
 

 

 

 

 

ATA Nº.008/19 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29 DE ABRIL DE 2019 

 

      Aos vinte e nove dias do mês de Abril de dois mil e dezenove as dezenove horas na sala de 

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

do Rio Grande do Sul, sob a Presidência do Vereador Aldair Clovis Maron Vice-Presidente no 

exercício da Presidência, com a presença dos seguintes edis: Célia Vargas Padilha; Cleomara 

Bertaso; Enio Alberto Delatorre; 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 Valmir Rochinheski, 

em seguida foi feito um relato das correspondências expedidas e recebidas, logo apos passou-se 

para o período da ordem do dia onde foi analisado o seguinte projetos de lei oriundo do Poder 

Executivo Municipal: Projeto de Lei nº021/19 de 22 de abril de 2019, que “Autoriza a abertura 

de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 

unanimidade com emenda proposta pela Comissão de Finanças e Orçamento em seu artigo 

primeiro, passando a viger com a seguinte redação: Art. 1º - Finalidade/Objeto: Conjunção de 

esforços entre os participes para a realização do projeto “Campeonato Municipal de Futsete” que 

envolverá as mesmas Categorias do Campeonato Municipal de Futsal. No período das 

explicações pessoais, O Ver. Valmir Rochinheski abdicou deste espaço. O Ver. Valtair de 

Paula Alves solicitou envio de oficio para a Secretaria de Obras agradecendo a onde ele fez um 

pedido de encascalhamento na propriedade do senhor Erno Bohn e foi atendido, agradeceu também 

o senhor Erno por ter tratado bem os funcionários, e também agradeceu os funcionários que 

trabalharam lá pelo empenho e até pelas estradas agora que estão fazendo na Nova Conquista, e 

citou que o pessoal esta concordando em abrir mais as estradas que eram muito estreitas. A Verª. 

Célia Vargas Padilha solicitou para que fosse enviado em nome da Câmara oficio de voto de 

pesar para o Periri e esposa, pelo falecimento do seu filho, em seguida frisou que tinha varias ruas 

que ela solicitou redutor de velocidade, e citou um que ela solicitou na rua que desce para a 

Afucotri, então solicitou que fosse enviado um oficio ao responsável para que tome providencias 

com relação a esses pedidos de redutores de velocidade, solicitou ainda que fosse enviado um 

oficio para a comunidade Católica parabenizando pela brilhante festa realizada no final de semana. 

A Verª. Cleomara Bertaso solicitou para que fosse enviado um oficio para a Igreja Católica 

parabenizando pela grandiosa festa e também pela inauguração da gruta em frente à Igreja, 

solicitou também envio de oficio à senhora Neli Farezin agradecendo pelo ótimo trabalho como 

Gerente do Banrisul em nossa cidade e que naquela semana estaria sendo transferida para a cidade 

de Igrejinha, e citou que ela foi muito parceira da comunidade, muito parceira da administração, e 

desejou sucesso lá nessa nova gerência e quem vai sair perdendo é a nossa comunidade por ela 

não estar mais aqui. O Ver. Enio Alberto Delatorre abdicou deste espaço. O Ver. Gabriel 

Guilhon Kovalski frisou que dias atrás dando uma vasculhada nos arquivos lá em sua casa, 

analisou um requerimento que ele havia enviado, eles todos haviam enviado para a Secretaria de 

Meio Ambiente de novo aquele assunto, e ai ele fez a leitura do que foi solicitado e o que foi  



 

 

 

 

 

 

 

respondido para eles dar uma analisada e verificar se isso vem ocorrendo de fato ou se não, e citou 

que naquela ocasião foi solicitado o seguinte: Se a Secretaria de Meio Ambiente vem promovendo 

ações de combate o mal ou excessivo uso de agrotóxicos no município? Se desde o inicio do ano 

isso era em 2017, se já tinha recebido denuncias e reclamações formais ou informais a respeito do 

uso indevido de agrotóxicos no município especialmente em locais situados na área urbana, e se 

foi tomada alguma medida diante desta situação quais? E dai o que lhe chamou atenção é que 

constou na resposta com relação ao mau uso ou excessivo de agrotóxicos, a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente realiza diversas ações entre as quais proibição do uso de agrotóxicos em área 

urbana, está expressamente escrita que havia de alguma forma a proibição, frisou também que 

dizia que estava em fase de implementação a estrutura de fiscalização ambiental imprescindível 

para a conscientização e proibir excesso, constou também que a Secretaria teria recebido denuncia 

por telefone de pulverizador na área urbana com forte cheiro de agrotóxicos, e questionou se já 

tinham respondido o oficio solicitado na sessão passada com relação às notificações, o Secretário 

da casa respondeu que não, citou também que lhe chamou a atenção também é que eles colocaram 

o seguinte, para a construção de galpões na cidade, para a guarda de máquinas, equipamentos, 

insumos diversos o município irá notificar a todos para que proceda ao licenciamento ambiental 

documento este que irá normatizar o uso desses prédios sem causar problemas a vizinhos e ao 

meio ambiente, e compartilhou isso com os colegas porque na sessão passada já se conversou 

bastante sobre isso e achava que ali tinha informações importantes e ele fazia questão de averiguar 

mais a fundo a respeito se tinha sido realizado isso, se tinha alguma questão de realização de 

licenciamento ambiental, logo após frisou com relação a outro assunto citando que na nossa Lei 

Orgânica consta que, todo o ano contado do inicio do período legislativo o Prefeito compareceria 

a Câmara para tratar de assuntos municipais, então ele achava que seria importante nunca 

aconteceu isso, e solicitou para enviar um oficio ao Executivo para que nos termos do artigo 32 da 

Lei Orgânica Municipal compareça a esta casa expor com relação assuntos municipais, frisou 

também com relação aos funcionários do Meio Ambiente frisando que naquela sessão ele 

comentou um caso bem específico que ele via que tinha gente sentado ali na frente sem fazer nada, 

e ele particularmente não comentou do Secretário e muito menos do João Antenoff que ele 

particularmente tem boas referencias, frisou também que não tinha preparado o pedido de 

informação, mas pode verificar e que na sessão passada ele havia comentado que tinha umas FGS 

com um valor bem legal, tem gente com salário de mil e setecentos com FG de dois mil e duzentos, 

gente com salário de mil e novecentos com FG de mil e trezentos, salário de dois e quatrocentos e 

com FG de dois mil e duzentos, então tem algumas inconsistências salariais que ele tem que trazer 

a tona. O Ver. Joel Pires Corrêa solicitou para que fosse enviado um oficio juntamente com os 

demais para o seu colega Pereri e Esposa de voto de pesar pelo falecimento de seu filho Miguel, 

em seguida frisou que estavam se organizando para o campeonato que vai começar, e querem 

colocar o segurança aqui de Chiapetta, para o dinheiro não ir para fora, porque sabemos que o juiz 

já vem de fora, e mencionou que o Presidente do CMD já estava vendo com um pessoal de fora 

que vai vir dar aulas de arbitragem para formar a liga de árbitro aqui em Chiapetta. A Verª. 

Marlene Maçalai Selke solicitou para se associar no envio de oficio de voto de pesar para o Periri  



 

 

 

 

 

 

e sua esposa, em seguida fez um convite para a festa da comunidade Evangélica em comemoração 

ao dia das mães que seria realizada no dia 12 de maio. E para finalizar o senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos e convidou para as próximas sessões ordinária nos dias 13 e 27 de 

Maio ás 19:00 horas nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores. E nada mais havendo 

a ser tratado encerrou-se a presente sessão, e eu Itacir Valdes Bertasso lavrei a presente ata, que 

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


