
 

                                        

                                

ATA Nº.009/19 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE MAIO DE 2019 

 

      Aos treze dias do mês de Maio 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 Valtair de Paula Alves, em seguida foi feito um relato das 

correspondências expedidas e recebidas, dando continuidade foi feita a leitura da 

ATA nº008/19 de 29 de Abril de 2019, a qual foi aprovada por unanimidade, logo 

após passou-se para o período da ordem do dia e não havendo nenhum projeto de 

lei oriundo do Poder Executivo Municipal foi analisada a seguinte proposição: 

Proposição nº013/19 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 

“Propõe ao Poder Executivo Municipal, para que instale câmeras filmadoras nas 

dependências da creche municipal, especialmente nas salas onde as crianças ficam 

e são cuidadas na maior parte do tempo pelas cuidadoras/professoras/atendentes de 

creche. Matéria aprovada por sete votos favoráveis e uma abstenção da Vereadora 

Célia Vargas Padilha. Com relação ao Requerimento de Pedido de Informação 

nº001/19, de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Requer ao 

Executivo especificamente a Secretaria de Meio Ambiente para que seja prestadas 

as seguintes informações, a serem acompanhadas da documentação comprobatória 

respectiva: - a estrutura de fiscalização ambiental está pronta e completa? Quem 

são os integrantes? Quais seus nomes e respectivos cargos? – sabe-se precisar 

quantos galpões que guardam implementos agrícolas estão construídos na cidade? 

Quantos e quais já foram licenciados? (remeter cópias). Está matéria não foi posta 

em deliberação ficou baixada a pedido do proponente. No período das explicações 

pessoais, A Verª Marlene Maçalai Selke solicitou envio de oficio de voto de 

pesar para familiares de Maria Siede, e também envio de ofícios para a 

comunidade Evangélica e São Judas. O Ver. Valmir Rochinheski solicitou envio 

de oficio de voto de pesar para os familiares de Celso Maboni e também para as 

comunidades pela realização das festas. O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou 

para enviar um oficio ao Departamento de Trânsito para que seja feita a sinalização 

paralela em frente à UBS, e não obliquo. A Verª. Célia Vargas Padilha declarou 

seus sentimentos ao colega Vereador Enio Delatorre pelo falecimento de seu Tio 

Celso Maboni, em seguida frisou que gostaria de frisar para o colega Vereador 



 

Gabriel e para os demais colegas Vereadores, que ela se absteve porque tem que 

confiar no trabalho dos Professores, das Cuidadoras, e que achava que isso era 

meio constrangedor dizer para seus colegas Professores que tem que colocar 

filmadoras nas escolas, tudo bem nos corredores, mas, a princípio ela era contra a 

isso, porque moramos numa cidade pequena, todos conhecem todo mundo aqui, as 

Cuidadoras, os Professores, são pessoas idôneas que tem conhecimento para 

trabalhar com as crianças, e para finalizar agradeceu pelas felicitações do dia das 

mães. A Verª. Cleomara Bertaso parabenizou as colegas Vereadoras e esposas 

dos colegas Vereadores pela passagem do dia das mães, e solicitou para enviar um 

oficio para a STHAS e CRAS que fizeram uma linda homenagem às mães na 

sexta-feira parabenizando-os, solicitou também para se associar no envio de oficio 

para a comunidade Evangélica e comunidade de São Judas pela realização das 

festas. O Ver. Enio Alberto Delatorre primeiramente parabenizou as colegas 

Vereadoras que são mães pela passagem do dia das mães, e também as esposas e 

mães dos colegas pela passagem do dia, em seguida solicitou para enviar oficio de 

voto de pesar para Presidente da Câmara de Vereadores de Ijuí pelo trágico 

falecimento de seu marido no ultimo final de semana, logo após frisou que iria 

falar um pouquinho de seu Tio Celso que faleceu recentemente citando que uma 

coisa que lhe chamou atenção foi que ele trabalhou muito pela comunidade aqui 

em Chiapetta, e ele teve nove filhos e nenhum está morando aqui em Chiapetta, o 

seu Tio Celso ajudou a construir muita coisa aqui em Chiapetta, ajudou fazer o 

hospital de Chiapetta, ajudou fazer a Igreja Católica, o CTG lá de Fora, o CTG 

daqui, o Parque de Rodeios, foi diretor da Cotrijui, da CERILUZ, foi Vereador por 

dois mandatos e até num mandato o seu Tio Celso foi candidato a Vereador pelo 

PMDB e foi o mais votado pelo PMDB e o seu Tio Gentil foi candidato pela 

ARENA e foi o mais votado pela ARENA, os dois irmãos foram os mais votados 

um por cada partido a democracia prevalecia na família, o Celso foi Presidente por 

cinco mandatos da Câmara de Vereadores, era uma liderança que trabalhou tanto 

pela comunidade e foi enterrado lá em quilômetros de distância e agradeceu as 

mensagens de votos de pesar. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski abdicou deste 

espaço. O Ver. Joel Pires Corrêa parabenizou todas as mães pelo dia das mães, e 

estendeu seus sentimentos ao colega Enio pelo falecimento de seu Tio, em seguida 

solicitou para que fosse enviado um oficio para o Presidente do Hospital citando 

que ele esteve internado uns dias e queria agradecer e parabenizar pela organização 

do hospital, pelo tratamento que teve, foi bem atendido ao Dr. Mçalai que trabalha 

ali dia e noite, e se não tem o Dr. Maçalai ai estamos todos perdidos inclusive vem 

pessoas do Inhacorá, e de Alegria para se tratar aqui, então o nosso hospital está 

sendo referência para três municípios, agradeceu também pelo tratamento das 

enfermeiras, dos funcionários, que tratam todos iguais de uma mesma forma, com 

atenção aos pacientes, e para finalizar convidou a todos para participarem na festa 

da comunidade de Nova Conquista. O senhor Presidente Vereador Aldair Clovis 

Maron estendeu seu voto de pesar aos familiares do Celso Maboni, também se 

engajou no envio de ofícios para as festas que foram realizadas, e para finalizar 



 

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

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.     

 


