18 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que requer ao Executivo as 
seguintes informações: Atualmente quantos cargos existem vinculados diretamente à 
Secretaria de Meio Ambiente? Destes cargos, quais estão efetivamente ocupados e qual 
o salário bruto de cada servidor? Dos servidores lotados, especificamente quais são as 
atribuições dos cargos que exercem, respectivamente? No âmbito da Secretaria, do 
inicio da legislatura até então, houve a instalação de eventual sindicância para apuração 
de alguma falta disciplinar de algum servidor? Matéria reprovada com cinco votos 
contrários dos Vereadores Valtair de Paula Alves, Joel Pires Corrêa, Aldair Clovis 
Maron, Valmir Rochinheski e Cleomara Bertaso e quatro votos favoráveis dos 
Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha, Marlene Maçalai Selke e 
Enio Alberto Delatorre. Pedido de Informação nº09/18 de autoria do Vereador Gabriel 
Guilhon Kovalski, que requer ao Executivo as seguintes informações: Quantas pessoas 
estão formalmente (com carteira assinada) trabalhando na marcenaria que recebe 
incentivos fiscais da municipalidade? Atualmente quem tem poder de mando, quem 
dirige/comanda a marcenaria, inclusive no que diz respeito à admissão e demissão de 
pessoal? Houve mudança de proprietário do empreendimento? O que desencadeou a 
mudança de sede do empreendimento e quem é o proprietário do imóvel então locado? 
Matéria reprovada com cinco votos contrários dos Vereadores Enio Alberto Delatorre, 
Valtair de Paula Alves, Joel Pires Corrêa, Aldair Clovis Maron e Valmir Rochinheski e 
três votos favoráveis dos Vereadores Gabriel Guilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e 
Marlene Maçalai Selke. No período das Explicações pessoais, O Ver. Gabriel 
Guilhon Kovalski frisou com relação os pedidos de informação citando que achava que 
os colegas não quiseram absolver e ele explicou bem os pedidos, ou fingiram que não 
enxergaram, ou não compreenderam, citou também que um ou outro lhe questionou que 
não vai buscar emendas, o outro questionou que o Vereador fica fazendo esses pedidos 
parece que não quer trabalhar, e isso lhe preocupa porque a Constituição Federal é a Lei 
mais importante do País, e está bem clara em dizer que a Administração Pública vai ser 
fiscalizada pelo Tribunal de Contas com auxilio do Poder Legislativo, então ele fica não 
só preocupado, mas surpreso quando alguém questiona o fato dele estar questionando 
quando alguém fica intrigado por ele  estar trabalhando, quer dizer que a pessoa esta 
exercendo justamente a função que se propõe que foi eleito para fazer e a Constituição 
manda, e ai ficam exercendo suspeita por alguma forma desmerecer o pedido, que não 
tem relação com o município ou não são muito importante, e ele é daquela frase de 
quem não deve não teme, e se está tremendo é porque está existindo uma dúvida que ele 
não sabe e isso lhe preocupa, citando que a tal marcenaria que era incentivada pelo 



 

município e hoje é de um proprietário particular, e ele como cidadão quer que a 
marcenaria funcione, vai gerar bastante emprego, é incentivo a economia local, mas não 
pode se ignorar que até pouco tempo o município incentivava pagava aluguel da então 
marcenaria, então era sobre isso que ele queria se ater, se encerrou aquela relação, 
porque que encerrou o que aconteceu, será que não estava dando certo, e mencionou que 
parecia que os colegas queriam desviar o foco, o Vereador lhe questionou o Prefeito 
está lá trabalhando porque fazer esses pedidos, e citou que esteve na inauguração da 
fabrica, mas não era isso que ele estava questionando, porque ele votou favorável não 
teria problema nenhum, só estava querendo saber o que se sucedeu, o que saiu errado, e 
se tinha outra firma interessada que sirva de exemplo se tenha um cuidado maior, 
mencionou também que de sua parte não havia alguma suspeita fundada no sentido de 
que estaria havendo um desvio, desvio de interesse público, frisou também da 
importância do pedido de informação citando que se tinha sido dito aqui, que a verba 
não era para o centro do idoso era para um prédio tal e depois iria ser cedido para os 
idosos, então essas informações não custa o Prefeito informar, e o Prefeito não faria isso 
com má vontade, frisou também que tinha sido citado que o Prefeito não tem que andar 
se importando de responder isso ai deixa o Prefeito trabalhar, e frisou que diabo de 
tempo iria tomar do pessoal para responder isso, citou também de outra coisa que 
falaram que esses pedidos de informação tem que ir atrás, tem que perguntar, então 
questionou porque que tem a Câmara de Vereadores só para fazer essas proposições, e 
solicitou para que fosse enviado um oficio para o Executivo para que informe se ainda 
concede incentivo para a marcenaria e se não concede qual o motivo do término dessa 
relação, frisou também com relação a construção do ginásio que fizeram uma medição 
errada que vai gerar um prejuízo, então não custa cobrar uma atenção maior para que o 
serviço seja realizado de uma forma melhor, solicitou ainda envio de oficio para o 
Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos questionando o preço total dessa 
cobertura do ginásio que está sendo feito. O Ver. Joel Pires Corrêa inicialmente frisou 
que ele e o Vereador Valmir Rochinheski estiveram participando de um curso em Porto 
Alegre onde aprenderam muita coisa importante, e no ano que vem se ele puder ser 
dirigente desta casa ele vai usar algumas informações que ele aprendeu neste curso para 
o bem de nosso município, frisou também que foram eleitos para trazerem recursos para 
o nosso município, isso é muito mais importante para o nosso povo do que estar atrás de 
fofocas, de picuinhas, o importante é que se traga alguma coisa, e resolva as coisas que 
tem pendências, alguma coisa que dá mais problemas, mas até hoje o Prefeito não foi 
denunciado por nada, então ele achava que o Prefeito merecia um voto de confiança, 
porque se tivesse alguma coisa errada o Tribunal de Contas já tinha apontado, frisou 
também que tem que trabalhar assim como ele e a Vereadora Cleomara estão 
trabalhando colocando alguns projetos para o nosso município, isso é mais importante 
do que andar pedindo informações de coisas que já está lá na frente, coisas sem pé e 
nem cabeça, e que não enxergava o porquê da resistência do Vereador de subir lá na 
Prefeitura e pedir informações, e ele diz que estamos resistindo aqui de dar informações 
por aqui, mas cada um tem uma linha de tentar fazer alguma coisa e se entrarem no site 
vão ver projetos, ele e a Vereadora Cleomara que estão trabalhando juntos e se tiver 



 

mais algum Vereador que quiser trabalhar junto com eles de fazer algum projeto para o 
município, para o bem de nosso povo eles estão ai. A Verª. Marlene Maçalai Selke 
frisou que era a favor dos pedidos de informação, porque isso significa saber a verdade, 
porque uma pessoa fala uma coisa e outra fala outra, e ela sempre está perguntando para 
as pessoas, para o Prefeito, porque o povo cobra muito e muitas vezes a gente não sabe 
responder, então é muito importante os pedidos de informações sim, frisou também que 
conversou com o Presidente do Sindicato e muitas coisas ela entendeu e outras não, não 
iria dar a sua opinião iria deixar para ele colocar aqui, e achava que todos os 
funcionários merecem um salário de acordo como deve ser. O Ver. Valmir 
Rochinheski frisou com relação à visita que fizeram aos agricultores das agroindústrias 
e solicitou envio de ofícios para os mesmos dando parabéns pelo bom trabalho que estão 
fazendo, solicitou também para que fosse enviado oficio para a Academia 
Life/Modelage parabenizando pela conquista do Campeonato Municipal de Bocha 
edição 2018, e também oficio para a senhora Mariza Roberti parabenizando por ser a 
primeira mulher a participar do Campeonato Municipal de Bocha de nosso município na 
equipe da Mecânica Maron que ficou em 2º lugar, em seguida frisou com relação aos 
pedidos de informações e sugeriu para irem diretamente ao Prefeito fazer esses pedidos, 
solicitou também envio de oficio para a Secretaria de Obras para fazer reparos na 
entrada da propriedade de Elemar Zakszeski e também reparos na cabeceira do bueiro, e 
para terminar convidou todos para participarem no sábado da Amostra do Vinho na 
Associação Relembrando o Passado. O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou oficio 
para o Coordenador Jairo lá da Secretaria de Obras, para que de uma reparada e faça o 
patrolamento e colocação de cascalhos na estrada geral que vai a Ijuí, e agradecer pelo 
atendimento de seu pedido com relação aos produtores de leite, solicitou também envio 
de oficio para a Deputada Silvana Covatti agradecendo pela atenção que ela está dando 
nessa batalha para conseguir um ônibus para a 3º Idade, solicitou ainda envio de ofício 
ao senhor Prefeito parabenizando pelo bom trabalho que vem desempenhando. O Ver. 
Aldair Clovis Maron inicialmente se associou no envio de ofícios aos campeões da 
bocha e parabenizou o pessoal que estava organizando o jantar da Amostra do Vinho no 
sábado na Associação Relembrando o Passado, em seguida frisou que seu voto foi 
contra aos requerimentos de pedidos de informações, porque ele não vê com bom olhos 
e as vezes sai desta casa destorcido e trás prejuízos para a nossa comunidade, e citou 
também que as vezes um pedido deste vira uma baita de uma fofoca, e tem o Tribunal 
de Contas e se for feito alguma coisa errada vai ser apontado, então temos que deixar o 
homem trabalhar e fazer o melhor para a nossa comunidade. A Verª Célia Vargas 
Padilha inicialmente frisou com relação aos pedidos de informações citando que está 
em lei, não podemos polemizar, porque os pedidos de informações podem ser feitos e 
respondidos não tem mal nenhum citando que são solicitações de pessoas da 
comunidade de nosso município, e mencionou que dias atrás falava com uma amiga 
dela de outro município e falando sobre os trabalhos da Câmara ela falou que eles 
recebem também muitos pedidos de informações e respondem todos, porque é um 
direito e a Câmara não pode se negar de votar, os Vereadores estão aqui para isso e está 
respaldado em lei, em seguida solicitou a Presidente da casa para que fosse feito uma 



 

mensagem parabenizando o Colono e o Motorista em nome da Câmara e fosse 
divulgado nas duas rádios do município, porque são esses agricultores que produzem 
alimentos e os motoristas transportam são duas classes de suma importância e merecem 
o nosso respaldo como Vereadores, mencionou também que tinha ficado muito feliz e 
solicitou para que fosse enviado um oficio a cada agricultor familiar e demais órgãos 
atrelados nesse projeto, citando que estiveram aqui nesta casa sexta-feira juntamente 
com a Presidente da casa e os colegas Marlene e Valmir, EMATER, Executivo, 
Sindicato e Secretaria de Agricultura, logo após visitaram os agricultores familiares e 
observaram e conversaram sobre o trabalho que eles vem desenvolvendo em nosso 
município, produzindo uma alimentação saudável e de qualidade que também é 
investidas nas cestas básicas dos Funcionários Públicos Municipais, então isso é um 
ponto positivo e todo o município está de parabéns, solicitou também envio de oficio ao 
senhor Prefeito parabenizando pelo apoio que vem dando as agroindústrias, frisou 
também de sua alegria a onde foi assinado contrato com os seus alunos do Ensino 
Médio da Escola Anchieta, onde o aluno Lucas Mantovani com horta, o Gustavo Zache 
vai criar galinha caipira, para a produção de aves e a Fernanda Maboni vai trabalhar 
com a piscicultura, e citou que eles vão ganhar nesse convênio o valor de duzentos reais 
por mês totalizando um valor de dois mil reais para investir nas propriedades, esse é um 
objetivo do Governo de incentivar para manter as famílias no interior, tem que haver 
uma sucessão familiar, e solicitou que fosse enviado um oficio para eles parabenizando-
os, solicitou também envio de oficio de voto de pesar para a Professora Nadir Lima 
Trocha pelo falecimento de seu irmão Ademar, logo após frisou da importância da 
reunião de quinta-feira com toda a Diretoria do Sindicato para sair os esclarecimentos, 
solicitou também envio de oficio para a Silvana Ratz parabenizando pelo seu novo 
empreendimento e que não sabia que a outra empresa tinha saído de lá, e solicitou para 
que venha para essa casa às informações, porque eles foram na inauguração foi 
aprovado por esta casa o pagamento de aluguel, água e luz para essa empresa, frisou 
também para não estarem aqui se agredindo tem que haver uma parceria, porque o 
município é nosso é do povo, frisou também com relação aso seu pedido de informação 
com relação as pedras que o Vereador falou que foram retiradas lá da pedreira e 
enviadas a outro município, inclusive ela tinha a copia da ata a onde o colega Vereador 
fala pedindo informações ao Prefeito, e essas informações que ela e o colega Valtair 
solicitaram não vieram até o momento a esta casa. O Ver. Enio Alberto Delatorre 
inicialmente se associou no envio de oficio para Silvana Ratz desejando sucesso em seu 
empreendimento que não tem incentivo público por enquanto, em seguida parabenizou 
as pessoas das agroindústrias e citou que na sexta-feira tinha uma reunião em São 
Martinho e o Presidente do COREDE CELEIRO Carlos Eugênio se queixou muito em 
nível do COREDE, que não passou na assembleia que a região regulamentasse as 
agroindústrias e solicitou envio de oficio ao Carlos Eugênio para não desistir dos pleitos 
que é importante, citou também que nessa mesma reunião além da presença de 
deputados estava presente a Senadora Ana Amélia, onde foi aprovado pela 
ACAMRECE e os Prefeitos presentes à modificação daquele trevo na entrada de 
Humaitá, porque cada fim de semana acontece um acidente, frisou também que a 



 

comunidade e os Vereadores devem se envolver nessa polêmica dos pequenos hospitais, 
citando que na reunião de sexta-feira o Presidente dos hospitais o Prefeito de Braga o 
Nei, que frisou que o Governo está mesmo na posição de fechar os pequenos hospitais, 
com toda a pressão da Comissão dos Deputados na Assembleia Legislativa para o não 
fechamento, e ele é bem sincero a dizer, e citou que aqui nesta casa tem um Vereador 
representante do partido do governo, frisando que ele ajudou a colocar o Sartori lá na 
eleição passada, mas é o primeiro a fazer campanha contra em público se esse governo 
se manter com essa ideia de fechar os pequenos hospitais, que ninguém quer só o 
governo quer, isso está preocupante e todos tem que se envolver, solicitou também 
envio de oficio para o setor de controle de patrimônio da Prefeitura pedindo se o 
município possui cadeiras de rodas para emprestar e aonde se encontram, e citou que 
lembrava que no mandato anterior do Prefeito Osmar eles trouxeram umas quatro ou 
seis cadeiras e elas devem estar no patrimônio, logo após frisou que era importante a 
presença de todos os Vereadores na quinta-feira juntamente com a equipe técnica e 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, frisou também que iria ser muito bom e 
com certeza a Presidente iria liberar as despesas de alimentação, transporte e inscrição 
para os Vereadores participarem nos dias 02 e 03 de agosto do Seminário da 
ACAMRECE em Três Passos, se associou também no envio de ofícios aos Campeões 
da bocha, CMD e Administração parabenizando pela realização do Campeonato de 
Bocha, parabenizou também o Motocross pela realização do evento no final de semana, 
solicitou também envio de oficio ao Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
parabenizando pela passagem do dia do Colono e Motorista, também oficio para a 
Diretoria da Igreja Evangélica parabenizando que todo o ano lembram de fazer uma 
homenagem ao Colono e Motorista. A Presidente da Casa Vereadora Cleomara 
Bertaso frisou que na ultima quarta-feira tinha participado de uma reunião do Corede 
Celeiro, onde foi feita a divisão dos recursos para cada município de acordo com a 
votação da ultima Consulta Popular e o nosso município teve um numero de votante de 
1.729 ficando no município em primeiro lugar a educação com 431 votos, segundo 
lugar acesso a Secretaria de Saúde Estadual junto o hospital na reforma e ampliação, em 
terceiro lugar reaparelhamento nos órgãos de segurança com 273 votos, quarto lugar 
apoio a bacia leiteira com 245 votos, frisou também que os demais projetos ficaram fora 
por não ter sido trabalhado mais, então o município vai receber da Consulta Popular 
uma viatura nova para a Policia Civil, em torno de oitenta e três mil reais para o 
hospital, para reforma e ampliação e mais o menos trinta e nove mil reais em apoio a 
bacia leiteira e agroindústrias, em seguida se associou no envio de oficio a Silvana Ratz 
desejando sucesso para a sua empresa, solicitou também envio de oficio aos Campeões 
da Bocha 1º e 2º lugar e também para o CMD pela organização do evento, se associou 
também ao envio de ofícios para as propriedades que visitaram , para seu Werno 
Klipstein que seu filho que está fazendo uma agroindústria de mandioca, o André 
Lottermann agroindústria de ovos, e a Valci Thomzack indústria de pães e bolachas, 
parabenizando e desejando sucesso, oficio também aos alunos Lucas Mantovani, 
Fernanda Maboni e Gustavo Zache que assinaram o convênio do Programa Bolsa 
Jovem, solicitou ainda envio de ofícios aos motoristas que são Funcionários Públicos 



 

parabenizando pela passagem do dia do motorista, e para finalizar agradeceu a presença 
de todos e convidou para as próximas sessões nos dias 06 e 20 de Agosto ás 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.015/18 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018 

 
      Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e dezoito 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 da Vereadora Cleomara Bertaso Vice-
Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis 
Maron; Célia Vargas Padilha; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel 
Pires Corrêa; Marlene Maçalai Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula Alves, 
Invocando a proteção de Deus a Sra. 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 expedidas e recebidas, dando continuidade foi aprovada por 
unanimidade a Ata nº 014 de 23 de julho de 2018. 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 nº033/18 de 31 de julho de 2018, que “Regulamenta a utilização 
de vagas destinadas aos Idosos, bem como institui o Cartão de Estacionamento para Idoso – 
CEI, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº034/18 de 31 de julho de 2018, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro aos Servidores lotados 
na Secretaria Municipal de Saúde, do valor do recurso oriundo do Ministério da Saúde, 
Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB, abre 
crédito adicional especial e dá outras providências”. Matérias aprovadas por unanimidade. 
Também foi analisada a seguinte proposição: Proposição nº040/18 de autoria do Vereador 
Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Poder Executivo, por mãos próprias ou por 
intermédio da RGE e/ou DETRAN, providencie a colocação de um poste junto ao trevo de 
Chiapetta/RS (ERS 571), ou de outro mecanismo hábil para conferir maior luminosidade e 
visibilidade aos circulantes do local, a fim de bem sinalizá-lo e também por questão de 
segurança”. Matéria aprovada por unanimidade. No período das Explicações pessoais, O 
Ver. Enio Alberto Delatorre abdicou deste espaço. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski  
 Inicialmente comentou do oficio recebido e que o deixou muito contente, que pode 
representar uma grande conquista para nossa comunidade, citando que o Deputado Perondi 
no dia 01 de agosto enviou oficio nos seguintes termos: Oficio nº 707/ 2018, assunto abertura 
de programa, cadastramento de empenho Sr. Vereador de ordem do Deputado Federal 
Darcisio Perondi, e conforme solicitação de Vossa Senhoria, informo que foi priorizado e 
aberto no sistema para ser cadastrada a aquisição de uma VAN para o município de 
Chiapetta, conforme foi anunciado pelo Perondi, e por insistência sua, frisou que  além de 
fazer criticas  fiscalizar e priorizar para que as coisas se ajeitem ou responsabilizar alguém, 
por fazer alguma coisa errada, paralelamente ele luta nos bastidores as vezes para que coisas 
muito boas também venham para o nosso município, citou também que não fazia muito 
tempo que o Perondi já havia trazido para o município R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 
maquinário para o fomento do setor agrícola, e devido empenho que restou frustrado, acabou 



 

não sendo empenhado para o setor agrícola, mas este aqui até onde ele sabia não tem 100% 
de certeza de que virá, mas é um bom indicativo que ele trazia ao conhecimento dos colegas, 
seria uma VAN zero Km  no valor de cento e noventa mil reais, para transportar sete pessoas, 
é frisou que era um veículo de valor expressivo, pela proposta que o próprio Prefeito lhe 
tinha passado aqui, então registra isso e fica bastante feliz pelo município, pelo 
reconhecimento do Deputado, pela atenção dada ao nosso município, apesar de fazer 
algumas críticas ao deputado quanto a sua posição política, sua ideologia, em relação a certos 
assuntos políticos, mas não podia ser ingrato que para o município de Chiapetta ele tem sido 
um deputado que reconhece nosso município com uma atenção diferenciada  encaminhando 
para nós importantes conquistas como esta aqui, e esperava que no fim das contas venha,  um 
veículo que ofereça maior comodidade, maior facilidade na área da saúde, frisando que sabe 
que nosso município tem prioridade na atenção básica, coisas mais complexas exige 
deslocamento de pessoal, para outros municípios, e com certeza este veículo vai ajudar 
bastante o pessoal, em seguida solicitou para que fosse enviado um oficio a Sra. Noemi e ao 
Sr. Jaime Henz, parabenizando eles pela doação de uma cadeira de rodas ao Hospital de 
nosso município, frisou também que assim como ele comentou que achava bacana o trabalho 
de ser voluntário, é uma doação algo espontâneo da mesma forma tem o mesmo simbolismo 
o mesmo sentido, alguém que se desfaz de alguma coisa que pode ter um valor, e que 
deliberadamente pode ajudar outras pessoas, isso ele acha bacana, muito importante, 
mencionou com relação o Evento de Motocross que faz algum tempo que ocorreu, e que na 
última sessão não lembrou de enviar um oficio  ao Jovem Rafael Baungratz, que foi uma 
pessoa que correu, participou do motocross  e teve um desempenho brilhante, inclusive tem 
vídeos dele na Internet, caiu, estava em decimo lugar e ao final conseguiu chegar em 
primeiro, então ele gostaria que lhe enviassem um oficio reconhecendo o brilhantismo dele, e 
o evento foi muito proveitoso, movimentou a cidade, representou um entretenimento bacana 
para todos, embora ele particularmente não tenha ido, estava em outra cidade, solicitou 
também envio de oficio a Sra. Loiva Kalb, esposa do Chico Kalb, citando que em campanha 
esteve visitando Sra. Loiva, e naturalmente durante a campanha se pede voto, e ela 
naturalmente disse, que estava em dúvida entre duas mulheres, não sabia em quem iria votar 
e que estava pensando em colocar o nome delas no papelzinho, e que  não iria votar nele, 
mas ele ficou lá uma meia hora conversando com ela e com Sr. Chico, e ela naquela 
oportunidade destacou uma coisa muito importante, e ele comentou com ela que 
independente de voto, independentemente de qualquer situação que nessa empreitada ele iria 
auxiliar ela no que tivesse ao seu dispor, no que tivesse ao seu alcance, citando que ela tinha 
uma preocupação muito grande em preservar e embelezar os canteiros em especial os da 
Avenida Ipiranga, e que ela na oportunidade lhe relatou alguns problemas no município, 
como distribuidores e algo mais, mas ela como amante da jardinagem, queria que os 
Vereadores, o Prefeito lhe dessem um apoio, um amparo para que ela pudesse 
voluntariamente ajudar o pessoal nesta empreitada, e embelezar os canteiros da cidade, e 
citou que dias atrás estava de cruzada e se deparou com a Dona Loiva com a mão na massa, 
inclusive bem defronte a Prefeitura, ela e mais algumas pessoas, ficou admirado, gostou 
disso, ela se preocupou com algo importante de nosso município, claro que tem outras áreas 
mas esta não deixa de ser importante, uma preocupação seja com o embelezamento, seja com 



 

o meio ambiente, então ela fez e vem fazendo um trabalho muito bacana , e solicitou como já 
tinha frisado que fosse enviado um oficio parabenizando ela pelo trabalho voluntario de 
embelezamento de nossa cidade. O Ver. Joel Pires Corrêa abdicou deste espaço. A Verº 
Marlene Maçalai Selke abdicou deste espaço. O Ver. Valmir Rochinheski solicitou para 
que fosse enviado dois ofícios, um para Frederico Thomzak ganhador da amostra do vinho 
artesanal categoria vinho branco e o segundo oficio para o Miro Pommer ganhador na 
categoria vinho tinto, dando os parabéns a eles e desejou um feliz dia dos pais a todos os pais 
presentes. O Ver. Valtair de Paula Alves Solicitou envio de ofício para o Zevir de Vargas 
Moura responsável pelo Departamento de Trânsito, e pediu para os colegas Vereadores para 
darem uma olhada no movimento de fronte ao posto de saúde, citando que às vezes chegam 
parar dois ou três carros quando vem um caminhão, por causa deste oblíquo, não tem 
condições, dias atrás quase causou um acidente, então que seja sinalizado paralelo, espaço 
tem para estacionar, solicitou também envio de oficio ao Sr. Celso Paulo Baier, e ao 
coordenador Jairo da Secretaria de Obras, que eles fossem os dois pegarem um carro e dar 
uma olhada nesta estrada geral que vai daqui a Ijui, aqui por dentro, ficam andando de 
maquina pra cá e pra lá, mais de cinquenta vezes, patrola e patrola e a estrada esta sempre na 
mesma, sarjetas, a água corre no meio da estrada, que fiquem mais atentos e que façam esses 
reparos para terminar os buracos, porque não adianta gastar diesel e as estradas sempre na 
mesma coisa, solicitou também envio de oficio para o DAER agradecendo a atenção de eles 
terem vindo tapar os buracos do asfalto da nossa ERS 571, solicitou também envio de ofício 
a Secretaria de Agricultura citando que tem pessoas, agricultores, que quando morre uma reis 
e ele vai enterrar, chega lá e o animal está vivo, ai querem que ele de conchada no bicho para 
terminar de matar, então solicitou para que fosse colocado no rádio a partir de agora quando 
tem um animal morto que eles atestem, solicitou também envio de oficio ao Senhor. Prefeito, 
citando que já fazia uns quatro ou cinco dias que estavam sem relógio ponto lá na Secretaria 
de Obras, frisou também que estava na retro nova trabalhando, e ele fez uns cálculos olhando 
na ficha de horas, que em 35 dias foi feito mais de 230 horas com a maquina, tanto na cidade 
quanto no interior,  estão tirando recibo das horas que são feitas, esta sendo de grande 
utilidade e que tomara que venha mais maquinário, frisou também que ficou sabendo que foi 
comprado mais uma VAN, e solicitou envio de mais um oficio para o senhor Prefeito e sua 
equipe por esta conquista, no mais desejar um feliz dia dos pais com muita paz, saúde e 
amor, e uma ótima semana de trabalho a todos.  O Ver. Aldair Clovis Maron Desejou um 
feliz dia dos pais a todos. A Verª Célia Vargas Padilha inicialmente se associou ao pedido 
do Vereador Valtair de Paula Alves quanto ao oficio endereçado ao setor de transito com 
relação ao estacionamento em frente à UBS, e citou que dias atrás quase aconteceu um 
acidente com ela, e comentou que foi solicitado providências e não foi tomada ainda, frisou 
também que gostaria de falar que é de prestar contas dos cursos que participam, e 
parabenizou o colega Enio, que é o presidente da Acamrece, que proporcionou este curso que 
foi falado que é bom fazer os cursos a nível regional, por região, ou também ali na 
Amuceleiro, por que reduz gastos de ir a Porto Alegre,  e como ela explicou para os colegas, 
ela trabalha fora, é difícil sair, não tem substituto e a noite ela fica em casa, corrigindo 
trabalhos, preparando as provas, e se é longe assim é difícil de fazer um curso, e salientou 
que adorou o seminário foram palestras de alto nível, o primeiro dia foi sobre a Oratória, 



 

importantíssimo, como usar a linguagem em público, porque as pessoas não nascem com 
uma linguagem formada, correta, isso parte de treino, de você exercitar a sua linguagem, 
então foi excelente, pois falar bem é uma pratica diária, que você utiliza, e citou que hoje 
existe os dois tipos de linguagem a verbal como a não verbal, e hoje usa-se pouco a 
linguagem verbal devido ao medo que tem de se apresentar, falar em público, usar a oratória, 
citou também que foi falado sobre a municipalização do ensino fundamental e o Prefeito 
colocou no outro dia na fala dele, que há uma discussão, um debate na região celeiro, e que o 
nosso município não quer a municipalização, falando aqui em nome dos professores e 
funcionários, porque nós temos uma educação de qualidade em nosso município, vocês 
sabem muito bem disso e nós temos professores que trabalham na escola estadual e no 
município, excelentes educadores, é muito relativo também a aprendizagem depende dos 
alunos, aqui tem pais outros já foram pais, sabem disso, estudaram, e depende do aluno que 
se ele quer ir bem ele estuda e se não quer os professores não podem fazer milagres, e a 
educação, os valores inicia na família, e como o cara falou foi muito taxativo, muito radical 
em dizer que a educação no estado está um caos, ela não concordou e naquele dia tinha 
colocado para os professores e funcionários da escola, que tem que fechar as escolas do 
interior, que não é o nosso caso, nós temos duas no interior, mas assim fechar as escolas que 
é o vínculo lá, da organização, do elo que tem lá das famílias, onde tem que as famílias 
produzindo o alimento, tem uma sucessão familiar, as famílias tem que se preocupar em ficar 
morando lá,  trabalhando lá na produção de alimentos orgânicos, para ter qualidade de vida, 
saúde boa, como é que vão querer trazer para a escola, e dizer que as crianças tem que se 
socializar, mas você pode lá onde você mora fazer essa socialização, hoje nós temos as redes 
sociais os meios de comunicação, não necessita você ter que vir morar na cidade, o que será 
ai, um município de êxodo rural, muitas famílias na cidade, e no interior, quem vai produzir 
os alimentos, então ela discordou disso em nome dos professores e funcionários, mencionou 
também que gostou da palestra sobre a LDO, que ela tem que estar condizente, o que está 
escrito ali com nossas ações como legislativo que nós temos que trabalhar aqui, pensar em 
projetos, aprovar o que é bom, se preocupar também com o que está errado, trabalhar em 
parceria o legislativo com o executivo, e nos aqui defendendo projetos e ações em defesa de 
nosso município e não ficar com picuinhas, gostou também das colocações do Prefeito que 
explanou as ações conjuntas dos Prefeitos na Amuceleiro, que há várias ações que eles estão 
trabalhando, todas importantes, isso foi bom para poder esclarecer para as pessoas o que 
estão pensando, o que estão debatendo na região celeiro, também foi importante a explanação 
do Dr. responsável pelo Tribunal de Contas de Frederico, ele falou vários itens importantes 
que a gente tem que estar atento as aprovações, aos projetos, trabalhar em parcerias, que o 
Tribunal de Contas não é só pra acusar, refutar as contas do Prefeito e sim para trabalharem 
certos fazerem as coisas certas no município é claro que os Vereadores são os fiscalizadores, 
tem que fiscalizar, e ela até fez uma pergunta do concurso público que ocorreu aqui, e ele 
disse que vão ser bem taxativos, bem exigentes, na questão dos próximos concursos públicos 
que sair, desde as empresas, as licitações que são feitas dos concursos para não ocorrer isso, 
também outra pauta, outro assunto foi sobre a qualidade da agua e o saneamento, como é 
preocupante, o Dr. da Universidade da UERGS explanou que, tem que ter um Plano Diretor 
no município para trabalhar a questão da agua, o destino correto do lixo, a questão das fossas, 



 

que cada um suga e espalham nas lavouras e até quando as lavouras vão ter sustentabilidade 
para absorver isso ai, e daí as doenças, imaginam as fezes os dejetos a urina, ai plantam a 
alimentação e nós comemos, e a qualidade de vida das pessoas, então tem que ter um destino, 
e ai o Prefeito colocou que está sendo feito esta discussão a nível regional, região celeiro, 
onde vai ser o destino destes dejetos, do lixo, vai ser no município mesmo ou no outro?, isso 
vai envolver grana? Você vai ter que pagar para limpar a sua fossa? Frisou também que 
inclusive foi falado também dos venenos, dos galpões que são construídos nos municípios, 
foi falado também do problema das águas contaminadas, que o Professor citou de um 
trabalho da universidade que deu quinze tipos de coliformes fecais por amostragem só numa 
vertente lá, imagina nas outras a contaminação, e isso é um problema de saúde pública, e é 
um problema de toda a população e não só de um, e nós como Vereadores temos que 
trabalhar, então assim foi de alta qualidade o curso, ela é sincera e fala o que é mesmo, as 
coisas tem que ser pelo certo e que continuem estes seminários ai, se associou também no 
envio de oficio a Loiva kalb, ela acha importante os trabalhos voluntários que todos fazem na 
comunidade principalmente ela de embelezar a cidade, deixá-la bonita, se colocando a 
disposição e o trabalho em que as mulheres cada vez mais estão se destacando, que bom que 
ela se colocou a disposição para embelezar, e parabenizou os pais pelo dia dos pais que 
tenham um excelente dia dos pais com suas famílias com muitas bênçãos de Deus. A 
Presidente da casa Vereadora Cleomara Bertaso inicialmente solicitou envio de um oficio 
parabenizando a Escola Lorette Fanck que no dia 3 de agosto fez 26 anos de trabalho em 
nossa comunidade solicitou também para enviar oficio ao Enio e que ele leve a Acamrece 
agradecendo e parabenizando-o pelo evento que fez lá, com sua equipe, muito bem 
organizado como a Vereadora Celia explanou, citando que foi só na quinta-feira, mas teve 
um dia muito proveitoso, de muito conhecimento e de muitas dicas que a gente mesmo não 
se tocava, quanto a oratória que a gente faz, foi de grande proveito, solicitou também e envio 
de um oficio junto com o vereador Nica aos ganhadores da Amostra do Vinho, a Emater, e a 
Associação Relembrando o Passado, pela organização do evento, um jantar muito bem 
organizado, muito bonito e também ao Gilson Nascimento que foi o produtor destaque lá na 
produção de vinho, e não sabia se todos sabiam, que a adega dele é subterrânea, isso é uma 
coisa diferente aqui para o nosso município, parabenizar ele por essa atitude, dizem que é 
muito bonita, muito bem higienizada, busca uma higienização bem maior que as demais 
adegas, estas  informações passadas pelo Djonatham da Emater, e desejou um Feliz dia dos 
pais a todos os pais aqui da casa e também a comunidade em geral, e para finalizar agradeceu 
a presença de todos e convidou para as próxima sessão no dia  20 de Agosto ás 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.016/18 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018 

 
      Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e dezoito 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 da Vereadora Cleomara Bertaso Vice-
Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis 
Maron; Célia Vargas Padilha; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel 
Pires Corrêa; Marlene Maçalai Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula Alves, 
Invocando a proteção de Deus a Sra. 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 expedidas e recebidas, dando continuidade foi aprovada por 
unanimidade a Ata nº 015 de 06 de agosto de 2018. 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 nº029/18 de 18 de junho de 2018, que “Autoriza o Poder 
Executivo a contratar operação de crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., e dá outras 
providências”. Matéria que estava baixada a Comissão de Finanças e Orçamento foi 
aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº035/18 de 15 de agosto de 2018, que “Introduz 
alterações na Lei Municipal nº 067/97, de 27 de novembro de 1997, dá outras providências”. 
Matéria baixada para uma melhor analise com maiores informações junto ao Conselho 
Agropecuário. Projeto de Lei nº036/18 de 15 de agosto de 2018, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a conceder parcelamento, remissão e cobrança de créditos tributários e 
não tributários, inscritos ou não em Divida Ativa, e dá outras providências”. Matéria 
aprovada por unanimidade com emenda em seu artigo 11º, o qual passa a viger com a 
seguinte redação: artigo 11º - Uma vez parcelado o debito e descumprido o § 1º do artigo 5º, 
fica autorizado o Poder Executivo Municipal a encaminhar para protesto extrajudicial as 
certidões de divida ativa referente aos créditos tributários e não tributários da Fazenda 
Pública Municipal. Também foi analisada a seguinte proposição: Proposição nº043/18 de 
autoria do Vereador Valtair de Paula Alves, que “Sugere ao Poder Executivo Municipal 
através do setor competente, que providencie com urgência o calçamento com pedras 
irregulares na extensão da Rua Vitório Maboni que liga com a Rua Presidente Getúlio 
Vargas, a mesma da saída para o município de Inhacorá e possui moradias nesta rua”. 
Matéria aprovada por unanimidade. No período das Explicações pessoais, O Ver. Enio 
Alberto Delatorre solicitou o envio de alguns ofícios, quanto a algumas reclamações dos 
reassentamentos Nova Conquista e Novo Horizonte, sobre as estradas, Nova Conquista e que 
vai a Ijuí esta intransitável e as estradas internas foram patroladas e está complicado, e 
salientou agora que tem maquinários novos, retro, rolo compactador, carregador, caminhões 
suficientes para fazer um cascalho para este povo ai transitar, lá tem universitários, caminhão 
do leite, suínos e a produção de grãos, e no Novo Horizonte dizem que lá um morador das 
granjas, e que não iria citar o nome, mas este andou por conta fazendo algumas alterações 



 

nas estradas, no passado parece que já tinha feito e agora fez de novo, tipo assim, abrindo 
valas na beira da estrada e fazendo quebra-molas, estreitando as estradas, e quem faz essas 
alterações é o Poder Público, pessoas particulares não podem fazer isso, inclusive o pessoal 
que faz o transporte escolar viram maquinários deste granjeiro trabalhando nas estradas, ai 
outros moradores de lá falaram que não conseguem transitar, está complicado a passagem, e 
agora está chovendo, e solicitou para que fosse com urgência constatado com este granjeiro e 
dizer que as vias públicas só podem ser modificadas pelo poder público, se não agora cada 
um na frente da sua propriedade vai fazer do jeito que quiser, fica complicado, então 
solicitou providências ao Vice-Prefeito, Coordenador de Obras e Prefeito com relação a estas 
questões nos citados reassentamentos, em seguida comunicou que no dia seguinte faria uma 
visita que já estava agendada com o casal coordenador da Fazenda da Esperança do Braga, 
conhecer os trabalhos e sugerir uma parceria com eles, e citou que inclusive tem uma 
reportagem no Jornal O Celeiro, que tem cerca de 30 a 40 internos, tem um casal que 
organiza, tem uma funcionária, é uma fazenda aberta, fica lá para quem quer se tratar, e aqui 
nós temos nos nossos 21 municípios da região celeiro muitos problemas de álcool e de 
drogas, por que não nos fazer alguma parceria para recuperar um cidadão nosso, a Fazenda 
Esperança ela tem ramificação em todo o País, eles tem uma estrutura muito boa,  e citou que 
conhecia a estrutura pois estudou no Braga, e lá é fantástico, possui 25 hectares, prédio 
grande e nosso município tem  dificuldade de internar alguém, como os demais municípios, 
então no dia seguinte ele iria a Braga e também a Campo Novo participar do ato de 
instalação da Refinaria, citando que já tinha sido assinado o protocolo de intenção entre o 
Governo e o Município de Campo Novo, frisou também que no final do mês o Prefeito lhe 
convidou para se deslocarem a Porto Alegre, onde os Vereadores e Prefeitos da região foram 
convidados pela UERGS de Três Passos, para fazerem uma pressão no Governo do Estado 
para aumentar os Profissionais, Professores, Funcionários, etc, então iriam lá dar esse apoio 
para que isto aconteça, frisou também que na próxima sessão iria apresentar um Projeto de 
criação de abelhas aqui em Chiapetta, um projeto de apicultura entre Poder Público, Emater, 
Secretaria de Agricultura, Escolas do interior,  e com Iniciativa Privada, para atuar nesta 
questão de apicultura, criação de abelha sem ferrão, as abelhas estão sumindo da natureza e 
também é uma fonte de renda e de receita. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente 
de forma breve comentou sobre o primeiro projeto que foi aprovado, a respeito do Poder 
Público contratar o Banco do Brasil pela operação de credito de importância Virtuosa, achou 
validas as considerações do colega Vereador Enio pela preocupação quanto ao valor 
envolvendo esta operação, e frisou que de qualquer forma apesar do valor ser expressivo, o 
montante total da dívida não vai ser alto, absurdo, pelo prazo e a carência o projeto parece ser 
bacana, citando que no mérito dele parece que vai ter um retorno para o município, e também 
em função da própria justificativa que é bastante extensa e detalhada, vai ter um efeito 
positivo, vai reverter em prol do município, por se tratar de uma energia limpa, não polui não 
prejudica o meio ambiente, e solicitou para que fosse oficiado o Executivo com as seguintes 
reivindicações: a primeira para que fossem colocados redutores de velocidade no PAC II, 
mencionando que a Vereadora Cleomara frisou que a empresa que virá fazer as obras 
asfálticas também irá fazer a colocação de diversos quebra-molas inclusive lá no PAC II, e a 
segunda reivindicação é para que reparem as faixas de segurança também, e solicitou mais 



 

um envio de oficio ao executivo para que solucione a questão dos buracos principalmente ao 
redor da praça, e demais ruas do centro, e por fim frisou que queria compartilhar com todos 
os colegas de um telefonema que ele tinha recebido, e que não era nenhuma certeza, mas 
apesar do período eleitoral, se recebe muitas ligações boas, citando que era bem provável que 
venha para o município, por empréstimo, por alguns meses, uma Retroescavadeira, que 
poderá auxiliar nos trabalhos, e que o Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento 
Rural do Estado, lhe comunicou que entraria em contato com o Prefeito para fazer todo o 
processo burocrático e administrativo por intermédio de convenio para o nosso município, 
para ficar entre três a quatro meses, seria um bom auxilio para o nosso município que tem 
uma grande demanda desse tipo de serviço. O Ver. Joel Pires Corrêa ressaltou que seria 
breve nas suas colocações e primeiramente convidou a todos para participarem de um 
Campeonato Regional de Futsal, através do CMD terá uma rodada dia 06 de setembro com 
dois jogos sendo um do município de Chiapetta, e destacou que o esporte tira muita gente das 
drogas, da bebida, temos que incentivar muito o esporte como Vereadores, citou também que 
tinha recebido uma notícia boa, citando que no dia 15 de agosto foi empenhado uma emenda 
do Deputado José Otávio Germano, que era pra ser para asfalto, mas foi substituído por uma 
Escavadeira Hidráulica no valor de R$ 288 mil, já está empenhado e está torcendo para que 
cumpram, e finalizou convidando a todos para participarem do Festival da Canção Sertaneja 
de nosso município. A Verª. Marlene Maçalai Selke iniciou falando da viagem que foi a 
Porto Alegre com a Presidente Cleomara na última semana, onde obtiveram grandes 
conhecimentos, neste encontro sobre ética, gestão, fiscalização, controle interno, compras e 
licitação, e destacou que as palestras tiraram muitas dúvidas, e obtiveram muitos 
conhecimentos, foi muito importante, um curso de bom entendimento, e frisou que assim 
também se consegue passar para os eleitores um pouco do que se aprende nesses cursos e 
palestras, também frisou que concordava com o Vereador Enio que todo mundo está 
reclamando das estradas, e solicitou para enviar um oficio de voto de pesar em nome da 
Câmara para a família do Senhor Jose Altamiro Zimmermann dos Santos. O Ver.Valmir 
Rochinheski abdicou deste espaço. O Ver. Valtair de Paula Alves inicialmente apontou 
que durante a legislatura os Vereadores aprovam diversos projetos do Executivo, e, no 
entanto muitas vezes são pegos de surpresa pelo povo que os coloca em situações difíceis, e 
deu exemplo disso o calçamento que está sendo feito para o empresário Luis Antônio 
Chiapetta, citando que os eleitores cobram o porquê que aqui na cidade não está sendo feito 
calçamentos e no interior estão beneficiando uma única empresa, em seguida frisou que este 
projeto da iluminação de LED a princípio ele não iria votar a favor, mas conversando com o 
Prefeito, colocando que tem outras tantas prioridades no município para serem feitas e que 
esta também ao ver trará economia ao longo do tempo, destacou também que está sendo feito 
uma injustiça com os munícipes, passam-se Prefeitos e pouco se faz em termos de 
calçamento, existem vários bairros ainda sem ruas calçadas, e se reportando a situação 
anterior do calçamento do Sr. Luís Antônio, destacou que está fazendo com recursos próprios 
pagando do seu bolso as despesas com a empreiteira, exemplificou outra situação complicada 
que é a da granja Boa Vista que também retira cascalhos para fazer suas estradas, só que este 
empresário possui os equipamentos próprios, não depende do Poder Público para isso, mas a 
comunidade não entende acha que é feito tudo pelo Poder Público, em aparte ao Vereador 



 

Enio Alberto Delatorre que destacou que o Poder Público não pode negar apoio e auxilio a 
este tipo de iniciativa, pois o empresário Luiz Antônio Chiapetta, sendo uma empresa 
particular está arcando com as despesas do calçamento, mas que por outro lado o Poder 
Público não está usando a sua mão de obra para isso, não impedindo que o mesmo faça seus 
calçamentos com a mão de obra local, ou contrate empresas que aqui tem para fazer os 
calçamentos, isso não pode ser usado como desculpa pelo Poder Público, pois no município 
existem outras empresas que podem fazer calçamento e que estão à disposição para o mesmo, 
pois existe mão de obra e pessoas precisando de empregos, de volta ao Vereador Valtair que 
ressaltou que quer contar com o apoio de todos os Vereadores para juntos pressionar o Poder 
Público para que seja feito os demais calçamentos em ruas da nossa cidade, exemplificando 
as ruas do CTG que em dias de chuva ninguém consegue transitar, destacou ainda que pedra 
tem, mão de obra também tem, só falta vontade do Executivo de fazer. O Ver. Aldair Clovis 
Maron inicialmente quis se congratular com o pedido dos Vereadores quanto aos 
calçamentos das ruas que ainda faltam no município, e citou exemplos de moradores que até 
hoje esperam pelo calçamento de fronte as suas residências, e solicitou que se faça pressão 
junto ao Poder Público Municipal para que o Prefeito concretize esses pequenos trechos que 
ainda faltam na cidade, logo após solicitou que fosse enviado oficio para o Joel Timbauva, 
parabenizando-o pelo trabalho que está sendo desempenhado na obra de pavimentação do 
Senhor Luís Antônio Corrêa Chiapetta, e que vem realizando com mão de obra local, 
solicitou também envio de oficio ao Coordenador de Trânsito Senhor Zevir de Vargas Moura 
para que notifique os donos de caminhões que estacionam de fronte ao hospital, que ali não é 
lugar para estacionar, e antes que causem mais problemas que sejam tomadas as devidas 
providencias. A Verª. Célia Vargas Padilha inicialmente solicitou para que o Prefeito 
juntamente com o Secretário de Obras tomasse as devidas providencias quanto às ruas que 
ainda não foram calçadas que está um desleixo apontado pela comunidade, também solicitou 
ao Prefeito se há a possibilidade de se fazer os passeios onde não existem e que os mesmos 
sejam cobrados dos moradores, também solicitou para se associar ao envio de oficio com 
relação às estradas citando que estava um caos o estado de conservação das mesmas, quando 
chove não dá para transitar pelo interior e tem cascalho e não está sendo feito, então que 
fosse tomada uma providencia, solicitou também providências referente os buracos nas ruas 
da cidade, também se associou no envio de oficio de voto de pesar aos Familiares de José 
Zimmermann dos Santos, em seguida solicitou para que fosse enviado um oficio a Direção, 
Professores e Funcionários da Escola Anchieta parabenizando pelo excelente trabalho que a 
escola vem desempenhando, uma educação de qualidade, com os alunos dos anos iniciais 
quanto ao trabalho da arte e da cultura resultando no festival da canção, este que teve 
excelentes premiações aos alunos da escola, também solicitou que fosse enviado oficio a 
Secretaria de Educação parabenizando os Professores pelo excelente trabalho que vem 
desempenhando na área da cultura em nosso município, e também para os Motoristas que 
tem um papel importante neste processo de educação, logo após frisou a respeito dos projetos 
aprovados dos atrasos de pagamentos de impostos, pagamentos de parcelas atrasadas de 
munícipes, e sugeriu para que fosse repensado esta situação, pois não é justo com quem paga 
seus impostos em dia, e citou que tem pessoas que passam por dificuldades, mas tem gente 
que deixa atrasar para se beneficiar com juros baixíssimos, e parcelamentos, Em aparte ao 



 

Vereador Valtair  que colocou que não adianta falar com o Vice Prefeito e Secretário de 
Obras Celso Baier, e outros, pois eles não aceitam opiniões de outros, eles acham que devem 
fazer do jeito deles, e ele como funcionário já falou que deve ser feito esta estrada geral, mas 
eles não aceitam a sua opinião, de volta a Vereadora Celia que frisou com relação as 
sindicâncias, citando que cobram muito do porquê de fazer para alguns e para outros não,  e 
que já falou com o pessoal da sindicância, mas eles dizem que tem que levar até eles o 
apontamento. A Presidente da casa Verª. Cleomara Betaso  iniciou falando do curso de 
Gestão que participou em Porto Alegre com a colega Marlene, sobre Gestão e Rotinas 
Administrativas, onde foi tirado muitas dúvidas, e ela como Presidente tem muitas 
incumbências que tem que tomar cuidado, foi uma semana proveitosa com muitos 
conhecimentos, uma fala de fácil entendimento com clareza nos detalhes, e parabenizou a 
Inlegis, pois os cursos e os palestrantes tem excelente afinidade com o conteúdo, citou 
também que teve uma tarde com Assessoria de Imprensa com a Bandeirantes, então voltaram 
com um aprendizado rico em detalhes, em seguida solicitou que enviasse um oficio para 
STHAS e Coordenação do CRAS, parabenizando pela palestra em homenagem ao dia dos 
Pais que foi realizado aqui na Câmara, e foi muito boa a palestra, solicitou também envio de 
oficio a Igreja Católica, a equipe festeira, pelo excelente Jantar da Família que foi realizado, 
uma missa muito bonita que tocou nas famílias pela mensagem que foi deixada, solicitou 
ainda para que fosse enviado oficio para o DAER, quanto ao termino desta operação tapa 
buracos, que seja providenciado o quanto antes a finalização desta, que mais uma vez o 
município foi prejudicado, pois começaram no trevo de Santo Augusto para cá e não 
concluíram, mencionou também quanto a Sindicância esclarecendo que não precisamos 
esperar que qualquer servidor da casa o faça, frisando que como legisladores que são podem 
ir pessoalmente e apontar, para que a comissão tome as devidas providencias, quanto aos 
erros cometidos por algum servidor, os Vereadores que também são funcionários do povo 
podem fazer este tipo de denúncia. E para Finalizar agradeceu a presença de todos e 
convidou para as das próximas sessões nos dias 10 e 24 de setembro de 2018 às 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.017/18 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018 

 
      Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e dezoito 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 da Vereadora 
Cleomara Bertaso Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos 
seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Enio Alberto 
Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene Maçalai 
Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula Alves, Invocando a proteção de 
Deus a Sra. 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 expedidas e recebidas, dando continuidade foi 
aprovada por unanimidade a Ata nº 016 de 20 de agosto de 2018. 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 nº037/18 
de 06 de setembro de 2018, que “Disciplina a confecção do cartão credencial a 
pessoas portadoras de deficiência física ou mobilidade reduzida temporária para 
utilização de estacionamentos de veículos nas vias e logradouros públicos, e 
isenção de estacionamento rotativo pago, para veículos que transportem pessoas 
com deficiência física ou mobilidade reduzida temporária, e dá outras 
providências”. Matéria aprovada por unanimidade com emenda no parágrafo 4º do 
artigo 1º, que passa a viger com a seguinte redação: § 4º. O Cartão PCD aplica-se à 
utilização das vagas especiais de estacionamento veicular existente no município e 
território nacional, para uso das pessoas portadoras de deficiência física ou com 
mobilidade reduzida, devendo ser obedecidas às demais sinalizações e disposições 
legais vigentes. Projeto de Lei nº038/18 de 06 de setembro de 2018, que “Altera 
redação do caput do art. 54 e acresce parágrafos 1º e 2º; acresce os artigos 54-A e 
54-B e altera redação do paragrafo 1º, do artigo 56, constantes na Lei Municipal nº 
048/93 de 27 de dezembro de 1993, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, e dá 
outras providências”. Matéria baixada para uma melhor analise com maiores 
informações junto ao Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais. Projeto de 
Lei nº039/18 de 06 de setembro de 2018, que “Dispõe sobre a faixa de rolamento 
das estradas municipais e respectivas áreas não edificáveis, fixa limitações de uso, 
estabelece-as, e dá outras providências”. Matéria baixada para uma melhor analise 
com maiores informações junto ao Conselho Agropecuário. Também foram 
analisadas as seguintes proposições: Proposição nº044/18 de autoria da Vereadora 
Cleomara Bertaso, que “Sugere ao Poder Executivo Municipal institua, o programa 
que garanta a prorrogação da Licença Maternidade para suas servidoras, nos 



 

termos do artigo 1º da Lei Federal nº 11.770 de 09 de Setembro de 2008”. 
Proposição nº045/18 de autoria do Vereador Valtair de Paula Alves, que “Sugere 
que o Poder Executivo Municipal providencie a contratação de Vigias, para 
desempenharem suas funções no Parque de Máquinas da Secretaria Municipal de 
Obras no turno diário de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 06h00min da 
manhã às 18h00min horas da tarde”. Proposição nº047/18 de autoria do Vereador 
Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere ao Poder Executivo Municipal, que 
incentive os munícipes a estudar na Casa Familiar Rural situada na localidade de 
Três Vendas, interior de Catuípe, seja firmado convênio com a instituição, seja 
providenciado transporte para o deslocamento dos interessados daqui, uma vez que 
a instituição qualifica jovens do meio rural, os quis recebem formação técnica, 
profissional e gerencial voltada à agricultura, tendo como objetivo especializar 
esses jovens para permanecerem produzindo no campo”. Proposição nº048/18 de 
autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Propõe ao Poder       
Executivo Municipal, que elabore uma lei – já que de sua iniciativa – isentando as 
pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
de pagar qualquer tipo de custos para ingresso em eventos realizados pela 
Municipalidade, com ou sem parceiros, de forma a promover a inclusão social”. 
Matérias aprovadas por unanimidade. Foi analisado também o Pedido de 
Informação nº011/18 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 
“Requer ao Poder Executivo que informe, a relação de todos os servidores que 
foram e estão sendo beneficiado pela Gratificação Especial de Incentivo instituída 
pela Lei Municipal nº 958, de 27/06/2018; e Informe se algum servidor que em tese 
faria jus à gratificação deixou de recebê-la por ter descumprido alguma 
determinação superior ou algum procedimento administrativo especifico. Em caso 
positivo, expressar o motivo que ocasionou o não recebimento. Matéria aprovada 
por unanimidade. No período das Explicações pessoais, A Verª. Celia Vargas 
Padilha solicitou que fossem enviados ofícios aos ganhadores do festival e comissão 
organizadora, também solicitou para enviar ofícios às famílias que representam os 
alunos das turmas 51 e 52 da Escola Anchieta, que apresentaram o Teatro 
Destruição das Florestas, tema que aborda a preservação e os cuidados das 
florestas e do Meio Ambiente, citando que eram oito alunos que apresentaram 
teatro em Ijuí ficaram classificados em primeiro lugar e que futuramente irão 
apresentar em Porto Alegre esta peça teatral, também comentou quanto ao IDEB 
Federal que a Escola Anchieta esta com 6,3 no ensino fundamental com um nível 
de aprendizagem muito bom, frisou também a respeito do parque de máquinas, 
sugerindo para ter mais cuidado, pois o Prefeito escolhe seus Secretários de 
confiança e estes deverão trabalhar muito bem, e os Vereadores estão aqui para 
fiscalizar e denunciar para que as coisas andem bem, mencionou também que certo 
dia constatou uma funcionária dirigindo um veículo púbico e que o mesmo acabou 
batendo em outro veículo de particular, e não chegou fazer estragos, então solicitou 
que fosse enviado oficio ao Prefeito para que isso não volte a acontecer, que os 
motoristas que estão incumbidos para dirigir os veículos públicos que estes o 



 

façam, pois é contra a lei, mencionou também com relação ao oficio que iria para o 
Conselho Agropecuário e Equipe Técnica, para que estudem, analisem bem e 
tragam uma orientação para ser novamente votada, que diz respeito ao problema da 
extensão das estradas vicinais, pois é uma matéria que poderá dar polemica 
futuramente, pois para dar apoio aos agricultores que permanecem no seu meio, 
tem que dar incentivos a estes com Políticas Públicas, ressaltou também da 
importância da aprovação do cartão dos portadores de necessidades especiais, pois 
está em consonância com a lei maior, não havendo problemas e estes terão seus 
direitos em todos os municípios e a nível Nacional, logo após elogiou o bom 
trabalho que está sendo feito nas estradas do interior, mas destacou para que 
tomem cuidados quanto aos dias de chuva, que não sejam patroladas antes, para 
não ocasionar transtornos, ressaltou também o fato de que na garagem está 
sumindo coisas, que os responsáveis tomem as devidas providencia, colocando 
mais câmeras, guardas, e que evitem a entrada de carros estranhos no local. O Ver. 
Enio Alberto Delatorre abdicou deste espaço e solicitou autorização da 
Presidente da Casa para se retirar da sessão. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski 
iniciou falando das câmeras de vigilância existentes na garagem da Secretaria de 
Obras e indagou o Secretário Dorninha quanto às mesmas, citando que é uma 
preocupação muito grande quanto aos locais que tem objetos de maior valor, que 
essas câmeras possam pegar esses locais com maior fidelidade, pois existem 
pessoas falando que viram, mas não podem provar carros de particulares sendo 
beneficiados de serviços públicos dentro do parque de máquinas, citando que não 
existem imagens que comprovam os fatos, e acreditava que o Secretário tenha 
ciência desses fatos ocorridos no local, então que tome as devidas providencias, 
pois é um caso isolado que não repercute de grande prejuízo, e solicitou para o 
Secretário avisar quando houver uma próxima reunião do Conselho Agropecuário, 
mencionando que existe uma matéria de grande repercussão para ser aprovada que 
depende do parecer deste órgão, que é a questão da metragem das estradas, esta 
matéria tem que ser analisada bem com calma pelos interessados, pois reflete aos 
trâmites legais, as obrigações e impactos financeiros, a matéria tem que ser 
estudada com calma e responsabilidade, logo após deixou uma crítica quanto ao 
primeiro dia do festival, que causou um atraso no seu inicio, e citou que a 
Vereadora Cleomara destacou que o atraso foi um incidente causado no sistema de 
som. O Ver. Joel Pires Corrêa iniciou falando sobre o episódio ocorrido no 
galpão, parque de máquinas, e frisou que é sempre assim, quando esta se fazendo 
alguma coisa sempre vai existir alguém para criticar, e citou que há pessoas lá no 
setor que pensam em atrapalhar o serviço dos demais ao invés de ajudar. A Verª. 
Marlene Maçalai Selke solicitou envio de oficio de incentivo e parabenizando os 
agricultores familiares, que no dia 25 foi o dia dos feirantes e também pelo belo 
desfile. O Ver. Valmir Rochinheski solicitou envio de oficio ao colega Vereador 
Enio Alberto Delatorre pelo 3º lugar do Prêmio Terra da Produtividade e para o 
Juliano Dorn ganhador da Musica Mais Popular do XXIII FEMUSEC, e 
parabenizou a Administração e Secretaria de Educação pela organização do Desfile 



 

Cívico, a Secretaria da Agricultura pelo desfile com os maquinários representando 
a agricultura familiar de nosso município. O Ver. Valtair de Paula Alves 
inicialmente destacou o episódio ocorrido no parque de máquinas, quanto à 
denúncia que foi feita por um funcionário, e citou que o mesmo tinha ingressado na 
justiça, em aparte a Vereadora Cleomara que frisou que esse funcionário tentou 
entrar na justiça para voltar a trabalhar a onde ele estava, mas a própria justiça 
determinou que ele voltasse a trabalhar a onde ele foi aprovado pelo concurso, de 
volta a palavra ao Vereador Valtair, que solicitou que fosse enviado ofício aos 
Gaioleiros parabenizando-os pela iniciativa tomada, de fazer uma corrida 
beneficente em prol do Hospital de Chiapetta, frisou também com relação ao rolo 
compactador que está há meses parado por falta de reparos e que ainda não foi 
tomado as devidas providencias, e solicitou que fosse oficiado o Vice-Prefeito 
Celso Baier, para que tome as providencias necessárias com urgência, pois o 
município esta usando um rolo compactador emprestado do município vizinho, e 
necessitam desta máquina para terminar os reparos nas estradas que ainda faltam. 
O Ver. Aldair Clovis Maron abdicou deste espaço. A Presidente da casa Verª. 
Cleomara Bertaso inicialmente solicitou o envio de alguns ofícios: ao Patrão 
Joanir Strada e a Patroa Ivanice, pela recondução ao cargo de Patrão e Patroa do 
CTG Relembrando Tio Lautério, parabenizando-os e desejando sucesso, e que a 
Câmara de Vereadores estará sempre à disposição, a Administração Municipal, a 
SMEC e Lions Clube pelo belíssimo Festival da Música Sertaneja, para a SMEC e 
sua Equipe Diretiva pelo belíssimo Desfile Cívico, que teve como tema e que 
enalteceu o seu desfile a homenagem a Agricultura Familiar, solicitou também 
envio de ofícios as famílias enlutadas pelo falecimento de Euclydes Bueno e Leuri 
Bohn e também aos familiares do Pastor Albino Wortmann que era Pastor da nossa 
Igreja Evangélica que faleceu naquela semana, citando que era uma pessoa muito 
louvável como Professor e Orador, logo apos convidou a todos para a Semana 
Farroupilha que se iniciaria em breve, para participarem das festividades, e 
finalizou deixando uma frase “Somos tradicionalistas não só no falar, mas temos 
que ser em nossas atitudes do dia a dia também”, e para Finalizar agradeceu a 
presença de todos e convidou para a próxima sessão no dia 24 de setembro de 2018 
às 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.018/18 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018 

 
      Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito 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 da 
Vereadora Cleomara Bertaso Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a 
presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Enio 
Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene 
Maçalai Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula Alves, Invocando a 
proteção de Deus a Sra. 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 expedidas e recebidas, dando continuidade foi 
aprovada por unanimidade a Ata nº 017 de 10 de setembro de 2018. Logo após 
passou-se para o período da ordem do dia e não havendo nenhum projeto de lei 
oriundo do Poder Executivo Municipal para ser deliberado, foram analisadas as 
seguintes proposições: Proposição nº049/18 de autoria do Vereador Joel Pires 
Corrêa, que “Sugere ao Poder Executivo Municipal através do setor competente, 
providencie uma Casa Mata Móvel no Ginásio Municipal de Esportes, para a 
proteção dos mesários e juízes em dias de jogos”. Proposição nº050/18 de autoria 
do Vereador Joel Pires Corrêa, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal 
providencie, a colocação de um Placar Eletrônico a prova de água na quadra 
sintética da Praça Carlos Chiapetta”. Matérias aprovadas por unanimidade. No 
período das explicações pessoais, O Ver. Aldair Clovis Maron abdicou deste 
espaço. A Verª. Celia Vargas Padilha abdicou deste espaço. O Ver. Enio Alberto 
Delatorre inicialmente parabenizou o Vereador Gabriel pelo seu aniversário, em 
seguida solicitou para que fossem enviados novamente ofícios para o Sindicato dos 
Servidores Públicos, para que venha uma resposta daquela mudança do Estatuto do 
Funcionalismo Público, e também para o Conselho Agropecuário que tem duas 
questões para responderem da largura das estradas e o valor da hora máquina, 
solicitou também envio de ofícios para a Prefeitura de Campo Novo e para a 
COTRICAMPO parabenizando pelo andamento dos trabalhos da instalação da 
Usina de Etanol em Campo Novo para a nossa região toda, e citou que o município 
de Campo Novo já tinha assinado o protocolo de intenções para a construção dessa 
Usina, a onde a COTRICAMPO entra com o trabalho técnico, logo após frisou 
com relação à viagem que fez a Porto Alegre Juntamente com o Vereador Joel e 
Prefeito Eder, onde visitaram varias Secretarias, no FDR falaram mais uma vez 
sobre as escriturações das áreas do Cristo Rei e do Novo Horizonte que agora está 
andando ficou muito tempo parado sem avançar, também conversaram com o 



 

Locateli, que é responsável pela região inclusive naquele dia estava em Três Passos 
explanando sobre a Agricultura Familiar e da regularização das Indústrias 
Familiares em reunião com a AMUCELEIRO E ACAMRECE, foram também na 
Assembleia Legislativa, também na UERGS onde conversaram com a Reitoria e lá 
estavam presentes investidores da China que querem investir na Região Celeiro, e 
frisou que gostaria de dizer que é muito bom, mas quando se vê de falar de 
investimentos da China aqui no Brasil, temos que olhar com dois olhos, um que 
seria bom para o desenvolvimento da região e do Brasil, e outro desconfiando 
citando que, o que foi colocado lá que eles gostariam de vir para o Brasil e 
implantar um sistema deles tipo assim mandarem na região, e a Reitora foi muito 
feliz em colocar que a Universidade é parceira, mas o Brasil tem as suas normas 
também, então deve se ter muito cuidado de realizar um convênio com a China, 
foram também na Secretaria de Tecnologia do Estado, onde foi pedido mais 
funcionários e abertura de concurso das UERGS de Três Passos e Cerro Largo. O 
Ver. Gabriel Guilhon Kovalski agradeceu a todos pelas felicitações recebidas 
pela passagem de seu aniversário e que era muito gratificante estar ai completando 
mais um ano de vida adquirindo experiência, aprendendo, interagindo e que estava 
completando 24 anos no dia 24 e desejou vida longa a todos abençoados por Deus, 
em seguida frisou que gostaria de se desculpar citando que na ultima sessão ele foi 
um que insistiu para que o Conselho Agropecuário fizesse uma reunião 
especialmente para debater aqueles projetos sobre a metragem das estradas e tudo 
mais, e infelizmente ele não pode se fazer presente na reunião embora quisesse 
muito ter participado, e que queria deixar registrado que naquele dia ele tinha um 
compromisso agendado no INSS, logo após solicitou para que fosse enviado um 
oficio ao Departamento de Trânsito solicitando que fosse providenciada a devida 
sinalização daquela rótula que fica em diagonal para a direita da Prefeitura, não 
tem uma placa indicando se é uma rótula ou não, citando que por varias vezes ele 
assistiu e também lhe aconteceu de não saber se para, ou não para qual é a 
preferencial, mencionou também com relação ao comentário do colega sobre o 
Locatéli e que gostaria de compartilhar com o colega, e citou que o Locateli tinha 
lhe ligado na semana que tinha passado confirmando dando cem por cento só teria 
a parte burocrática para finalizar, e que estava vindo para Chiapetta uma 
retroescavadeira para ficar no município emprestada por alguns meses, também 
solicitou envio de oficio para o Presidente da Associação dos Funcionários 
Públicos Municipais, para que traga noticias sobre o estudo que seria feito da tal 
reclassificação salarial. O Ver. Joel Pires Corrêa abdicou deste espaço. A Verª. 
Marlene Maçalai Selke abdicou deste espaço. O Ver. Valmir Rochinheski 
inicialmente parabenizou o aniversariante Vereador Gabriel, em seguida frisou que 
participou da reunião do Conselho Agropecuário citando que a hora máquina era 
de R$ 180,00 reais e baixou para R$ 150,00 reais, até a reforma da citada máquina, 
citou também que falaram com relação às estradas, referente os três metros e que 
iriam ver com o Prefeito se ele vai retirar esses três metros, logo após solicitou 



 

para que fosse enviado um oficio para o Prefeito citando que na manhã daquele dia 
precisou de uma ambulância para transportar seu Pai até Ijuí e não tinha Motorista, 
então sugeriu se está faltando Motorista que se contrate porque ambulância tem, 
solicitou também mais um envio de oficio ao Executivo, para contratar um 
Veterinário para a Secretaria de Agricultura, porque muitos agricultores estão 
reclamando, e o Veterinário que estava lá solicitou licença. O Ver. Valtair de 
Paula Alves solicitou para que fosse enviado um oficio para o Senhor Zevir 
responsável pelo Departamento de Trânsito para que sejam recolocadas as placas 
na rua em frete do hospital proibindo o trafego de caminhões porque tem muitas 
pessoas reclamando, em seguida frisou que tinha sido consertado o rolo 
compactador para fazer os trabalhos nas estradas, solicitou também mais um envio 
de oficio para o Prefeito para ver se vai atender o seu pedido com relação aos 
Vigias na garagem da Secretaria de Obras. O Ver. Aldair Clovis Maron abdicou 
deste espaço. A Presidente da casa Verª. Cleomara Bertaso solicitou para que 
fosse enviado um oficio para a Patronagem do CTG Relembrando o Tio Lautério 
pela belíssima Semana Farroupilha, onde foram realizados eventos no CTG e 
também nas escolas Municipais, Estaduais e CRAS, sendo que o s elencos muito 
bem representaram o nosso CTG, solicitou também envio de oficio ao Professor de 
dança Professor Alessandro Moreira pelo belo trabalho que vem realizando com os 
elencos do CTG Relembrando o Tio Lautério, e para Finalizar agradeceu a 
presença de todos e convidou para as próximas sessões nos dias 08 e 22 de outubro 
de 2018 às 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.019/18 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018 
 
      Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e dezoito 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 da Vereadora 
Cleomara Bertaso Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos 
seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Enio Alberto 
Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene Maçalai 
Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula Alves, Invocando a proteção de 
Deus a Sra. 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, em sequência a Senhora Presidente 
informou aos colegas edis, que estava disponível na Secretaria da casa, o Processo 
de contas do executivo referente o exercício de 2016 e convocou a Comissão de 
Finanças e Orçamento para dar o Parecer para julgamento nos termos da legislação 
vigente. Logo após a senhora Presidente convidou o Secretário Municipal da 
Fazenda senhor Irineu Luiz dos Santos para fazer a demonstração e avaliação do 
cumprimento das metas fiscais referente ao 2º quadrimestre de 2018, cumprindo o 
estabelecido no artigo 9º § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dando 
continuidade foi aprovada por unanimidade a Ata nº. 018 de 24 de setembro de 
2018. 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 nº038/18 de 06 de Setembro de 2018, que “Altera redação do caput do art. 54 e 
acresce parágrafos 1º e 2º; acresce os artigos 54-A e 54-B e altera redação do 
parágrafo 1º, do artigo 56, constantes na Lei Municipal nº048, de 27 de dezembro 
de 1993, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
município de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências”. 
Matéria que estava baixada para uma melhor analise foi aprovada por 
unanimidade. Projeto de Lei nº040/18 de 01 de Outubro de 2018, que “Institui o 
Programa de Incentivo à Piscicultura e estabelece normas para a concessão de 
subsídios à aquisição de alevinos, no município de Chiapetta/RS, e dá outras 
providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº041/18 de 01 
de Outubro de 2018, que “Institui o Cadastro Técnico Municipal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, e cria a Taxa 
de Controle e Fiscalização Ambiental Municipal, de acordo com a Lei Federal 
6.938/81 e alterações, e dá outras providências”. Matéria baixada a pedido da 
Comissão de Constituição e Justiça para uma melhor analise e busca de mais 
informações necessárias para a conclusão do parecer, solicitando ao Executivo 
informações de quantas pessoas (Físicas e Jurídicas), estima-se que serão 
afetadas pela taxa criada? – qual o valor da receita que se estima arrecadar 



 

com a instituição desta taxa? Projeto de Lei nº042/18 de 01 de Outubro de 2018, 
que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras 
providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 043/18 de 01 
de Outubro de 2018, que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento 
vigente, e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de 
Lei nº044/18 de 01 de outubro de 2018, que “Autoriza a abertura de crédito 
especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 
unanimidade.  No período das explicações pessoais, O Ver. Valtair de Paula 
Alves Inicialmente solicitou envio de ofício ao Secretário de Obras e ao 
Coordenador, relatando que o agricultor Jaime Pecim teve que colocar leite fora 
por não ter acesso a sua propriedade, então solicitou para que fosse colocadas 
cargas de cascalho na entrada da citada propriedade, solicitou também um pedido 
do Atila que seja tomado providências com relação à estrada que vai do Parque de 
Rodeios até a sua propriedade, citando que são agricultores que dão retorno para o 
município e merecem ter estradas boas também, solicitou ainda para que coloquem 
cascalhos nas entradas das propriedades da Professora Elvira Toledo, do Sr. Alberi 
Boiarski, da Radio Ciranda e Mauricio Souto, e também que fosse feito a estrada 
que liga São Judas Tadeu, pois haverá festa nos próximos dias e a estrada esta em 
péssimas condições de tráfego em algumas partes, frisou também que falam que o 
Deputado Otavio Germano é um dos que mais enviou emendas para o nosso 
município, e era uma pena que ele não tenha conseguido expressiva votação. O 
Ver. Aldair Clovis Maron se congratulou no envio de ofícios a todos os eleitos 
neste ultimo pleito eleitoral, e lamentou por deputados que deveriam ter sido 
eleitos pelo bom trabalho que desempenharam durante seus mandatos, citando o 
Deputado Perondi que sempre nos ajudou e também toda a região na área da Saúde 
e não obteve êxito neste pleito, e torce para que outros deputados estejam 
engajados nesta causa que é a saúde e tragam auxilio também, exemplo o hospital 
de Ijuí. A Verª. Célia Vargas Padilha frisou que a eleição transcorreu dentro da 
normalidade, e parabenizou os colegas que lograram êxito com seus candidatos e 
aos demais que concorreram e não alcançaram seus objetivos, e mencionou que 
nem sempre a vida e feita de vitorias, muitas vezes não conseguimos alcançar 
nossos objetivos, assim é em todos os setores, cada um fez sua parte de uma forma 
ou de outra, e agradeceu os colegas que votaram no qual ela faz parte, destacou 
também que a política passa e as amizades continuam, que cada um faz a 
campanha para seu candidato mas respeitando as opiniões dos demais, e deixou sua 
indignação quanto aos fatos que ocorrem nas redes sociais, estava havendo muita 
falta de respeito, de ver certas mensagens que vem ofender as pessoas, pessoas que 
convivem no nosso município, e sugeriu para que cada um vota no seu candidato 
mas que saiba respeitar as opiniões dos outros, nem sempre somos vitoriosos, em 
seguida solicitou para que fosse enviado oficio aos Deputados aos quais ela pediu 
votos, Bohn Gass, o Jeferson e senador Paim, e que iria cobrar para que eles 
ajudem o nosso município, também solicitou para que fosse enviado oficio para os 
Professores Municipais e Estaduais parabenizando-os pela passagem do dia do 



 

Professor, que desenvolvem excelente trabalho em nosso município a educação é a 
base de tudo, citando se hoje existe um profissional é graças aos educadores que 
lhes ensinaram as primeiras palavras, os valores, pois a educação vem de casa, 
Professores dão continuidade ao conhecimento. O Ver. Enio Alberto Delatorre   
comentou sobre as redes sociais, que não é muito adepto a isso, pois se ofende 
muita gente sem necessidade, é importante mas não para ofender as pessoas, e 
solicitou para que a Câmara de Vereadores enviasse ofícios a todos os Deputados e 
Senadores que se elegeram parabenizando-os, em nome de todos os edis, em 
seguida citou a importância das emendas que vem de encontro ao nosso município, 
e mencionou com relação o projeto da piscicultura que é importante para o 
município, frisou também que estava formalizado na casa um projeto solicitando 
incluir a apicultura, juntamente com EMATER, Secretaria de Agricultura e Escolas 
do Interior e que já tinha empresários interessados em investir neste projeto, 
inclusive trabalhar com abelhas sem ferrão, logo após parabenizou a todos pelas 
eleições que transcorreu normalmente, e salientou que o povo deu um recado nas 
urnas sendo soberano aqueles que trabalharam em prol do nosso pais, não se 
esperava uma renovação tão grande a nível nacional quanto estadual, também 
cedeu uma parte ao Vereador neguinho que solicitou para que fosse enviado oficio 
a Secretaria de Obras que coordenou o envio dos voluntários ao município de 
Crissiumal para auxiliar nos estragos causados pelo tempo. O Ver. Gabriel Guilhon 
Kovalski inicialmente salientou com relação às eleições que transcorreram de forma 
calma e tranquila, sem maiores percalços, e era de conhecimento de todos que ele 
fez campanha para o Perondi, apesar de tanto tempo estar no congresso e não ter se 
elegido nesta ultima ele sempre mandou emendas para Chiapetta, teve um olhar 
diferenciado, principalmente para o Hospital de Ijui onde também o nosso 
município usufrui dos serviços, ele sempre dedicou especial atenção a saúde destas 
entidades,  e citou que foi lamentável ele ter defendido as reformas da previdência 
e por ter estado ao lado do Presidente Temmer, teve as consequências políticas 
decorrentes, mencionou também que houve uma grande renovação principalmente 
no senado, e a nível estadual também, e desejou aos novos deputados para que 
façam uma boa política, honesta, logo após destacou o seu reconhecimento a 
administração por tem enviado voluntários para Crissiumal para auxiliar na 
reconstrução dos estragos causados pelo tempo, pois temos exemplo em nosso 
município quando também tivermos esta situação calamitosa, frisou também que 
iriam  a Capital Federal na Próxima semana juntamente com o Prefeito Eder e 
Vereador Valtair em busca de mais emendas para nosso município, ressaltou 
também que o Deputado Perondi havia encaminhado uma proposta louvável, e 
acabou que a proposta foi indeferida, então lamentava por isso. O Ver. Joel Pires 
Corrêa também frisou com relação aos deputados que não se reelegeram, mas que 
talvez acabem entrando em decorrência de outros acabarem assumindo alguma 
secretaria, e citou que o nosso município foi muito beneficiado pelas emendas do 
Deputado José Otavio Germano, mais de um milhão que foram investidos em 
obras e infraestrutura, e outras que ainda estão cadastradas e precisam ser 



 

empenhadas, e achou que iria ter mais respaldo a votação deste deputado, em 
seguida parabenizou a administração pelas estradas que estão sendo cascalhadas no 
interior, um exemplo de estradas, bem cascalhadas, e se conseguir fazer a estrada 
geral será muito bom, e solicitou envio de ofícios ao Prefeito e Secretário de Obras 
parabenizando-os pelo exemplo de bom serviço. A Verª. Marlene Maçalai Selke  
frisou com relação as eleições que transcorreram com muita calma, e citou que 
trabalhou para eleger o seu deputado que já destinou uma emenda para Chiapetta,  
e se dedicou em fazer algumas visitas para mostrar o trabalho, sentiu a necessidade 
de o Vereador visitar as pessoas, e achou muito produtivo e importante falar com 
as pessoas sobre diversos assuntos e receber as críticas, e saber ouvir a 
comunidade, e tentou divulgar o seu candidato a Deputado Stedle, em seguida se 
associou no envio de oficio parabenizando os Professores pela passagem do dia do 
Professor, logo após elogiou as estradas que estão sendo feitas no interior, estradas 
muito boas, e solicitou para que fosse enviado oficio para o Secretário de Obras, 
para colocar cascalho na estrada do Betio Maron, citando que ele também traz sua 
produção para Chiapetta, parabenizou também todas as crianças pelo dia da 
criança. O Ver. Valmir Rochinheski frisou também referente às eleições frisando 
que fez campanha para alguns candidatos juntamente com seu partido e que alguns 
se elegeram outros não, e não tirou voto de ninguém, mas conseguiu alguns votos 
de coração para seu candidato, em seguida solicitou envio de oficio para Secretaria 
de Obras para que fosse passado o rolo na estrada que vai para o Cadore, do CTG 
ate a divisa do Cadore, logo após frisou referente à cascata que esteve visitando no 
final de semana com familiares e amigos, e observaram que não tinha mais égua, e 
solicitou para enviar oficio ao Presidente da Ceriluz, e também ao Prefeito em 
nome da Câmara para que tomem providencias de largar água aos finais de semana 
e feriados. A Presidente da Casa Vereadora Cleomara Bertaso inicialmente 
comentou que tinha participado na ultima semana da assinatura do convenio de 
Planificação do SUS, citando que vai ser muito bom, os funcionários estão em fase 
de treinamento, aprendizagem para também entender, vem para regularizar os 
princípios do SUS, e sugeriu para o Secretário vir explanar como vai ser a 
Planificação do SUS para os vereadores, em seguida se associou no envio de oficio 
parabenizando aos Professores pelo seu dia é uma classe batalhadora, sofrida com 
tantas dificuldades, também solicitou envio de oficio ao Grupo da Terceira Idade 
Amizade e da Nova Conquista parabenizando-os pela passagem do dia do Idoso, 
frisou também sobre os funcionários que foram a Crissiumal, parabenizando-os 
pela solidariedade de irem até lá ajudar os necessitados, solicitou ainda envio de 
oficio ao Secretário de Obras e Coordenador pelo bom trabalho que está sendo 
realizado na localidade de Ás Brancas, e felicitou também as crianças de nossa 
comunidade pela passagem do dia da criança, e para Finalizar agradeceu a presença 
de todos e convidou para a próxima sessão no dia 22 de outubro de 2018 às 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.020/18 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018 
 
      Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e dezoito 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 da 
Vereadora Cleomara Bertaso Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a 
presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Enio 
Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene 
Maçalai Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula Alves, Invocando a 
proteção de Deus a Sra. 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, em sequência foi aprovada 
por unanimidade a ATA nº.019/18 de 08 de outubro de 2018.  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 nº045/18 de 11 de Outubro de 
2018, que “Altera redação do art. 4º da Lei Municipal nº 887/2017, de 10 de Maio 
de 2017, e dá outras providências”. Matéria baixada para uma melhor analise, e 
melhores informações do Poder Executivo: qual o custo da contratação de serviços 
especializados de ultrassonografia e outros que julgar necessário e se todos os 
produtores rurais serão beneficiados. Também foi analisada a seguinte proposição:  
Proposição nº051/18 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere 
que o Poder Executivo Municipal em conjunto com a Secretaria de Agricultura, 
EMATER, Secretaria de Meio Ambiente, Escolas Municipais e iniciativa privada, 
incentivem a formação de uma Associação de Apicultores. A apicultura é uma 
atividade econômica muito importante, além de criar hábitos saudáveis e 
preservação do meio ambiente e na cadeia de produção (polinização das plantas)”.  
Matéria aprovada por unanimidade. No período das explicações pessoais, O Ver. 
Valmir Rochinheski solicitou para que fosse enviado alguns ofícios, um para a 
Comissão Organizadora do Baile das Soberanas, outros para as Soberanas eleitas 
em nome de todos os Edis. O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou para se 
associar no envio de ofícios parabenizando a Comissão do Baile e as Soberanas 
eleitas, em seguida frisou com relação à viagem a Capital Federal que esteve na 
ultima semana, salientando que foram protocolados diversos ofícios nos gabinetes 
dos deputados, e comentou da indignação dos deputados que se reelegeram e dos 
que não se elegeram, pela votação que fizeram, e destacou que prometeram para o 
início do próximo ano alguns recursos para Chiapetta. O Ver. Aldair Clovis 
Maron Solicitou para que fosse enviado um oficio para a Secretaria de Obras, 



 

solicitando o patrolamento da estrada que vai da cidade até a divisa com Inhacorá. 
A Verª Célia Vargas Padilha solicitou para se associar no envio de ofícios para as 
Soberanas eleitas, parabenizando-as e que fosse externado as demais que 
desfilaram e não conseguiram se eleger, mas que demonstraram força de vontade 
solicitou também para que fosse enviado oficio aos Funcionários Públicos 
Municipais parabenizando-os pelo dia do funcionalismo publico, e pela dedicação 
na profissão que exercem, ressaltou também a importância do Funcionário Público 
no exercício da sua função, também solicitou que fosse enviado oficio para a 
Coordenadora da AMAE, aos Professores que trabalham lá, aos Funcionários e 
toda a Diretoria, destacando que esteve lá participando das atividades e relatou a 
importância das atividades lá desenvolvidas, do trabalho que os funcionários 
desenvolvem com esses alunos, atividades educativas, recreativas, trabalhos 
manuais que eles fazem, horários das atividades, a alimentação, destacou também a 
importância do seminário integrado, onde um grupo de alunos escolhe um assunto 
e posteriormente vão a campo fazer as pesquisas, depois às atividades e finalmente 
para expor na pratica. O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente frisou do 
encontro que está previsto acontecer na cidade de Braga no dia 09 de novembro, e 
solicitou confirmação de quem gostaria de ir conhecer os trabalhos da Fazenda da 
Esperança, uma Fazenda que era dos Padres onde se faz um trabalho de 
reabilitação social, onde os indivíduos que lá estão realizam trabalhos para que 
possam se auto sustentar, são pessoas que foram retiradas das drogas, e que lá 
estão tendo uma oportunidade de se reabilitar socialmente, em seguida solicitou 
para que fosse enviado um oficio para o DAER, pedindo encarecidamente para que 
fosse feita a operação tapa buracos da ERS 571 que está intransitável novamente, e 
comentou que em sua opinião achava importante à região ter realizado um 
encontro com os candidatos ao governo do estado, para que num amplo debate 
fossem colocadas estas questões das péssimas condições dos asfaltos da região 
celeiro, do fechamento dos pequenos hospitais, reivindicando as demandas da 
nossa região, logo após informou aos colegas Vereadores que a Comissão de 
Finanças e Orçamento já tinha dado o parecer das contas da gestão de 2016 do ex-
prefeito Osmar Kuhn, e assim que a Mesa Diretora achar necessário poderá colocar 
em votação, também se associou no envio de ofícios as Soberanas, solicitou 
também envio de ofícios para os proprietários da Fazenda Boa Vista e da Empresa 
Agrícola Chiapetta, parabenizando-os pelas obras que estão sendo realizadas, e 
também pela cedência de maquinários que estão auxiliando o Poder Público 
Municipal nas atividades de encascalhamentos nas estradas vicinais, e que isso 
sirva de exemplo para os demais, solicitou também envio de oficio para o 
Executivo para que atenda os diversos pedidos de proposições de todos os colegas 
Edis que estão no aguardo, solicitou também ao Executivo e Chefia de Obras para 
que fosse tomado providências quanto a estrada do Novo Horizonte, onde o 
empresário Ricardo Menegueti demarcou por conta própria, dificultando assim o 
trânsito de máquinas agrícolas dos demais moradores daquela localidade, causando 
um prejuízo nas estradas, e requereu a construção dos quebra molas que já havia 



 

solicitado anteriormente. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente solicitou 
para que fosse enviado oficio ao Deputado Jovir Costella, parabenizando-o pela 
reeleição e por ter intermediado a vinda dos maquinários cedidos para auxiliar nas 
atividades em nosso município, salientando que sempre é bem vindo estes 
maquinários, uma Patrola e um Rolo Compactador, também solicitou para enviar 
oficio ao Secretário Locatelli agradecendo por também ter intermediado para a 
vinda destes maquinários, solicitou também envio de oficio para os organizadores 
parabenizando pela organização do Baile das Soberanas, em seguida comentou da 
viagem a Brasília, citando que lá teve contato com vários deputados que tiveram 
votação aqui em nosso município, deixando ofícios nos gabinetes solicitando 
alguma ajuda futura que estes tivessem um olhar especial para com a nossa 
comunidade, e destacou que ficará atento e cobrando destes parlamentares no 
início do próximo ano, período em que se dá as definições das emendas, logo após 
frisou sobre a questão do empresário Ricardo Meneguetti, da estrada do Novo 
Horizonte e comentou que esteve falando com o Prefeito e este prometeu nos 
primeiros dias resolver esta questão pessoalmente com o empresário, em aparte ao 
Vereador Enio que destacou que o leiteiro só está passando por lá por que os 
moradores tiveram que fazer um desvio, pois a questão lá está precária de volta ao 
Vereador Gabriel que solicitou que fosse enviado um oficio novamente ao 
Executivo, pedindo providencias para o caso da Celonir Fonseca (Totalex), que 
fosse resolvido o problema desta Rua Presidente Getulio Vargas, em aparte ao 
Vereador Neguinho que colocou sua indignação quanto ao que está ocorrendo,  que 
está sendo alvo de comentários no seu setor, estão criticando sua atuação, onde 
muitas vezes tem que se deslocar nos finais de semana para auxiliar algumas 
atividades e está sendo alvo de críticas até mesmo por colegas, novamente em 
aparte ao Vereador Enio que frisou que os Deputados Federais, e que lá estão, 
ainda tem este próximo ano para destinar emendas, podem ainda carimbar emendas 
para o exercício 2019, de volta ao vereador Gabriel, que ressaltou que esteve com 
o Deputado Perondi e que este já tem as suas cotas do próximo exercício já 
previstas para destinar ao Hospital de caridade de Ijuí, o HCI. O Ver. Joel Pires 
Corrêa solicitou somente que fosse enviado um oficio para Secretaria de Obras 
solicitando que fosse dada uma atenção especial na estrada que liga a comunidade 
de São Judas até o asfalto passando pela APSAT. A Verª Marlene Maçalai Selke 
inicialmente destacou que este mês foi um mês de comemorações, exemplificou o 
dia do Médico, dia das Crianças, dia dos Idosos, do Professor, do Dentista, do 
Funcionário Publico, e solicitou que fosse enviado ofícios parabenizando estas 
classes trabalhistas, também solicitou oficio para os organizadores do baile, 
solicitou oficio para dona Glacir Presidente da OASE, pelo Chá da primavera, 
frisou também com relação às solicitações das estradas e relatou que já havia 
falado com o Coordenador de Obras o Gringo e este já havia dito que estavam 
fazendo as estradas vicinais. A Presidente da Casa Verª. Cleomara Bertaso se 
associou ao envio de ofícios parabenizando as Soberanas eleitas, também solicitou 
enviou de ofícios aos coordenadores do CRAS, STHAS, e do PIM, pelo dia da 



 

Criança, pela programação diferenciada, uma tarde bem divertida, parabenizando 
também pelo baile das soberanas, pela forma como foram realizadas as etapas da 
escolha das soberanas, bem organizado, um baile bem organizado, banda boa, 
solicitou também envio de oficio ao Prefeito e Secretário de Obras agradecendo 
pela instalação da rede de água no cemitério da localidade de São Judas Tadeu, 
também solicitou ainda envio de oficio para o Executivo e para a Secretaria de 
Obras, solicitando providencias e soluções urgentes na esquina antes da escola 
Lorette Fanck, pois nos dias de chuva ocorre o acumulo de água nestas imediações, 
alaga a frente da escola dificultando para os alunos. E para finalizar agradeceu a 
presença de todos e convidou para as próximas sessões nos dias 12 e 26 de 
novembro de 2018 às 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.021/18 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018 
 
      Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito 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 da Vereadora Cleomara 
Bertaso Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos seguintes 
edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Enio Alberto Delatorre; 
Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene Maçalai Selke; Valmir 
Rochinheski e Valtair de Paula Alves, Invocando a proteção de Deus a Sra. 
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 Marlene Maçalai Selke, em seguida foi feito um relato das 
correspondências expedidas e recebidas, em sequência foi aprovada por 
unanimidade a ATA nº.020/18 de 22 de outubro de 2018.  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 nº041/18 de 01 de 
Outubro de 2018, que “Institui o Cadastro Técnico Municipal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadas de Recursos Ambientais, e cria a Taxa de 
Controle e Fiscalização Ambiental Municipal, de acordo com a Lei Federal 
6.938/81 e alterações, e dá outras providências”. Matéria que estava baixada a 
pedido da Comissão de Constituição e Justiça para uma melhor analise, foi 
aprovada por unanimidade com emenda em seu artigo 4º o qual passa a viger com 
a seguinte redação: Artigo 4º - As pessoas físicas ou jurídicas que exercem 
atividades mencionadas no art. 1º e descritas no Anexo VIII da Lei Federal nº 
6.938/81, e alterações, não inscritas no Cadastro Técnico Municipal até o ultimo 
dia útil do trimestre civil, após a publicação desta lei, incorrerão em infração 
punível com multa de: Projeto de Lei nº045/18 de 11 de Outubro de 2018, que 
“Altera redação do art. 4º da Lei Municipal nº 887/2017, de 10 de Maio de 2017, e 
dá outras providências”. Matéria que estava baixada para uma melhor analise, e 
melhores informações do Poder Executivo, foi aprovada por unanimidade. Projeto 
de Lei nº046/18 de 06 de Novembro de 2018, que “Altera a redação do artigo nº 
235, da Lei Municipal nº048/93, de 27 de Dezembro de 1993, e dá outras 
providências”. Matéria 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 Decreto Legislativo nº001/18 de 06 de 
Novembro de 2018, que “Dispõe sobre as contas do senhor Prefeito Municipal de 
Chiapetta – RS, exercício 2016 e dá outras providências”. Matéria aprovada por 
unanimidade, prevalecendo assim o Parecer de nº 19.504 do egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do sul, FAVORÁVEL a aprovação das mesmas. 
Também foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº053/18 de 
autoria do Vereador Valtair de Paula Alves, que “Sugere que o Poder Executivo 



 

Municipal envie a esta Casa, um Projeto de Lei solicitando autorização legislativa 
para doação de terrenos, para a população que não tem condições de adquirir, com 
finalidade de assegurar acesso a terrenos urbanos e moradia digna e sustentável 
voltada à população de menor renda”. Matéria aprovada por unanimidade. 
Proposição nº054/18 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 de Futebol de Selão 
– edição 2019 seja denominada a respectiva taça com o nome de (taça) 
PROFESSOR ARMIRO WELKE, que muito incentivou a pratica do futebol em 
nosso município”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº055/18 de 
autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo 
Municipal reative o Centro Técnico Tele Centro localizado na Praça Municipal 
Carlos Chiapetta”. Matéria aprovada por unanimidade. No período das 
explicações pessoais, A Verª. Marlene Maçalai Selke abdicou deste espaço. O 
Ver. Valmir Rochinheski solicitou primeiramente para que fosse enviado oficio 
ao futuro governador eleito Eduardo Leite, parabenizando-o pelo pleito o qual irá 
lhe conduzir ao cargo de governador para os próximos quatro anos, também 
solicitou envio de oficio para comissão organizadora da festa do Hospital 
parabenizando-os pela boa receptividade e pela organização da mesma, em seguida  
comentou referente as estradas e parabenizou a equipe da Secretaria de Obras que 
nos últimos dias estavam realizando um mutirão para recuperar as mesmas, citando 
que houve muita reclamação, mas devido as chuvas as estradas ficaram 
danificadas. O Ver. Valtair de Paula Alves inicialmente ressaltou que durante a 
semana foi comprado massa asfáltica para recuperar as ruas de nossa cidade e 
comentou também que está previsto para logo a recuperação da ERS 571 que liga 
Chiapetta a Santo Augusto, que será realizado novamente um tapa buracos para 
amenizar os prejuízos, e citou que mais uma vez irão realizar este tapa buracos 
com asfalto a frio, que não irá resolver o problema, pois tem que ser feito com 
asfalto a quente para que possa compactar bem e não ter problemas de se soltar, em 
seguida frisou que estava indignado quanto há algumas reformas de máquinas que 
foram realizadas nesta gestão, e citou que os preços cobrados são abusivos, preço 
de mão de obra muito caro, sendo que temos funcionários que ganham para isso e 
não estão fazendo o serviço mecânico que deveriam, e citou que que iria averiguar 
a fundo e trazer outros orçamentos e resultados que comparem os valores pagos 
pelos consertos destas maquinas, e que no entanto apesar do que já foi gasto ainda 
algumas maquinas estão paradas, e solicitou  providencias com relação a isso, 
porque os valores praticados são altíssimos, mencionou também sobre uma 
empresa que presta serviço de assessoria em projetos para o município, que o preço 
praticado é abusivo, e que até agora não viu resultado nenhum quanto a projetos, 
sendo que temos aqui bons profissionais que podem fazer o mesmo e frisou que os 
Vereadores tem que fiscalizar mais, cobrar do Prefeito, pois estão gastando sem 
controle nenhum e que por outro lado a população cobra que esta faltando 
medicamentos na saúde. O Ver. Aldair Clovis Maron inicialmente se congratulou 



 

com os demais quanto as a recuperação das estradas, que agora está na reta final, 
sendo feito um bom trabalho de recuperação, para escoamento da safra e novo 
plantio, e solicitou para o Prefeito fazer dois turnos de funcionamento de Obras, 
para que não parem os trabalhos, em seguida parabenizou o Secretário Dorninha 
pelo projeto que foi apresentado para auxílio aos agricultores, e que sempre 
aprovará projetos vindos em beneficio à agricultura, frisou também que já tinha 
feito anteriormente uma proposição de doação de terrenos a comunidade, mais de 
cinquenta terrenos, e ainda não saiu do papel, e que a comunidade cobra dele esta 
promessa de terrenos para pessoas carentes construírem suas moradias. A Verª. 
Célia Vargas Padilha inicialmente solicitou envio de ofício para a comissão 
organizadora da festa do Hospital parabenizando-os pelo evento e lamentou não 
poder ter ido, mas que colaborou, solicitou também envio de oficio ao Senhor 
Prefeito, para que tome providencias em todas as áreas, e cobre dos Secretários, 
dos responsáveis, dos funcionários, mais atenção, mais fiscalização, mais 
responsabilidade pelos preços contratados que estão sendo cobrados nas compras 
de materiais, peças, equipamentos, que busque uma solução para isso com 
urgência, citando que foi o que o vereador Valtair comentou que está sendo 
cobrados preços exorbitantes de uma empresa que cobra trinta e seis mil reais, e as 
reformas que estão fazendo, onde é, e esta faltando na área da saúde em 
medicamentos, também frisou com relação às estradas citando que recebeu muitas 
reclamações de todas as comunidades, mas que sabia que estavam sendo tomadas 
providencia, e quanto aos medicamentos está havendo muitas reclamações, pela 
falta de medicamentos na saúde, em seguida frisou que foi feita uma ação muito 
bonita aqui em Chiapetta, quanto à prestação de socorro que foi dado a um cidadão 
Chiapettense que morava em outro município e o mesmo foi acolhido, logo após 
solicitou para que seja providenciado com urgência um redutor de velocidade na 
Rua Carvi que vai para Afucotri, nas proximidades da casa da Professora Elvira 
Toledo e dá Professora Elmi, citando que naquela via condutores descem em alta 
velocidade, podendo um dia desses causar um grave acidente ou atropelamento de 
algum pedestre, frisou também que era favorável a aprovação de projetos vindos 
em benefício da agricultura, pois sabe que a agricultura move a economia do 
município, mencionou também referente a palestra de Valorização da Vida que 
ocorreu durante a semana, excelente palestra, e solicitou para enviar oficio para 
todos os órgãos promotores deste evento parabenizando-os, pois foi de grande 
importância para a nossa comunidade, as famílias, os diversos assuntos abordados 
foram de grande importância a todos. O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente 
agradeceu o apoio dos Vereadores, onde ele solicitou para que fosse reativado o 
Telecentro na praça um projeto que estava dando certo, mas que parou, em seguida 
mencionou a questão do asfalto, que foi pedido por ele na última semana que fosse 
enviado um oficio ao DAER, pedindo providencias quanto a recuperação do 
mesmo, e citou que a sua preocupação é que o atual governo que está finalizando 
seu mandato não terá interesse nenhum em realizar o que deve ser feito é um 
recapeamento completo, e solicitou para que todos se empenhem numa ação 



 

judicial conjunta pedindo para seus parlamentares e também buscando apoio nos 
municípios vizinhos, pois também usufruem desta via, que apoiem uma iniciativa 
de  buscar uma solução imediata, desta via asfáltica por onde passa praticamente 
toda a nossa produção e dos demais municípios da região, os veículos que levam 
pacientes da saúde para os outros centros, a situação está péssima, frisou também 
do asfalto da cidade, explicou que a recuperação quando um asfalto é feito a quente 
ou a frio o mesmo deve ser remendado do mesmo modo, e sugeriu buscar novas 
emendas para refazer estes asfaltos nestas ruas, principalmente as ruas ao redor da 
praça, logo após solicitou para enviar ofícios para o Prefeito e Secretário da Saúde 
pela falta de medicamentos que está havendo, que a comunidade está reclamando e 
cobrando, cidadãos que foram operados e que no entanto não estão recebendo os 
medicamentos devidos, se esta havendo uma falta de programação, que se tome 
uma providência urgente quanto a isso, que o Secretário se organize quanto a isso. 
O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente comentou sobre o programa das 
casinhas verde, das consequências que ocorreram em função de algumas 
irregularidades, e mencionou o que a Promotoria de Justiça e o Ministério Público 
fizeram contra o ex-prefeito Osmar Kuhn, Secretária Laura e Secretário Carlos 
Eugenio, sobre algumas irregularidades do programa das casas, citando que 
existem pontos fundamentais sobre esta questão, primeiro o município fez um 
convenio com o estado para receber um financiamento habitacional de seiscentos e 
cinquenta mil reais, sendo cento e cinquenta mil reais de contrapartida do 
município e explicou que a finalidade deste projeto era a construção de unidades 
habitacionais para pessoas carentes que realmente necessitassem de moradias, e 
eles estão sendo acusados por pratica de improbidade administrativa, citando que a 
comissão exigiu aos beneficiários que estes teriam que possuir terreno no próprio 
nome e que em contrapartida teriam que dar um valor de três mil reais para 
melhorias do projeto, e isso foi o que a Justiça achou irregular, pois explicando, 
quem estava sendo beneficiado eram pessoas de baixa renda que não tinham 
condições nenhuma de construir sua casa própria e como teriam para pagar a 
contrapartida exigida, então por esses motivos eles estão sendo censurados por 
pratica de improbidade administrativa, ressaltou também que na decisão do 
Ministério Publico explica-se como deveriam ter feito, e leu a decisão do 
Ministério Publico explicando aos demais edis o que havia acontecido neste caso 
com o projeto habitacional, e o que aconteceu com os Réus é que os mesmos foram 
condenados a pagarem, fazer a devolução de cinco vezes o valor do salário que 
recebiam na época, e ainda tiveram os direitos políticos caçados pelo prazo de três 
anos, se assim serem condenados, logo após solicitou para se somar ao pedido de 
apoio com relação às estradas, também se solidarizou com o Vereador Neguinho 
quanto à reclamação da manutenção das máquinas e parabenizou aqueles 
funcionários que se empenham em manter suas atividades em dia, e por último 
solicitou envio de oficio ao Senhor Prefeito solicitando esclarecimento se as caixas 
de água da praça estão sendo utilizadas ou não salientando que estas poderiam ser 
utilizadas para regar as flores da praça. O Vereador Joel Pires Corrêa 



 

inicialmente frisou que tinha um assunto pendente sobre uma denuncia que foi 
feita contra a arbitragem e frisou de quanto ele era cobrado pela arbitragem nas 
edições dos jogos passados, então fez um relato dos gastos e destacou que não 
sobrava nada, que muitas vezes ele apitava de graça para poder manter o 
campeonato em andamento, e mencionou também que pelos valores recebidos à 
comissão organizadora do campeonato não conseguia trazer árbitros de fora para 
apitar todas as noites, e eles muitas vezes tinham que fazer isso de graça porque 
não tem condições de organizar um campeonato que se indispor com alguns atletas 
a falta de estrutura para manter o mesmo, e citou alguns exemplos de alguns casos 
ocorridos em outras edições onde tiveram que apitar de graça, em seguida frisou 
com relação a uma reclamação da Saúde que os motoristas reclamaram que certo 
dia um motorista ficou empenhado na estrada e que ligou para a Senhora Leda 
Ratz que falou que não tinha ninguém para socorrê-lo, e, no entanto ligaram para o 
ele e ele solicitou ao seu filho Jeferson que é da Saúde para ir socorrer, então ele 
ficou indignado pelo descaso da saúde em não ter um motorista de plantão, e 
solicitou que se tomem as devidas providências quanto a isso para que não 
aconteça mais este tipo de caso, frisou também com relação às casinhas, e se abrir 
um novo projeto habitacional terá alguns moradores como é o caso do “Fico” que 
receberá uma, em aparte ao Vereador Gabriel que frisou sobre o problema das 
arbitragens e colocou que tem vários problemas, não só das arbitragens e ressaltou 
que bom se estava tudo em dia, destacou também que quando jogava a tardinha lá 
no ginásio era cobrado uma taxa extra do horário e os valores ficavam pra o 
Vereador, de volta ao Vereador o vereador Joel, que questionou que gastava com 
manutenção, esta arrecadação que era feita era para comprar algumas coisas para 
manter as dependências do ginásio. A Presidente da Casa Vereadora Cleomara 
Bertaso inicialmente se associou ao envio de oficio parabenizando a equipe 
organizadora da festa do hospital, muito bem organizada, solicitou também para se 
juntar no envio de oficio parabenizando as equipes envolvidas na organização da 
Semana de Valorização da Vida, que foi muito proveitosa, todos saíram contentes 
das palestras, houve um reconhecimento por parte da comunidade, nos 
engrandeceu muito naquela semana, em seguida parabenizou a Secretária Fernanda 
juntamente com o CONDICA pela primeira Conferencia da Criança e do 
Adolescente realizada na última semana, que teve a participação de alunos e 
comunidade, destacou também que teremos dois governos novos e que os mesmos 
atuem diretamente naquilo que necessitamos para nossas comunidades de modo 
geral, parabenizou também através do colega Valtair todos os funcionários da 
Secretaria de Obras que fizeram e estão fazendo um trabalho intensificado na 
melhoria das estradas que sofreram muito com as chuvas da última semana, 
prejudicando assim o andamento da safra e o escoamento da produção, e isso 
ocorreu em toda a região não somente aqui em Chiapetta e  lamentou que pessoas 
que reclamam sempre das más condições das estradas são as mesmas que vão para 
outros municípios fazer suas compras, nos supermercados, comercio, etc, então  
essas pessoas deveriam dar exemplo gastando aqui, trazendo imposto para nosso 



 

município, para que o município arrecade mais e possa assim prestar um melhor 
serviço com condições, frisou também da falta de remédios no posto da saúde, 
citando que foi constatado uma falha na organização e na elaboração do pedido dos 
mesmos, frisou também da falta de exames, que a comunidade cobra muito isso, 
cobra providencias dos Vereadores e destacou que em épocas anteriores não havia 
estas cobranças, as coisas estavam em dia, então ela achava que deveria se ter uma 
melhor organização neste setor, para que se possa ter um melhor acompanhamento, 
frisou novamente das estradas, citando que o município possui centenas de 
quilômetros e que as mesmas estão sendo feitas, com muito empenho, que cada 
morador tem que ter seu tempo, aguardar que tudo esta sendo providenciado. E 
para finalizar agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão no 
dia 26 de novembro de 2018 às 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.022/18 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018 

 
      Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito 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 da 
Vereadora Cleomara Bertaso Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a 
presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Enio 
Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene 
Maçalai Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula Alves, Invocando a 
proteção de Deus a Sra. 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 Valmir Rochinheski, em seguida foi feito um 
relato das correspondências expedidas e recebidas, em sequência foi aprovada por 
unanimidade a ATA nº.021/18 de 12 de novembro de 2018.  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 nº047/18 de 12 de 
novembro de 2018, que “Autoriza a celebração de parceria concessão de 
finalidades de interesse público e recíproco com a APAE – Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Alegria, por meio de termo de fomento, e dá outras 
providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº048/18 de 12 
de novembro de 2018, que “Cria, acresce e extingue Cargos e Funções Públicas do 
Município de Chiapetta, previstos na Lei Municipal nº 692, de 31 de Dezembro de 
2012, e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de 
Lei nº049/18 de 12 de novembro de 2018, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a efetuar contratações temporárias de excepcional interesse público, e dá 
outras providências”. Com relação a esta matéria o Vereador Gabriel Guilhon 
Kovalski sugeriu uma emenda a qual foi reprovada com cinco votos contrários e 
três favoráveis dos Vereadores Célia Vargas Padilha, Gabriel Guilhon Kovalski e 
Marlene Maçalai Selker, posta em deliberação a citada matéria foi aprovada por 
unanimidade. Projeto de Lei nº050/18 de 12 de novembro de 2018, que “Dispõe 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019”. Matéria 
baixada para uma melhor analise. Projeto de Lei nº051/18 de 12 de novembro de 
2018, que “Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Chiapetta 
para o exercício de 2019”. Matéria baixada para uma melhor analise. Projeto de 
Lei nº052/18 de 19 de novembro de 2018, que “Autoriza a abertura de crédito 
especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 
unanimidade. Projeto de Lei nº053/18 de 19 de novembro de 2018, que “Autoriza 
a abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. 
Projeto de Lei nº054/18 de 19 de novembro de 2018, que “Autoriza a abertura de 
crédito especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. Matéria aprovada 



 

por unanimidade. Projeto de Lei nº055/18 19 de novembro de 2018, que 
“Introduz alterações na Lei Municipal nº 067/97, de 27 de novembro de 1997, e dá 
outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 
nº056/18, de 19 de novembro de 2018, que “Institui o Serviço de Inspeção 
Municipal-SIM no Município de Chiapetta, e dá outras providências”. Matéria 
aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº057/18 de 19 de novembro de 2018, 
que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de Cooperação entre 
os municípios da Região da AMZOP e CELEIRO, para troca de serviços de 
transporte de Pacientes, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 
unanimidade. Também foi analisada a seguinte proposição: Proposição nº056/18 
de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo 
Municipal tome iniciativa juntamente com os municípios de Inhacorá, Alegria, São 
Valério do Sul e Santo Augusto, visando unir esforços com relação o descaso do 
governo com a ERS 571 que liga o nosso município com a ERS 155 de Santo 
Augusto, ajuizando uma ação, para a restauração da mesma”. Matéria aprovada por 
unanimidade. No período das explicações pessoais, O Ver. Enio Alberto 
Delatorre Inicialmente frisou por uma questão de ordem pratica que a partir do dia 
seguinte estaria reassumindo a Presidência da Casa por mais uma sessão que é a 
ultima do ano por mais trinta dias, e citou que era um acerto feito com a sua 
bancada de cada um assumir oito meses, e informou que a próxima e ultima sessão 
seria no dia 10, citou também que na segunda quinzena não terá sessão ordinária, 
mas poderá ser convocada extraordinária dependendo do Prefeito, frisou também 
que quando tiver uma sessão extraordinária será feita a eleição da Mesa Diretora 
para o exercício de 2019, em seguida solicitou para que fosse enviado um oficio 
para o Executivo solicitando providências com relação à estrada que liga a 
propriedade de Florentino Mariano da Silva na localidade de Ás Brancas, citando 
que o Agricultor alega que não tem mais condições de sair, e todos sabem que ele 
permanece no interior lá longe é um casal de idosos é está meio cumpliciado a 
questão da estrada, logo após frisou que gostaria de pedir e deixar um 
questionamento para os Vereadores e que realmente dessem a opinião de quanto a 
Câmara irá destinar do orçamento este ano para o fundo para a construção da 
capela mortuária, e citou que o ano passado foi destinado trinta mil reais e ele tinha 
sugerido que fosse dado mais, então este ano queria a opinião de cada um, e por 
unanimidade os Vereadores concordaram de destinar da verba da Câmara 
Municipal para o citado fundo a quantia de cinquenta mil reais, e para finalizar 
solicitou para os colegas anotarem na agenda que no dia 15 de dezembro, a 
AMUCELEIRO e ACAMRECE farão reunião aqui na Mateada e ao meio dia será 
feita uma integração e espera que os nove Vereadores mais os funcionários possam 
participar vai ser o encerramento do ano. O Ver. Joel Pires Corrêa frisou que iria 
falar um pouco da viagem a Porto Alegre que fez junto com o colega Vereador 
Maron, e citou que vai aos cursos para aprender alguma coisa que ele não sabe, e 
ele tem intenção de ser Presidente no próximo ano e tinha muito assunto 
relacionado à Presidência do legislativo, e ele quer manter aqui como a Cleomara 



 

fez manter no mesmo nível, frisou também que às vezes o Vereador viaja e o 
pessoal comenta que está viajando por causa de diárias, mas não é por está questão 
ele viaja porque precisa e é um direito do Vereador de fazer os cursos, de ir para 
Brasília trazer emendas para o munícipio citando que já conseguiram muitas, e 
agora no final do ano está vindo uma retroescavadeira hidráulica a qual ele 
conseguiu com o deputado José Otávio Germano uma emenda de duzentos e 
oitenta e oito mil reais e a retroescavadeira já foi licitada só falta fazer a entrega, 
então isso é mérito dos Vereadores que correm atrás, sempre pensando do bem 
para a comunidade os Vereadores foram eleitos para isso, e muitas vezes os 
Vereadores são muito criticados, e algumas vezes nem citam os Vereadores em 
alguns eventos que fazem por ai deixam de lado e são os principais autores de 
muitas coisas no município, estão correndo atrás sempre, e aprovam isso, aprovam 
aquilo e no protocolo deixam os vereadores de fora. O Ver. Aldair Clovis Maron 
frisou que os Vereadores estão aqui para legislar e votar de acordo com a sua 
consciência e de preferência em beneficio da nossa comunidade, citando que era 
uma das metas que os Vereadores têm que atingir com respeito, e pela obrigação 
do voto que tiveram com o eleitorado, frisou também que esteve junto com o 
Vereador Joelzinho visitando o gabinete do Deputado Pedro Westphalen Secretário 
dos Transportes, onde levaram oficio também reivindicando e pressionando para 
que seja definitivo feito esse recapeamento da nossa ERS 571 que liga Chiapetta a 
Santo Augusto, e citou que havia pedido de vários Prefeitos inclusive de nosso 
Prefeito e da comunidade em geral, frisou também que essas viagens são 
importantes porque lá eles aprendem muito com relação ao dever do Vereador, 
frisou também que ele foi a Brasília e conseguiu trezentos mil reais para a nossa 
comunidade e mais duzentos mil está sendo protocolado, para beneficiar a todos os 
nossos munícipes. A Verª. Marlene Maçalai Selke Solicitou envio de oficio para 
a Secretaria de Obras solicitando providências nas estradas dos Cossetin, Rincão 
dos Estradas, Linha São José, citando que passou lá e estão em péssimas condições 
de tráfego, frisou também que a nossa Presidente Cleomara conduziu muito bem os 
trabalhos no período que esteve na Presidência da Casa e a parabenizou por ter 
representado muito bem as mulheres, e para finalizar frisou com relação o processo 
seletivo da importância da Psicóloga na entrevista, ninguém tem que ter medo de 
falar com a Psicóloga. O Ver. Valmir Rochinheski Solicitou envio de oficio para o 
Presidente da Ceriluz agradecendo e parabenizando pelo excelente trabalho que 
está sendo feito lá na cascata, e parabenizou a Presidente da Casa pela condução 
dos trabalhos neste período. O Ver. Valtair de Paula Alves Solicitou envio de 
oficio ao Coordenador de Obras Jairo e aos colegas por ter atendido um pedido que 
ele tinha feito de cascalhamento para o seu Jaime Picim, e citou que iriam começar 
o serviço de cascalho lá na propriedade de Alberi Boiaski, solicitou também envio 
de oficio para o Secretário do DAER em Cruz Alta, solicitando para que ele mande 
fazer o tapa buraco na nossa ERS 571, e se não tiver caminhão iria falar com o 
Prefeito para ir buscar as cargas de massa asfáltica para tampar esses buracos, tem 
que dar uma atenção para o nosso município, frisou também que tiveram em 



 

Brasília juntamente com o Prefeito, onde solicitaram uma caçamba traçada no 
valor de trezentos mil reais, e citou que tinha recebido uma mensagem que abril ou 
maio virá para o município de Chiapetta, citou também da retro que foi conseguida 
com o Deputado Covatti no valor de duzentos e cinquenta mil reais, frisando que 
ela já está com setecentos e quarenta e sete horas trabalhadas, ele está direto 
trabalhando na cidade e no interior, frisou também que lá no Cossetim já estão 
organizando para fazer o cascalhamento e nos lugares que está faltando, solicitou 
ainda para que fosse enviado mais um ofício para a Secretaria de Obras 
parabenizando pelo trabalho feito na propriedade de Albino Rozin. A Verª. Célia 
Vargas Padilha inicialmente frisou sobre os medicamentos que estão em falta na 
Secretaria da Saúde, citando que ela falou com o Secretário e ele orientou que teria 
que aguardar mais um pouco, e mencionou que a comunidade está reclamando 
muito o descaso da saúde, estão prometendo e não estão cumprindo, frisou também 
referente às estradas, que estão reclamando das péssimas condições de 
trafegabilidade principalmente na Linha São José, mencionou também que na 
véspera das eleições estavam cascalhando lá naquela comunidade e depois nunca 
mais deram atenção, tem que ser cobrado mais das autoridades, e solicitou ao 
responsável pelo Setor de Obras para dar atenção aos trajetos por onde passa o 
transporte escolar, em seguida solicitou para enviar um oficio em nome da Câmara, 
agradecendo ao Transporte Escolar e Secretaria de Educação que cedeu transporte 
para que os alunos fizessem uma viagem de estudos, e comentou que na volta 
choveu e agradeceu e parabenizou pela responsabilidade dos motoristas, solicitou 
também envio de oficio ao CTG parabenizando pelo concurso de desenho e de 
redação que foi desenvolvido nas escolas Municipais e Estadual, premiando alunos 
de todas as turmas e séries, salientou também que o município esta desenvolvendo 
nos 5º anos o projeto PROERD, um projeto que educa e ensina valores, contra o 
bullying, contra as drogas, o respeito entre colegas, Professores que é muito 
importante este projeto, muito importante esta parceria entre o poder público e as 
escolas, solicitou ainda envio de oficio para a Secretaria de Educação pedindo para 
quando escolher a comissão para fazer o Processo Seletivo, seja uma comissão 
comprometida, competente, respeitando os critérios para que não haja problemas 
na escolha dos aprovados. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski solicitou para que 
fosse enviado oficio ao Senhor Rodolfo Heinemann, parabenizando seu filho 
Gustavo Heinemann, aluno da Escola Anchieta, que ganhou a medalha de prata na 
olimpíada de astronomia e astronáutica, um feito bacana e importante a este aluno, 
em seguida comentou com todos que recentemente foi feito uma pesquisa pela 
empresa Destaque que premiou alguns Vereadores, e mencionou que a empresa é 
suspeita por realizar este tipo de pesquisa, pois não segue uma ordem de 
classificação, citando que quando alguém que é premiado não adquire o troféu eles 
acabam passando para outro, citando que se trata de um golpe que estão aplicando 
nas pessoas, induzindo a comprarem os troféus, frisou também sobre a questão das 
estradas que estão sendo cobradas, e frisou que o problema é generalizado, mas 
estão resolvendo, mencionou também que através do Secretario Locatelli, veio 



 

uma motoniveladora, para auxiliar nos trabalhos e que está dando aporte as 
necessidades do município, principalmente aos reassentamentos, frisou também 
referente à seletiva citando que injustiças foram cometidas, mas espera que no 
futuro não sejam cometidas mais, e solicitou para dar mais seriedade a este assunto, 
quanto as avaliações que são realizadas, para se ter um maior controle e que não 
cometam injustiças. A Presidente da Casa Vereadora Cleomara Bertaso solicitou 
inicialmente que fosse enviado oficio de voto de pesar em nome da Casa ao Senhor 
Nadir Brum de Deus, residente no Novo Horizonte pela perda de seu pai, também 
solicitou para se engajar no envio de oficio que seria encaminhado a CERILUZ 
pelo trabalho que desenvolveram junto à cascata, um ambiente bem aprazível, e 
agradável, também solicitou envio de oficio ao Comandante do 7º Batalhão da 
Brigada Militar de Três Passos senhor Diego Munari, onde teve a oportunidade de 
acompanhar a formação de novos oficiais, Munari que teve uma vasta luta para ter 
esta turma de formandos aqui em nossa região, e roga para que estes novos 
formandos permaneçam aqui em nossa região dando suporte as necessidades, 
solicitou também envio de oficio ao Presidente do CMD Junior Lima, pelo 
belíssimo Campeonato de Futebol Sete que ocorreu recentemente, solicitou 
também envio de oficio SMEC parabenizando pelo sucesso do Rekebra-Rekebra, 
este belíssimo trabalho onde as escolas trabalham com seus alunos nas 
apresentações culturais, solicitou ainda envio de oficio aos Conselheiros Tutelares 
pela passagem de seu dia, desejando sucesso no trabalho que estão 
desempenhando, logo após frisou que nestes últimos oito meses a frente do 
legislativo, teve muito aprendizado e muita satisfação em ter conduzido o 
legislativo por este período, e também teve o prazer de assumir o Executivo por 
uma semana, e ressaltou da parceria que tem dentro desta casa legislativa, em 
busca do crescimento de nossa comunidade, realmente foi muito gratificante e 
desejou sucesso aos demais Presidentes que sucederão. E para finalizar agradeceu a 
presença de todos e convidou para a próxima sessão no dia 10 de dezembro de 
2018 às 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.023/18 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
      Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito 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, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; 
Célia Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel 
Pires Corrêa; 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 Aldair Clovis Maron, em seguida 
foi feito um relato das correspondências expedidas e recebidas, em sequência foi 
aprovada por unanimidade a ATA nº.022/18 de 26 de novembro de 2018. Logo pós 
passou-se para o período da ordem do dia onde foram analisados os seguintes 
projetos de lei oriundos do Poder Executivo Municipal: Projeto de Lei nº050/18 
de 12 de novembro de 2018, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
Exercício Financeiro de 2019”. Matéria que estava baixada para uma melhor 
analise foi aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº051/18 de 12 de 
novembro de 2018, que “Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de 
Chiapetta para o exercício de 2019”. Matéria que estava baixada para uma melhor 
analise foi aprovado por unanimidade. Também foram analisadas as seguintes 
proposições: Proposição nº057/18 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, 
que “Sugere que o Poder Executivo e Legislativo Municipal, incentivam a 
organização de um festival da Música Gaúcha, Nativa e Galponeira, e também a 
realização de um Festival da Música Gospel a exemplo do que acontece com o 
Festival Sertanejo”. Proposição nº058/18 de autoria do Vereador Enio Alberto 
Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do setor 
competente faça melhoramentos de restruturação e modernização, ampliação do 
reservatório de água e demais reparos na cascatinha do Rio Pinheirinho nas 
proximidades da pedreira do município”. Proposição nº059/18 de autoria do 
Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Propõe ao Poder Executivo, que na 
Avenida Ipiranga, imediatamente antes das rótulas existentes no Município, 
construa uma lombada, conhecida como quebra-molas, a fim de que os condutores 
reduzam a velocidade, de modo a evitar acidentes”. Proposição nº060/18 de 
autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere ao Poder Executivo, 
que encaminhe com urgência, Projeto de Lei, já que de sua iniciativa, para alterar o 
art. 6º a Lei nº049/18 de 12 de novembro de 2018, acrescentando o seguinte texto 
“(...), desde que não prejudique o direito a nomeação do classificado da posição 
seguinte”, ou, pelo menos, que limite o aumento autorizado pelo artigo, 
acrescentando-lhe um parágrafo único com o teor: “O aumento referido no caput 



 

não será superior a 25% da carga horária inicialmente prevista para o cargo”. 
Também foi analisado o Pedido de Informação nº012/18 de autoria do Vereador 
Gabriel Guilhon Kovalski que requer ao Executivo que informe, nominalmente, a 
relação de todos os servidores que recebem remuneração total superior a R$ 
3.800,00 (três mil e oitocentos reais), devendo-se considerar o valor da 
remuneração decorrente do cargo efetivo e a proveniente de eventual função 
gratificada (FG). Informar também, o valor total respectivo. Matérias aprovadas 
por unanimidade”. Dando continuidade o senhor Presidente passou a palavra ao 
Patrão do CTG Relembrando o Tio Lautério senhor Joanir Strada que se 
manifestou fazendo um relato da situação do CTG, e solicitou auxilio dos nobres 
Edis para realização do Tradicional Rodeio Crioulo que seria realizado de 04 a 06 
de Janeiro e convidou os nobres Edis para se fazerem presentes no citado evento. 
No período das explicações pessoais, O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski 
inicialmente parabenizou o atual Presidente da Casa pela aquisição das tribunas, 
citando que quando o seu Pai era Vereador ele já solicitava esses equipamentos que 
fosse adquirido e também microfones para propriamente engrandecer o nosso 
Poder Legislativo, e o poder de toda a comunidade, porque hoje os Vereadores são 
representantes de quatro mil pessoas, e solicitou seguindo nessa linha como já foi 
dito que o próximo Presidente de repente adquira também um microfonezinho para 
melhorar ainda mais, para dar mais transparências as nossas sessões e falando em 
transparência ele fez um clamor e valia para os novos colegas, para realizar citando 
que já tinha comentado em outras sessões, já tinha feito requerimento, proposições, 
já tinha insistindo varias vezes nas explicações pessoais, para transmitir as sessões 
via rádio ou no próprio facebook, para toda a comunidade acompanhar os 
trabalhos, daria mais transparência aos serviços, a comunidade estaria mais a par 
do trabalho dos Vereadores, em seguida parabenizou a equipe da Comunidade de 
Nova Conquista que foi a campeã do torneio Jânio Luiz Scherer e todas as equipes 
que participaram, solicitou também envio de oficio ao Delegado e demais Agentes 
da Policia Civil parabenizando-os que no dia 03 de dezembro a policia civil gaúcha 
comemorou o seu aniversário de 177 anos e todos sabem que é uma instituição 
muito respeitada no Rio Grande do Sul, tem seus méritos apesar de estar com 
salário bastante atrasado que no mínimo dificulta os serviços, mas vai a o 
reconhecimento singelo, de mais desejou um feliz natal e prospero ano novo. O 
Ver. Joel Pires Corrêa primeiramente parabenizou o Presidente da Casa pelos 
trabalhos e citou se ele fosse eleito iria tentar manter o mesmo nível, em seguida 
frisou que queria explicar uma questão sobre a organização dos Vigilantes e citou 
que estava ajudando o Prefeito Eder, e que não era chefe dos guardas, mas estava 
ajudando a organizar, citou também que já tinham resolvido uma questão que era 
que os guardas estavam sem fardas, e eles conseguiram confeccionar as fardas e na 
sexta-feira iriam fazer a entrega para que eles possam estar identificados 
principalmente na Mateada, e salientou que não ganhava nada para fazer isso, logo 
após agradeceu o Patrão do CTG Joanir Strada pelo convite e desejou um feliz 
natal e feliz ano novo a todos. A Verª. Marlene Maçalai Selke solicitou para se 



 

associar no envio de oficio da Cleomara para o CRAS e frisou que esse ano foi um 
ano difícil de dificuldades para certos setores onde foi discutindo referente às 
estradas, saúde, e solicitou que para o próximo ano seja encontrada a solução, que 
seja trabalhado para uma localidade primeiro e depois para outra e assim seguindo, 
por exemplo, ir numa comunidade e fazer tudo que precisa depois vai para outra e 
assim por diante, citando que em uma comunidade fazem um pedaço e não fazem o 
resto, e mencionou que tinha um proprietário que lhe falou que não conhece a 
patrola, e todo mundo tem o mesmo direito, e desejou feliz natal a todos e um feliz 
ano novo, e os Vereadores estão aqui para representar a todos e não para 
representar partidos políticos tem que olhar para todos. E desejou um bom trabalho 
ao novo Presidente que iria assumir. O Ver. Valmir Rochinheski parabenizou o 
Presidente pela aquisição das tribunas, e também o parabenizou pela semana que 
assumiu o Executivo, citando que como Prefeito correu atrás para tampar os 
buracos do nosso asfalto, em seguida solicitou para enviar um oficio para a 
Secretaria de Obras, para resolver o problema lá na subida do Elcio Machado, 
citando que tinha um pivô lá e molha a estrada fica liso dificultando trafego de 
veículos, e também para passar o rolo na estrada travessão que sai do Cadore, 
solicitou também envio de ofícios, para os campeões do torneio Jânio Luiz 
Scherer, e desejou uma boa mateada a todos e um feliz natal e prospero ano novo. 
O Ver. Valtair de Paula Alves parabenizou o Presidente Enio que assumiu como 
Prefeito e que fizeram alguns serviços juntos a onde ele participou com a 
retroescavadeira, em seguida solicitou para enviar um oficio ou senhor Prefeito 
citando que quando ele fala às vezes as pessoas ficam bravas, e frisou para os 
colegas Vereadores que dias atrás tinha sido vendido um carregador no leilão por 
vinte e dois mil reais e ele tinha falado na sessão passada que tinha sido gasto 
quarenta e dois mil reais em reformas desse trator, e solicitou que gostaria que o 
Prefeito desse uma atenção os consultasse que eles conhecem esses maquinários, 
frisando que teriam que ter ficado com esse trator que era bom e seria útil para 
fazer cascalhos, uma terra planagem, serviços na cidade, então foi um desperdício 
de dinheiro, um dinheiro jogado fora, logo apos se dirigiu ao Patrão do CTG Joanir 
Strada que estava presente, citando que sempre aprovou as verbas para o CTG, mas 
queria fazer um pedido para pegar os seguranças aqui do nosso município para o 
Rodeio, valorizando o pessoal de nosso município, solicitou também envio de 
oficio aos Funcionários da Secretaria de Obras pelo desempenho, trabalhando até 
nos sábados, para realizar a Mateada e também pelo serviço prestado no asfalto, 
solicitou ainda mais um envio de oficio ao senhor Prefeito para cobrar mais da 
CERILUZ, o retorno está sendo muito pouco para o nosso município, esse valor 
que querem de quarenta mil reais, que vai dar na reforma da luz no Parque eles tem 
que dar tudo, e solicitou envio de oficio para a CERILUZ para suportar esse valor, 
e desejou um feliz natal e prospero ano novo. O Ver. Aldair Clovis Maron 
agradeceu o Patrão do CTG pelo convite, e também as demais pessoas por tudo 
que fazem para a comunidade, todos fazem a sua parte, e cada vez devemos atingir 
mais a nossas metas, e sugeriu que fosse oficiado a CERILUZ, para que suportam 



 

esse valor, logo após frisou com relação a segurança, frisando que deveria ser feito 
por aqui, pelo nosso município, em seguida frisou que deveremos trabalhar mais 
ainda para conseguir mais emendas para o nosso município, e citou que ele 
conseguiu trezentos mil de emendas com os nossos Deputados, frisou também que 
esteve presente no DAER e também teve contato com o Deputado Pedro 
Westphalen dando aquela pressão, para que cada um faça a sua parte para 
regularizar a situação de nosso asfalto que não é fácil, e para finalizar agradeceu os 
dois Presidente pelos trabalhos, e se desculpou de alguma coisa que ele falou se 
magoou alguém, e desejou um feliz natal e prospero ano novo a todos. A Verª. 
Cleomara Bertaso inicialmente parabenizou o Presidente Enio pelo bom trabalho 
apresentado quando assumiu a Prefeitura, em seguida solicitou para encaminhar 
alguns ofícios para SMEC, CTG, Escola Anchieta e Haydê, Lorete Fanck e bem me 
quer, pela participação de um concurso junto com o CTG para desenvolver 
desenho com os menores, citando que uma turma teve desenhos sobre lendas e no 
ensino médio da sétima a nona seria textos, então teve muitos desenhos muito 
bonitos lá, foi um processo bem organizado e que acreditava que as pessoas que 
foram escolhidas não tinham vínculo com ninguém, então foi bem organizado, e 
demonstra que as escolas estão com seus profissionais competentes, solicitou 
também envio de oficio para a STHAS e CRAS parabenizando pela ornamentação 
da praça, citando que não sabia se todos perceberam que elas estavam no mínimo 
umas três semanas em função da praça arrumando, e que muitas vezes nosso povo 
não sabe respeitar de estragar o pouco que o município pode investir em 
ornamentação, e ela observou em vários municípios ornamentações bem mais 
amplas, frisou também com relação o problema no São Judas, citando que não 
tinha sido feito ainda porque não estava nas prioridades não estava tão danificada 
conforme as outras estavam, solicitou ainda envio de oficio para o CMD 
parabenizando pela organização do Torneio Jânio Luiz Scherer, e parabenizando a 
equipe da Nova Conquista que foi a Campeã, e a Vice-campeã equipe Kessler 
Eletricista, e deixou o convite para participarem da Mateada, e desejou um feliz 
natal e prospero ano novo a todos. A Verª. Célia Vargas Padilha inicialmente 
frisou que aqui nesta casa já aprovamos muitos projetos de lei muitas proposições, 
e muitos já foram executados e muitos têm a ser executados, mas estava tudo bem 
na vida das pessoas têm altos e baixos, tem pontos positivos e negativos, mas ela 
sempre diz que o município é de todos é do povo que trabalha que paga seus 
impostos, então tem que atender muito bem a população, em seguida mencionou 
que ela também recebeu o vídeo que o colega Valtair colocou, o problema lá em 
São Judas é difícil concordava plenamente e solicitou que fosse enviado um oficio 
ao Secretário de Obras para que acompanhe, vai conferir em todos os lugares onde 
forem os funcionários trabalhar, e citou que inclusive recebeu uma reclamação que 
foram lá nos Cossetim e fizeram serviço, encascalharam e deixaram lá um lugar 
que é até difícil do transporte passar, então devem ir lá fiscalizar porque não é 
culpa do funcionário que vai lá rápido faz o serviço, faz o patrolamento e ninguém 
aparece lá, então tem que ter os chefes de obras acompanhando sim e fazendo cada 



 

vez mais, frisou também que lhe falaram que, da onde vem à renda para o 
município, vem da agricultura, dos agricultores que produzem os alimentos e eles 
querem é estrada boa para transportar os produtos, então isso deve ter prioridade se 
nos temos uma agricultura farta, com ótima produção com certeza teremos muitos 
empregos na cidade e renda, frisou novamente com relação o problema lá em São 
Judas citando que fiquei triste também com aquilo que colocaram, mas cadê o 
Chefe de Obras para ver aquilo lá e acompanhar, e será que foram lá conversar 
após isso que ocorreu ou deixaram assim, então algo deve ter, logo após citou a 
presença do motorista Luciano e parabenizou os motoristas, mas que as estradas 
sejam olhadas com carinho e encascalhar também onde passa o transporte escolar, 
porque tem lugares que não tem cascalhos e os motoristas que transportam as 
crianças são uns heróis em dias de chuva, em seguida solicitou para que fosse 
enviado uns ofícios para a Escola Estadual e Escolas Municipais, para os Pais dos 
Alunos, tanto da rede estadual como municipal, pelo concurso que o CTG 
proporcionou e parabenizou o Patrão, foram desenhos maravilhosos a partir das 
lendas antigas, as redações, etc., frisou também que gostaria de falar sobre as 
contratações que o colega Gabriel falou que as pessoas que se inscreveram para um 
determinado cargo, que pagam e se dedicam, elas querem assumir seus cargos sim, 
se é um contrato de 20 horas que o executivo respeite a ordem de seleção, e  
agradeceu a todos os colegas vereadores e funcionários e pediu escusos se ela 
ofendeu alguém e desejou um excelente natal, e prospero ano novo a todos. O 
Presidente da Casa Vereador Enio Alberto Delatorre inicialmente frisou que era a 
ultima sessão ordinária deste ano, em seguida mencionou que enviaria oficio para a 
CERILUZ para eles suportar esse valor, dando continuidade parabenizou todos os 
motoristas do transporte escolar em nome de seu sobrinho Luciano como a 
Vereadora Célia tinha frisado, citou também que na semana que ele assumiu como 
Prefeito fez vários serviços nas estradas e bueiros, e colocação de cascalhos, logo 
após solicitou para que fosse enviado um oficio ao Prefeito Eder e Vice Celço, 
agradecendo por esta oportunidade que os Prefeitos estão dando para o Presidente 
assumir uma semana e que isso é importante, é uma experiência muito boa, e 
mencionou que assumiu cinco dias uteis e foi quatro lá na garagem incomodar os 
funcionários, e agradeceu o Gringo que foi muito parceiro, o Vereador Neguinho e 
demais funcionários e que este oficio seja estendido a todos os funcionários de 
todas as Secretarias não tinha queixa de ninguém todos foram legais, frisou 
também que aqui na Câmara de Vereadores ele tinha que agradecer todos os 
colegas Vereadores pelo trabalho que realizaram este ano e  pediu desculpa e 
perdão se algum erro ele cometeu na tentativa de dar alguma resposta que não seria 
necessária, de ofender alguma colega ou algum colega, e conclamou para que 
tenhamos um natal de paz, ele queria sair de cabeça erguida, foi um ano bom, bem 
trabalhado que não houve grandes problemas, então que seguimos assim aqui na 
Câmara de Vereadores, citou também que a Vereadora Cleomara como Presidente 
assumiu mais meses como Presidente, do que ele esse ano ele assumiu quatro 
porque tinha assumido quatro o ano passado e ela assumiu oito meses este ano, e 



 

salientou também que ele fez algumas coisinhas aqui na Câmara de Vereadores por 
exemplo a inauguração da galeria dos Vereadores, modificação da Galeria dos 
Presidente, porque se não iria ter parede para por mais quadros, a questão da ata foi 
colocada no site da Câmara não precisando mais ler nas sessões, foi colocado 
também a cortina de ar, e mais dois ar condicionado, que é usado por nós e pela 
comunidade, também foi feito a reforma da calçada, outros presidentes também 
fizeram e que a próxima Mesa Diretora de sequencia a este trabalho, e para 
finalizar convidou e que queria contar com todos os Vereadores e Funcionários no 
sábado lá na cascata no almoço da ACAMRECE, e agradeceu os funcionários da 
casa pelo excelente trabalho, e desejou um feliz natal e feliz ano novo, e que estava 
ai para começar um ano novo abraçado com todos. E para finalizar agradeceu a 
presença de todos e desejou um bom recesso a 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.     
 



 

                                                 ATA Nº.024/18 
 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018 
 
      Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito às dezenove horas, na 
sala de sessões, reuniu-se em caráter extraordinário a Câmara Municipal de Vereadores 
de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, sob a Presidência do Vereador Enio Alberto 
Delatorre, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas 
Padilha; Cleomara Bertaso; Joel Pires Corrêa; Marlene Maçalai Selke; Valmir 
Rochinheski e Valtair de Paula Alves, com a ausência do Vereador Gabriel Guilhon 
Kovalski, Invocando a proteção de Deus e havendo quórum o Sr. Presidente declarou 
aberta a sessão e de imediato fez a leitura do oficio de convocação nº059/18 de 21 de 
dezembro de 2018, em seguida foram analisados os seguintes projetos de lei oriundos do 
Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei nº058/18 de 21 de dezembro de 2018, que 
“Dispõe sobre a Politica Habitacional Geral e de Interesse Social do Município de 
Chiapetta e dá outras providências”. Projeto de Lei nº059/18 de 21 de dezembro de 
2018, que “Institui o Programa Bolsa Mestrado Educador”. Projeto de Lei nº060/18 de 
21 de dezembro de 2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar convênio 
com a Associação Hospitalar Chiapetta, e dá outras providências”. Projeto de Lei 
nº061/18 de 21 de dezembro de 2018, que “Autoriza a celebração de parceria para a 
consecução de finalidade 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 dos presentes.  Logo após o 
senhor Presidente suspendeu a sessão e convidou o Senhor Prefeito Municipal senhor 
Eder Luis Both e Dr. José Valdir Maçalai para tratar de assuntos referentes à aquisição de 
prédio para o funcionamento da capela mortuária. De volta à continuidade da sessão o 
senhor Presidente da casa colocou em votação as Comissões Permanentes para o 
exercício de 2019, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes. Em 
seguida o senhor Presidente anunciou que estava iniciando o processo de escolha através 
de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o exercício de 2019, abrindo 
espaço para apresentação de chapas, findo o prazo estipulado foi apresentado apenas uma 
chapa assim composta: para Presidente o Vereador Joel Pires Corrêa, para Vice-
Presidente o Vereador Aldair Clovis Maron, para 1º Secretário a Vereadora Cleomara 
Bertaso, para 2º Secretário Vereadora Marlene Maçalai Selke. Chapa esta aprovada por 
unanimidade de votos dos presentes, 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 2019. 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.     

 


