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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE MAIO DE 2019 

 

      Aos vinte e sete 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 da Vereadora Cleomara Bertaso, em seguida foi feito um 

relato das correspondências expedidas e recebidas, 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 nº022/19 de 24 de maio de 2019, que 

“Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras 

providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Também foram analisadas as 

seguintes proposições: Proposição nº014/19 de autoria do Vereador Valtair de 

Paula Alves, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através da Secretaria 

competente, providencie o encascalhamento no acesso da à propriedade de Antônio 

Zuliani, no acesso a Granja Tamoio e parte da estrada geral e também no pátio da 

propriedade de Gilberto Rozin”. Proposição nº015/19 de autoria do Vereador 

Valtair de Paula Alves, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através da 

Secretaria competente, disponibilize diária inteira aos motoristas da saúde, quando 

em viagem a Porto Alegre e não somente meia diária”. Matérias aprovadas por 

unanimidade. Também foi analisado o Pedido de Informação nº002/19 de autoria 

do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que requer ao Executivo que informe o que 

segue: Analisando as folhas de pagamento de pessoal da prefeitura de Chiapetta, 

verifica-se que há determinados servidores recebendo, além do seu salário como 

servidor efetivo, pomposas gratificações, decorrentes de nomeações para o 

exercício da função gratificada (FG’s): Servidores Fernanda Maçalai Both salário 

R$ 2.996,86 FG R$ 2.884,68, Francieli Rochinheski salário R$ 1.688,11 + R$ 

1.688,11 (R$ 3.376,22) FG R$ 2.884,68, Catiano Adriano Sima salário R$ 

2.435,95 FG R$ 2.219,60, Henrique Pereira da Silva salário R$ 4.671,58 FG R$ 

1.383,16, Márcia Raquel E. Pires salário R$ 4.671,58 FG R$ 2.219,60, Nerci Pitol 

salário R$ 1.939,15 FG R$ 1.346,18, Simone R. Fin salário R$ 1.688,11 FG R$ 

2.219,60, Otávio Léo Pitol salário R$ 1.939,15 R$ 5.389,55, Zevir de Vargas 

Moura salário R$ 1.314,13 FG R$ 961,56, nessas condições requer ao Executivo 

justifique qual a razão de cada FG em cada caso, quais as atividades que os 



favorecidos vêm exercendo na prática, bem como o motivo de relevante interesse 

público que dá base às nomeações. Especificamente em relação à Fernanda 

Maçalai Both e Francieli Rochinheski, se, para além da função de Secretárias, 

efetivamente exercem, na prática, as funções de Assistente Social e Professora, 

respectivamente. Ainda, que remeta cópia dos últimos três contracheques de cada 

servidor referido. Matéria aprovada com seis votos favoráveis e duas abstenções 

dos Vereadores Cleomara Bertaso e Joel Pires Corrêa. No período das explicações 

pessoais, O Ver. Joel Pires Corrêa inicialmente pediu desculpa por ter se alterado 

um pouco, citando que ele é assim todo mundo lhe conhece, ele respeita todo 

mundo quem lhe respeita, e quem não lhe respeitar do mesmo jeito ele não vai 

respeitar, ele sempre foi assim e não vai mudar. A Verª. Marlene Maçalai Selke 

frisou que no dia 24 a SICREDI tinha realizado um evento onde ela participou e 

tinha um grande público de mulheres, foi bem proveitoso eles apresentaram os 

produtos que a Cooperativa oferece, em seguida solicitou para que fosse enviado 

um oficio para a comunidade de Novo Horizonte pela realização da festa com 

inauguração do pavilhão onde teve um grande público presente. O Ver. Valmir 

Rochinheski solicitou para que fosse enviado ofícios para as comunidades de 

Nova Conquista e Novo Horizonte pela excelente festa realizada e pela 

inauguração do pavilhão que foi construído lá, um padrão de pavilhão, solicitou 

também envio de oficio para o Presidente do CMD parabenizando-o pelo excelente 

campeonato de bocha que está sendo realizado, e se associou com o Ver. Enio no 

envio de oficio para o DAER de Santa Rosa solicitando reparos na ERS 520. O 

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

Secretário de Obras para que lá no parque de rodeios sejam colocadas umas quatro 

ou cinco cargas de cascalhos na frente da casa da Dnª. Magali porque em dias de 

chuva é muito barral na frente, também solicitou envio de oficio ao Presidente do 

Novo Horizonte pela bela festa, também envio de oficio ao senhor Prefeito para 

que de uma atenção as suas proposições e sejam executadas essas obras lá, frisou 

também que o Vereador foi eleito pelo povo para fiscalizar a aonde vai o dinheiro 

do município, então não interessa se é seu amigo é do seu partido, e citou que 

estava fazendo a soma das FGS e tem muito mais gente que ganha, e deu uns 

dezoito mil e poucos reais, alguns merecem que estudaram e por outro lado tem 

pessoas desempregadas com baixos salários, esses dezoito mil poderia atender 

dezoito famílias que estavam desempregados, só que em Chiapetta tem mais 

desempregados, e ele hoje enxerga assim é seu ponto de vista e não vai mudar no 

que ele diz, se ganhar três, quatro mil pra Chiapetta é um ótimo salário, e tem uns 

que ganham lá em baixo é muito complicado e ele irá batalhar muito mais por isso, 

para valorizar mais nossos funcionários, e se referiu também com relação a questão 

da reclassificação salarial, sugerindo que eles Vereadores tem que pegar junto, 

Prefeito, Sindicato e ver essa questão não interessa partido. A Verª. Célia Vargas 

Padilha frisou que gostaria de fazer uma colocação que os Professores da rede 

Municipal e Estadual estiveram reunidos aqui nesta casa naquele dia pela segunda 

vez juntos para obter mais informações e reconstruir, ou seja, construir o 



referencial curricular do território de Chiaptetta, desde educação infantil, anos 

inicias, ensino fundamental e ensino médio, citando que os educadores deste 

município construirão um modelo, uma proposta de educação para o município, 

eles terão muito trabalho para construir tudo isso, e todo o município estará de 

parabéns, porque todos estarão envolvidos, citou também que este plano de 

educação será em nível de Brasil, todos os estados vão construir, em seguida 

solicitou para que fosse enviado um oficio por esta casa para o gerente do 

SICREDI e em seu nome externar o agradecimento aos funcionários pela 

explanação para a população frisando das propostas que a cooperativa tem desde 

poupança, empréstimo, uma serie de benefícios, e demais assuntos de lazer 

descontração de diálogo entre as mulheres, e que aconteça mais encontros, 

solicitou ainda para que fosse enviado um oficio em nome da Câmara a todas as 

entidades a onde ocorreram as festas. A Verª. Cleomara Bertaso solicitou para 

que fosse enviado um oficio ao responsável pelo Departamento de Trânsito, para 

que reveja as rampas de acesso a cadeirantes, pois as mesmas estão causando 

acidentes na nossa população teve casos de três tombos seguidos na esquina da 

unidade básica de saúde, citando que a tinta fica úmida com a chuva, com a 

umidade e agora está vindo o inverno e tem um trânsito bem grande de crianças, de 

idosos, então tem que haver uma maneira, uma nova estrutura para que não 

aconteça mais isso, solicitou também envio de oficio para a Escola Anchieta e 

Escolas Municipais parabenizando pela realização das palestras das famílias nas 

escolas, foi muito importante porque às vezes os Pais jogam toda a 

responsabilidade da educação nas escolas e todos nos que somos Pais e somos 

sabedores que cada um deve fazer a sua parte, que a escola está como um 

complemento na educação dos filhos, em seguida frisou que participou da 8ª 

Conferencia Estadual de Saúde como Delegada representando o Secretário de 

Saúde, indo lá como Agente Administrativo funcionária do Executivo, foram com 

ela o Rafael Damian como representante dos Servidores da Saúde e os usuários 

Adriano Ecke e Laide Riske, e citou que tiveram três dias de profundos estudos de 

propostas para serem levantadas para a Conferência Federal, tinha em torno de 

duzentas e seis propostas que foram classificadas pela comissão que estava 

organizando a conferência estadual, e dentro delas algumas o nosso município 

também sugeriu que é referente a agrotóxicos e diversos assuntos levantados, 

também tiveram a escolha dos Delegados onde teve pessoal da nossa região de 

saúde que foi eleita a participar dessa conferencia, frisou também que lhe chamou 

a atenção quando o Presidente da Comissão de Saúde de Gestores do Estado do 

Rio Grande do Sul colocou lá que, os municípios estão gastando em torno de vinte 

e cinco bilhões a mais em saúde isso equivale a toda a arrecadação de IPTU, 

porque o estado e a união não estão fazendo a sua parte, tudo está caindo em cima 

dos municípios para pagar, hoje você não consegue quase nada pelo SUS, olha no 

máximo das consultas que tem lá, ganhamos trinta para quem tem uma demanda 

que nem nos temos de trezentas consultas num mês aqui no nosso município, e isso 

mostra que é em todo o estado essa preocupação, e as cobranças tem que vir de nos 



Vereadores, de nossos Deputados que vão lá e cobrem essas dividas 

principalmente na área da saúde, porque não vai ter como suportar a demanda que 

está chegando, frisou também de outra coisa que ela queria trazer é sobre a 

preocupação com relação o caso da dengue citando que hoje já tem mais de vinte 

casos confirmados e nós aqui temos transporte que está indo e vindo quase 

diariamente e se sabe de casos em Três Passos, Portela e demais municípios da 

região, isso está preocupando a vinda do vírus para o nosso município, então cada 

paciente que sai com a unidade de saúde, com agendamento para consultas em 

municípios infectados, eles estão colocando uma orientação e solicitou para 

levarem isso as casas, as escolas, que as pessoas vão protegidas, vão de manga 

cumprida, passam repelente, porque no momento que nos tivermos uma pessoa 

com a contaminação nos teremos uma epidemia, então nos como cidadãos 

devemos fazer a nossa parte cuidar a nossa casa. O Ver. Enio Alberto Delatorre 

frisou com relação à questão do pedido de informação do Vereador Gabriel 

Kovalski e comentou mais uma vez que as pessoas merecem ganhar bem, pela 

qualificação que tem, pelo trabalho que realizam, e a preocupação é com os que 

não têm oportunidade e que ganham pouco, tem muitos que estão ganhando pouco 

essa é a verdade, e mencionou que achava que a Câmara tem que continuar 

discutindo talvez mude para a próxima legislatura, é só discutir aqui com o Prefeito 

e a Câmara aprovar, porque a lei das FGS é municipal nos podemos alterar, talvez 

reduzir um pouco o ano que vem, porque o funcionário que ganha e o Prefeito que 

concede a FG eles não tem culpa, e isso já é antigo aqui no município, os 

funcionários que passaram também já ganharam, alias talvez fosse feito um estudo, 

que nem ele tinha proposto que os Vereadores se reunissem todas as segundas-

feiras, e ele recuou porque não iria passar a proposta, ele queria fazer proposta para 

alterar para o próximo mandato que o Vereador venha todas as segundas-feiras, 

frisou também que gostaria de dizer  aos que querem aquela lista dos salários dos 

Deputados que começa com cento e vinte e um mil não era fantasia ele tinha no 

celular e podia passar para quem queira, frisou também que gostaria que 

prestassem a atenção que os nossos mandatários Deputados Federais que não 

querem a reforma da previdência, quanto eles ganham, quantos ficariam 

aposentados, e quem abriu mão, e citou que existe em Brasília quem abriu mão de 

não ser aposentado pelo privilégio, inclusive o seu Deputado Federal Jeronimo 

Goergen abriu mão vai se aposentar com seis mil, frisou também que gostaria de 

frisar para colega Cleomara que ele também estava preocupado com a dengue 

citando que apresentou um projeto, na época até se entusiasmou achou fantástico 

os colegas também acharam, mas era uma pena que a Secretaria da Saúde e o 

Executivo não trabalharam para botar em atividade, e mencionou que este ano foi 

feito uma revisão do IPTU poderiam ter colocado a onde ele colocou o seguinte, 

que ao invés de dar quinze por cento (15%) de desconto no pagamento do IPTU, 

retirasse esse pagamento e daria vinte e cinco por cento (25%) de desconto para as 

casas que teriam o selo de qualidade fornecido pela equipe de epidemiologia do 

município, e que não deram bola não sabia se era porque o Vereador Enio que 



apresentou a proposta, em seguida frisou referente o asfalto se dirigindo ao 

Vereador Nika citando que o nosso de Chiapetta a Santo augusto é pelo DAER de 

Cruz Alta e quantas vezes foi buscado material em Cruz Alta, que o municípios de 

Chiapetta, Santo Augusto e Inhacorá fizeram esse concerto e já está problemático 

de novo então solicitou para aproveitar e enviar esse oficio para Cruz Alta também, 

e de Chiapetta a Inhacorá é Santa Rosa o DAER responsável, citando que ele ligou 

para o Dr. Ricardo de Santa Rosa que falou que dentro de 30 (trinta) dias vai ter 

esse material e ele se colocou a disposição para nós ir buscar esse material em 

Santa Rosa para tapar esses buracos fazer uma parceria com o município de 

Inhacorá, frisou também que tinha sido aprovado aqui na Câmara de Vereadores e 

na ACAMRECE, e já protocolou para seis Deputados em Porto Alegre e todos 

acharam importante e maravilhosa a sua proposta que se criava a LIT Lei de 

Incentivo ao Transporte, como tem a lei de incentivo a cultura a LIC, porque que 

pode vir cantor cantar nas promoções pagos por empresários, porque que não pode 

ter a LIT onde os municípios fariam esses consertos e um empresário da área de 

agricultura e vez de pagar ICM para o Governo abateria no final nos impostos, 

então solicitou para enviar um oficio para o DAER de Cruz Alta e para o DAER de 

Santa Rosa, frisou também se ele fosse Prefeito do município já teria entrado na 

justiça com coragem de cabeça erguida pedindo concerto destes asfaltos, citou 

também que já tinha pedido para o Inhacorá, Alegria, Chiapetta, São Valério e 

Santo Augusto e nenhum Prefeito teve a iniciativa de entrar e um direito nosso de 

ter condições de ter um acesso digno de nosso município até o próximo município, 

então é uma falta de consideração, uma falta de vergonha com os nossos 

munícipes. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski frisou que gostaria também de pedir 

desculpa do mesmo modo de ter havido ai uma discussão pessoal de não ter nada 

haver com a proposição que estavam discutindo, mas que valia ressaltar que todo a 

ação tem uma reação e é evidente que se estava discutindo sobre um tema X, e 

absolutamente sem qualquer motivo aparente do nada outra pessoa que não era ele 

falou de algo que diz respeito a uma questão pessoal sua, depois se falou de algo 

que diz respeito a terceiro familiares e depois de um Servidor Público da Policia 

Estadual, e não vai ser ele que vai andar discutindo essas picuinhas pessoal, e 

mencionou até por questões de moral, de ética, sempre respeitou, com muita 

transparência, muita moral, muita ética, inclusive o seu lema quando candidato na 

época foi honestidade, transparência e competência, e frisou a todos a quem quiser 

havendo alguma modificação a sua pessoa quanto a um erro que ele tenha 

cometido, se tivesse que devolver algum valor naturalmente ele faria, se assim 

acontecer irá fazer jamais mancharia sua reputação por algum valor, mas sobre o 

tal pedido de informação ele repetiu é somente um pedido de informação, citando 

que a Vereadora Cleomara até comentou que não entendia o alvoroço, porque todo 

esse alvoroço, porque toda essa polemica, isso aqui é apenas um pedido de 

informação não tem aqui uma acusação, uma denuncia, uma afirmação no sentido 

de que esse fulano de tal está agindo de forma errada, esse aqui está agindo de 

forma corrupta, esse aqui esta fazendo isso apenas por politicar, mas por ser 



Vereador ele tem o direito como o dever de quando ele ser solicitado questionar o 

Prefeito a respeito de certas coisas que a população em geral tem duvidas, com 

relação a questões relacionadas a FGs nesta casa se falou muitas vezes sobre isso, 

inclusive em outras ocasiões teve Vereadores que foram mais enfáticos do que ele 

falando deste assunto, e não é nada mais do que obrigação de ele trazer a tona essa 

discussão, as nomeações decorrentes de FGs podem ser legal, mas nada impede e 

até é um dever deles de discutir também do ponto de vista moral, ético se é justo se 

não é, se o valor está  ok, se não está ok, isso é uma discussão que tem que vir a 

tona e queria deixar bem claro que foi comentado houve um Vereador que disse, 

não há necessidade de se mexer nos que estão ganhando bem, e ele achava que não 

era bem por ai, dependendo da situação ele achava que tem que mexer sim, ele até 

admirou que há Vereador que defende a reforma da previdência que tem que tirar 

dos grandes para favorecer os pequenos, mas e aqui no município não se aplicaria 

esta lógica, como se os que estão recebendo bem, mais FG, deixam que recebam, 

vamos se preocupar com os pequenos, mas tem que se mexer nos que estão 

ganhando muito bem para ajudar os pequenos, e ele queria ainda deixar claro aqui 

que não estava discutido o valor dos salários dos servidores efetivos, não estava 

discutindo aqui ou criticando um professor por ganhar esse valor, um Veterinário 

por ganhar quatro mil, não é exatamente esse o problema, eles estudaram para isso, 

o salário era esse, há muito tempo não foi aumentado, o problema não é ai o 

problema central é as FGs, frisou também com relação a questão nos nomes, todos 

sabem que existe o portal de transparência e está disponibilizado ai se fala o nome 

de todos os servidores, e ai vão questionar o Gabriel por ter mencionado 

determinados nomes aqui, porque esse alvoroço todo como disse a Cleomara eu 

não entendo, ele também não, e houve uma critica no sentido de que não foi feita a 

menção a todos os nomes que recebem, a sua preocupação foi naquela que ele 

entendeu mais expressiva, podemos relacionar e trazer aqui de todos, inclusive 

solicitou que fosse enviado um oficio ao executivo para que envie a relação de 

todos os servidores beneficiados com FGs, não tem problema nenhum, frisou 

também que esse pedido de informação estava sendo aprovado por sete Vereadores 

nenhum voto contrário, então qual é o problema de pedir uma informação ao 

Prefeito, qualquer pessoa pode ir lá na casa do Prefeito e pedir informação sobre 

isso, a onde tem um problema nisso e ele está ai para isso, frisou ainda que queria 

ressaltar que o Presidente falou num pequeno ponto e ele fez questão de destacar 

há porque o senhor é Doutor, não o seu nome é Gabriel, ele é Vereador tudo bem 

tem formação de Advogado, mas nunca levantou a sua formação profissional para 

passar por cima de alguém, para ser mais que alguém, ele tem humildade não trata 

ninguém diferente. E para finalizar o senhor presidente agradeceu a presença de 

todos e convidou para as próximas sessões ordinária nos dias 10 e 24 de Junho 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.     


