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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE MARÇO DE 2019 

 

      Aos vinte e cinco dias do mês de Março de dois mil e dezenove as dezenove 

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

Vereadores de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, sob a Presidência do 

Vereador Joel Pires Corrêa, com a presença dos seguintes edis: Célia Vargas 

Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon 

Kovalski; Marlene Maçalai Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula 

Alves, com a ausência do Vereador Aldair Clovis Maron que estava com problema 

de saúde e comprovou através de Atestado Médico, Invocando a proteção de Deus 

o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e de imediato convidou os demais edis, 

para procederem a Oração de São Francisco de Assis, a leitura Bíblica ficou a 

cargo da Vereadora Marlene Maçalai Selke, em seguida foi feito um relato das 

correspondências expedidas e recebidas. Dando continuidade foi aprovada por 

unanimidade a ATA nº005/19 de 11 de Março de 2019, logo apos 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 nº016/19 de 19 de março 

de 2019, que “Introduz alteração na Lei Municipal nº 301/2002, de 15 de 

novembro de 2002, que Dispõe sobre a Politica Municipal de Proteção aos Direitos 

da Criança e do Adolescente, Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, o Conselho Tutelar, e dá outras providências”. Matéria aprovada 

por unanimidade de votos dos presentes com emenda no artigo 1º inciso VI que 

passa a viger com a seguinte redação – VI - Possuir escolaridade mínima em nível 

de ensino médio, concluído até a data da posse. Projeto de Lei nº017/19 de 19 de 

março de 2019, que “Dispõe sobre a validação do Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional – PCMSO, Laudo Técnico das Condições do Ambiente de 

Trabalho – LTCAT e Programas de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA”. 

Matéria aprovada por unanimidade de votos dos presentes. Foi analisado também o 

Projeto de Lei Legislativo nº004/19 de 06 de fevereiro de 2019, que “Cria o cargo 

de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Vereadores de Chiapetta/RS, e dá 

outras providências”. Esta matéria conforme disposição regimental foi votada em 

dois turnos, sendo que, no primeiro turno na sessão ordinária do dia 11 de março 

de 2019, foi aprovada por sete votos favoráveis e uma abstenção do Vereador 

Gabriel Guilhon Kovalski, e no segundo turno na sessão ordinária do dia 25 de 

março de 2019, foi aprovada com seis votos favoráveis e uma abstenção do 

Vereador Gabriel Guilhon Kovalski. Foram analisados também os seguintes 

Projetos de Resolução: Projeto de Resolução nº003/19 de 21 de março de 2019, 

que “Autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Chiapetta, a associar-se e  

 

 



 

 

 

 

contribuir com a Associação das Câmaras Municipais da Região Celeiro – 

ACAMRECE”. Projeto de Resolução nº004/19 de 22 de março de 2019, 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 de 120 (cento e vinte) dias, ao Senhor Joel Pires Corrêa. Para tratar de 

assuntos de interesse particular”. Matérias aprovadas por unanimidade de votos dos 

presentes. Também foi analisada a Proposição nº009/19 de autoria do Vereador 

Valtair de Paula Alves, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal terceirize a 

iluminação pública ou adquire um caminhão cesto aéreo, para a manutenção e 

conservação da iluminação pública de nossa cidade”. Matéria aprovada por 

unanimidade de votos dos presentes. Também foi analisada a Moção nº002/19 de 

21 de Março de 2019, que a Câmara Municipal de Vereadores de Chiapetta/RS, se 

manifesta em apoio à Moção de autoria do Vereador Douglas de Almeida Bertollo 

de Santo Augusto de Repúdio às reformas da Previdência no seguinte texto: A 

reforma da previdência nos termos em que se propõe é danosa ao cidadão 

brasileiro e isto já foi demostrado na legislatura passada pela CPI da Previdência 

que conclui não haver roubo, mas sim gestão deficiente dos recursos da mesma. 

Além disso, em que pese à expectativa de vida do cidadão brasileiro esteja em 

torno de 75 anos de idade, depreende-se que nas camadas em situação de 

miserabilidade tal expectativa baixa consideravelmente indo para menos de 65 

anos, atingindo diretamente os benefícios do BPC e da Aposentadoria Rural. Além 

disso, a corte das pensões por morte quebra o padrão de vida das famílias, que 

além de sofrer a perda de um ente querido ainda sofrem pesado impacto 

econômico. Matéria baixada em comissão. No período das explicações pessoais, 

A Verª. Célia Vargas Padilha inicialmente frisou que ela era contra a reforma da 

previdência porque vem prejudicar os direitos dos trabalhadores inclusive estava 

analisando a Câmara de Ijuí que fizeram uma moção, salientou também que eles 

não vão abrir mãos das regalias que tem os militares é uma discussão muito 

acirrada também o alto escalão não vai aceitar, em seguida frisou que tinha 

recebido um oficio do Gabinete do Senador Paulo Paim citando que ele estava 

disponibilizando uma emenda de cento e cinquenta mil reais para a saúde de 

Chiapetta, e solicitou para que fosse enviado um oficio ao Senador parabenizando 

e agradecendo pela emenda disponibilizada para o nosso município, solicitou 

também para que fosse enviado um oficio a Administração e Organizadores 

parabenizando pelo brilhantismo da FEICORÁ, e para finalizar solicitou para que 

continuem arrumando as estradas, que tem muitas lamentações e pedidos que não 

são feitos das entradas, e que bom que estava sendo feito o encascalhamento desta 

estrada nesse trecho que estava faltando. A Verª Cleomara Bertaso solicitou para 

que enviasse um oficio para a Vivo para eles vir dar informação do porque que as 

ligações estão tão grogues em nosso município, citando que tem dias que não se  

 



 

 

 

 

consegue falar com ninguém simplesmente a linha está fora ou é uma chiadeira, e 

que se busque melhorar, em seguida frisou que ficava bem feliz que o município 

vai receber um bom número de emendas parlamentar que vai vir de encontro as 

necessidades de nosso município, e isso e uma vitória de todos que que foram a 

Brasília buscar e não como diz um Conselheiro Tutelar que iria nos denunciar que 

vamos a Brasília gastar dinheiro, e se ela encontrar ele ela iria dizer que vão lá 

atrás de recursos para o nosso município e quem vai colher esses frutos é a nossa 

comunidade. O Ver. Enio Alberto Delatorre Solicitou envio de ofícios para as 

firmas que estavam apoiando com patrocínio a nossa feira principalmente a 

empresa 3 tentos. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski Solicitou que fosse enviado 

um oficio para a Administração do município de Inhacorá pela realização da 3ª 

FEICORÁ um evento muito bem organizado, em seguida cumprimentou a todos os 

colegas Vereadores que foram até Brasília e agora está sendo colhido fruto de 

algumas emendas a mais que estão vindo para o nosso município e se transformar 

em riqueza para os nossos munícipes e a nossa comunidade, cumprimentou 

também de uma forma especial as suas colegas de bancada a Marlene e a Célia que 

junto com os seus Deputados e Senadores conseguiram valores expressivos para a 

nossa comunidade, logo após mencionou sobre a reforma da previdência ainda 

bastante genérica e ele não iria se ater a detalhes, mas o fato como ele comentou 

antes o próprio nome sugere que está dentro de uma reforma se refere uma 

mudança de uma serie de coisas então embora aja assuntos mais polêmicos e 

preciso de uma reflexão sem sombra de dúvidas, há aqueles que também 

concordam que tem que mexer com a aposentadoria dos grandes, e para finalizar 

solicitou para que fosse enviado oficio de voto de pesar para a família do Sebastiao 

Ribeiro que faleceu recentemente. A Verª. Marlene Maçalai Selke solicitou envio 

de oficio para o Secretário de Obras do estado, que mesmo não se elegendo está 

lembrando de Chiapetta, solicitou também envio de oficio para a Administração de 

Inhacorá parabenizando pela FEICORÀ, solicitou ainda envio de oficio ao 

Secretário de Obras agradecendo por atender um pedido seu de serviço, então tem 

que agradecer também não só pedir, e agora vai dar para arrumar as estradas o 

tempo está bom. O Ver. Valmir Rochinheski se associou no envio de oficio para a 

Administração de Inhacorá pela 3ª FEICORÁ, solicitou também envio de oficio de 

voto de pesar para a família do Bastião Ribeiro e da Dnª. GROTT, em seguida 

citou que a Vereadora Cleomara tinha lhe dado uma noticia e solicitou para que 

fosse enviado um oficio para a Deputada Zilá, que assumiu de Presidente da 

Assembleia Legislativa, solicitou também envio de oficio para o Secretário de 

Obras dando os parabéns pelo belo trabalho que fizeram lá do asfalto até a lavoura 

do seu Cadore, alagaram a estrada ele sempre pedia esse serviço e agora foi feito. 

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

nosso Governador do Estado e também para o DAER frisando que fazia quatro  

 



 

  

 

 

 

meses que tinham assumido e não vieram tampar os buracos do nosso asfalto, 

solicitou também envio de oficio para o Prefeito e para o Secretário Gringo pelo 

trabalho que estava sendo feito nas estradas citando que estava se alinhado as 

coisas ele estava trabalhando junto um ajudando o outro, as criticas sempre vai ter 

isso é normal citou também que a escavadeira que o Vereador Joel conseguiu com 

o Deputado dele está ajudando muito, solicitou ainda envio de oficio a todos os 

Funcionários da Secretaria de Obras que estão trabalhando aos sábados e domingo 

para as coisas andarem. O Presidente da casa Ver. Joel Pires Corrêa em primeiro 

lugar solicitou também para enviar um oficio de voto de pesar para a família do 

Bastião, e explicou também que logo poderia dar algum comentário citando que ele 

comprou uma coroa e colocou em nome da Câmara de Vereadores e pagou a 

corroa, colocou em nome da Câmara porque ele é o Presidente e o Presidente 

abrange todos os Vereadores, então não pediu para ninguém lhe ajudar e não 

estava pedindo, frisou também que queria dizer que estava passando a presidência 

da Câmara para o Vice-Presidente assumir nesses quatro meses, e convidou todos 

para participarem da Feira Agropecuária que iria começar no dia 12 de abril. E 

para finalizar o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou para a 

próxima sessão ordinária no dia 15 de Abril 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.     

 


