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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2019 

 

      Aos dez dias do mês de junho 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 Joel Pires Corrêa, em seguida foi feito um relato das 

correspondências expedidas e recebidas, dando continuidade foram aprovadas as 

ATAS nº 06,07,09 e 10 de 2019, logo apos o Senhor 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 2019, cumprindo o estabelecido no artigo 9º § 4º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, passando para a ordem do dia foi analisado o seguinte 

projeto de lei oriundo do Poder Executivo Municipal: Projeto de Lei nº023/19 de 

06 de junho de 2019, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

premiação em espécie aos vencedores do XXIV Festival da Música Sertaneja de 

Chiapetta – FEMUSEC, e dá outras providências”. Matéria baixada em comissão 

para uma melhor analise. Também foi analisada a Proposição nº016/19 de autoria 

do Vereador Joel Pires Corrêa, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal 

através da Secretaria competente, providencie o calçamento no trecho da Rua 

Presidente Getúlio Vargas, proximidades do CTG Relembrando o Tio Lautério”. 

Matéria aprovada por unanimidade. Foi analisado ainda o Pedido de Informação 

nº004/19 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que requer ao 

Executivo que informe o que segue: No Município, tem ocorrido a cobrança de 

taxas de Microempreendedores Individuais (MEI’s), tal como para a expedição de 

alvará de funcionamento e sanitário? Em caso positivo, desde quando? Qual o 

valor da taxa para a expedição de alvará de funcionamento e sanitário? Qual a 

periodicidade das cobranças de tais valores? Quantos Microempreendedores 

Individuais estão inscritos atualmente no Município? Em sendo o caso, qual a 

receita que o Município aufere anualmente com o recolhimento das taxas de 

funcionamento e sanitário? Em sendo o caso, qual a razão do interesse público e/ 

ou a legislação aplicável ao caso que sustenta a cobrança de tais taxas em 

Chiapetta, diante das considerações expostas acima? Em sendo constatada eventual 

irregularidade/ilegalidade nas cobranças, o Município pretende reaver, 



administrativamente, os valores pagos pelos contribuintes, ou terá que cada um, 

individualmente, pleitear na Justiça tal direito? Matéria aprovada por unanimidade. 

No período das explicações pessoais, O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski 

inicialmente agradeceu as considerações que foram feitas pelo seu colega Vereador 

a respeito do seu pedido de informação que ele achava que era importante discutir 

isso é uma forma de incentivar o empresariado, em seguida solicitou para que fosse 

enviado um oficio ao Executivo citando o seguinte, que ele notava que ali na praça 

tinha dois veículos que foram adquiridos recentemente pela Prefeitura, mas parecia 

que fazia algum tempo que estavam ali e citou que uma pessoa veio e comentou 

uma pessoa que participa tem um programa social voltado para o Idoso que 

acontece ali na praça às terças-feiras e as quintas-feiras pela manhã e comentaram 

que esses veículos estariam atrapalhando esse pessoal que fazem as atividades ali, 

então que o Executivo consiga outro local adequado para guardar esses veículos, 

porque ali é um espaço para as caminhadas e exercícios físicos. O Ver. Joel Pires 

Corrêa inicialmente frisou que queria explicar para os colegas e presentes com 

relação uma denuncia que houve contra ele de um parceiro aqui da Câmara de 

Vereadores, citando que a qual foi arquivada o processo de desvio de dinheiro da 

arbitragem e coisa, que estava sendo desviado dinheiro da arbitragem para lhe 

beneficiar, frisou também que ele vem sendo acusado aqui nesta casa de muitas 

coisas e às vezes provocado e já se sentiu muitas vezes aqui humilhado por 

provocações, citando que mexeram com a sua família ai ele teve que responder por 

que jamais ele vai ficar quieto, e que em todas as vezes que ele respondeu aqui 

porque ele foi atacado, ele não mexe com ninguém só ataca quando lhe atacam e 

todos sabem que aqui tem pessoas que tem muita coisa escondida em baixo do 

tapete, até perante as acusações ele andou dando uma investigada por ai e 

descobriu alguma coisa, e mencionou o colega Vereador querer falar da família dos 

outros, a tua família tem que ter moral, e citou que tem pessoa aqui que diz que é 

humilde, mas ele achava que ele está pensando que humildade se compra no 

mercado por quilo porque não tem nenhuma humildade, frisou também que 

humildade e caráter a gente não se compra a gente tem que ir conquistando e 

mostrando para as pessoas que você tem, e se apelar para as coisas é porque é 

fraco, porque pessoas que não tem argumento que apelam, então todos já viram 

que ele respondeu aqui todas as vezes que ele foi atacado, e cada vez que ele for 

atacado ele vai responder, se defender e não vai baixar a cabeça porque todos lhe 

conhecem e ele vai ser sempre assim, e espera que as coisas se alinhem, para não 

ter que agarrar por outro rumo que não é isso que ele quer. A Verª. Marlene 

Maçalai Selke inicialmente frisou que naquele dia ela tinha participado de um 

seminário aqui nesta casa sobre a Assistência Social, onde o palestrante senhor 

Carlos explicou sobre a bolsa família, que está bastante complicado, que está se 

cruzando os dados e muitas pessoas aqui do nosso município vão até ter que 

devolver dinheiro, e muitos vão perder a bolsa família, então tem que ser honesto 

quando fizer o cadastro, não ir lá e mentir alguma informação na hora de fazer, e 

para finalizar solicitou para enviar um oficio para a Assembleia de Deus 



parabenizando pela promoção do final de semana e pelo trabalho que estão fazendo 

na Assembleia. O Ver. Valmir Rochinheski solicitou para que fosse enviado um 

oficio para o Chefe de Obras agradecendo pelo belo trabalho feito no travessão do 

Elcio Machado, mas agora trancou de novo a sarjeta e está detonando a estrada, 

então solicitou para abrir a sarjeta, solicitou também envio de um oficio para o 

Helmuth Ratz Presidente da Associação Relembrando o Passado parabenizando 

pelo evento da galinha com polenta, frisou também que ele e o Vereador Enio 

tinham enviado oficio para o DAER para tampar os buracos na ERS 520, e falaram 

com o Prefeito e arrumaram um pouco de material com São Martinho e tamparam 

os dois buracos maiores. O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou para que fosse 

enviado ofício para o Prefeito e Secretário de Obras para que seja feito na 

propriedade do senhor Falecido Egidio Dressler, onde eles pediram 

encascalhamento no pátio, em seguida frisou com relação à Avenida da frente do 

colégio onde arrancaram as pedrinhas, e aue lhe chamaram e ele veio ajudar, a 

onde inclusive teve criticas, mas a sua parte ele fez, frisou também que varias 

pessoas carentes de nosso município estão desempregadas às vezes necessitando 

fazer uma reforminha de uma casa e lhe pedem neguinho não tem como ver isso, e 

ele fala que tem que ir lá à Assistência, no Prefeito, e eles vão lá e falam que vai 

demorar e coisa, e dai lhe questionaram como é que vai dois três pedreiros lá na 

Policia Rodoviária trabalhar, e ai ele falou com o Prefeito e ele colocou os 

benefícios que vem do estado se referindo a policia, então deve-se dar mais 

atenção para o nosso pessoal daqui, frisou também que quando teve o pedido de 

informação do Vereador Gabriel ele apoiou e ai os colegas de partido, colegas de 

partido entre aspa, ficaram metendo a faca nele lhe criticando que ele foi apoiar o 

Gabriel, ele foi a favor pelos colegas que precisam um salário melhorzinho, que 

ganham novecentos reais um salário mínimo, e citou  que ele sempre vai defender 

um pedido de informação que deve ser discutido vai votar a favor, só fica sentido 

por essas pessoas que dizem ser amigo dele e no mesmo do próprio partido é 

complicado, citou também que lá no mural de transparência tem esses salários e 

carga horária, então porque não botar o FG de cada um no mural, que é de 

transparência não tem porque esconder, em aparte ao Vereador Gabriel que 

agradeceu o Vereador Valtair pelo apoio e que não sabia porque tinham ficado tão 

bravos por um pedido de informação que deveria estar disponível no site, de volta 

ao Vereador Valtair que solicitou que o Prefeito coloque no mural de transparência 

os FGs das pessoas que ganham, também frisou com relação ao seu ex. colega que 

se encontrava presente senhor Ervino Dassow, e agradeceu ele pelos serviços 

prestados a nossa comunidade como operador de maquinas, e ele fica triste com as 

coisas que vem acontecendo no nosso município com pessoas mais de idade, mas  

parabenizou pelo trabalho prestado e tem seu apoio independente de qualquer 

coisa, e pediu para o seu Ervido quanto de salário ele ganhava e ele falou mil 

duzentos e cinquenta reais, pois é operando uma maquina de trezentos e cinquenta 

mil reais, ai quando ele pede para dar uma melhorada dar uns duzentos e cinquenta 

reais de aumento para os operadores não pode vai faltar dinheiro, citou também 



que ele tem vinte e poucos anos de trabalho e ganha mil e setecentos reais, então 

ele espera que o pessoal seja mais valorizado. A Verª. Célia Vargas Padilha 

inicialmente frisou que tinha participado naquele dia sobre a implantação da 

proposta da educação de empreendedorismo aqui no município é uma proposta 

entre Sebrae e município, a implantação desta proposta é muito importante onde os 

educadores farão cursos para iniciar desde os anos iniciais, porque o 

empreendedorismo tem que iniciar lá nos anos iniciais, no maternal para as 

crianças já irem criando consciência nessas habilidades de desenvolver atitudes 

empreendedoras, para que quando chegam lá no ensino médio já podem implantar 

a sua indústria, o seu próprio comércio no município, em seguida solicitou para 

que fosse enviado um oficio ao senhor Prefeito para que envie a esta casa uma 

proposta de aumento salarial para os funcionários públicos e que gostaria de dar 

uma sugestão como o senhor Prefeito falou um dia aqui, e ela conversou também 

com o Presidente dos Servidores Público Municipal, e que ele ficou de ir buscar 

uma resposta e uma proposta e trazer para nós vereadores, quando nos 

demonstramos o interesse de ajudar aqui para que seja feito um trabalho para 

aumentar o salário dos Funcionários Público Municipais, e até hoje ele não trouxe, 

mencionou também que o senhor Prefeito falou que, para dar um aumento para 

quem ganhava um salário mínimo deveria rever, mexer nos salários daqueles que 

ganham mais, mas os funcionários precisam são digno por seu trabalho, então 

solicitou que fosse mexido nos que ganham mais, e colocou um desafio sugerindo 

que os Vereadores também participassem cintando que ela não era contra de tirar 

duzentos reais de seu salário, logo após agradeceu o  senhor Ervino Dassow que 

trabalhou por uma longa data como operador de máquinas no nosso município, e 

solicitou para que fosse enviado um oficio para o senhor Prefeito para rever esta 

questão, desta incompatibilidade nos locais de trabalho, que está havendo que o 

senhor Ervino está saindo, que está descontente, mencionou também com relação a 

destruição do calçamento, e citou que já houve em outros lugares da Avenida 

plantaram gramas, e a grama está lá com inços, onde esse calçamento muitas 

pessoas falaram inclusive os colegas Professores, porque destruir ali, então que 

fosse fazer um trabalho em outro lugar que estão necessitando como exemplo os 

passeios públicos que precisam de reformas, e que ali naquele calçamento tem 

história de vida de muitos anos, muito suor trabalho que fizeram ali, e ela ficou 

indignada que muitas pessoas vieram lhe falar o que vocês Vereadores estão 

fazendo que não tomaram uma providencia para ver aquilo ali, e ela falou com o 

Prefeito e ele lhe respondeu que era para ficar mais bonito, e para não passar 

veneno nos inços que tem lá que é prejudicial a saúde, e ela foi se informar que 

tem um produto que não é tóxico e poderia passar e não destruir uma historia de 

vida, solicitou ainda mais um envio de oficio ao senhor Prefeito para ver quanto 

custou essas leivas, quanto custou aquilo ali, teve serviços com funcionários que 

poderiam estar trabalhando em outro lugar, vai ter serviços com a grama que tem 

que ser preservada, e o calçamento era só fazer uma reforma, frisou também que 

ela estava defendendo a nossa comunidade porque é um desperdício de dinheiro 



público, tinham que ter pedido opinião para a nossa população porque o dinheiro é 

de todos, o município é de todos temos que trabalhar para todos independente de 

politicas. A Verª. Cleomara Bertaso inicialmente frisou que gastaria de levantar 

um questionamento, e que cada um pense que ele já esteve em nossa casa, que a 

gente já tem uma boa parte da Avenida com a mesma coisa que fizeram aqui em 

baixo, e não sabia se alguém aqui nesta casa teve todo esse respaldo pela troca, 

citando que tinha muitos buracos e ela é uma pessoa que cobra muito da Corsan a 

onde abrem buraco, e fecham buraco, arrumam as pedras e todos sabem que o 

objetivo do Prefeito não é mudar em nada nem aqui, nem até lá na praça, tem 

vários lugares que a Corsan abriu buracos, as pessoas tropeçam ocasionando num 

tombo muitas vezes, torcem o pé, e ela como cidadã, como Vereadora, como 

defensora da comunidade será que estou cobrando da Corsan para ela fechar os 

buracos? Será que está cobrando para deixar tudo correto para que não ocorram os 

tombos, achou também que ficou bonito, e não é o primeiro pedaço a gente já tem 

boa parte da avenida da mesma forma, logo após solicitou para enviar um oficio 

para a Administração parabenizando pelo projeto de incubação de empresas que 

vai ao encontro de algumas pessoas para empreenderem em nosso município, e que 

bom que o Prefeito pensa na disciplina de educação de empreendedora, para que 

aas crianças hoje já venham buscando um sonho de saber empreender, solicitou 

também envio de ofícios para a STHAS, Condica e Administração parabenizando 

pelo termo de fomento que foi feito, e nas paginas sociais teve um reconhecimento 

do MTG parabenizando o munícipio, por esta atitude, porque é louvável quando o 

município investe também numa entidade que vai ajudar as crianças que muitas 

vezes não consegue entrar num CTG, porque uma indumentária é uma coisa cara, e 

isso é uma forma de trazer mais crianças para dentro do CTG, e desejou sucesso ao 

CTG que faça um bom uso deste valor, que com certeza veio numa boa hora, 

solicitou ainda envio de oficio para os amigos do barro parabenizando pelo evento 

realizado no ultimo dia 02. O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente frisou 

que gostaria de dizer que foi com surpresa que ele recebeu a informação do pedido 

de demissão do Ervino Dassow, dizendo que ele gostaria que fosse revisto isso 

porque é um funcionário exemplar, excelente, cuidadoso, em seguida se associou 

no envio de oficio com o Vereador Nika e a Vereadora Cleomara pelo evento da 

Velocross etapa da Rota Yucumã, e que fosse em nome da Câmara de Vereadores, 

solicitou também envio de oficio para o Secretário Dorninha pela realização do 

Velocross e agradecendo pelo atendimento de cortar a grama do Esporte Clube 

Ouro e Prata, que está praticamente abandonado a Diretoria largou de mão, e 

solicitou para que cada dois meses fosse passado a roçadeira novamente, solicitou 

também envio de oficio para o Executivo continuando na questão do Ouro e Prata 

para ver a questão daquele galpão que pode cair e ocasionar um acidente para 

alguma pessoa, alguma criança, é aonde o pessoal almoça, e citou que quando 

alguém abandona um terreno, uma construção o município tem que tomar conta 

nem que cobra depois, solicitou também envio de oficio para a Secretaria da 

fazenda, para o Executivo, para que faça um índice de aumento do IPTU, qual foi o 



índice aplicado do aumento do  IPTU, frisou também com relação ao aumento dos 

funcionários talvez os Vereadores brigassem tanto quanto ele, para uma 

reclassificação para os funcionários e este projeto tem que partir do Executivo, o 

Sindicato já alegou aqui para os Vereadores que o Executivo quer que o Sindicato 

apresente uma proposta, o Sindicato não vai apresentar uma proposta, porque o que 

o Prefeito quer que o sindicato apresente uma proposta de aumentar do menor e 

tirar do maior e todos são sócios do Sindicato, e o Sindicato  tem que defender os 

sócios, quem tem que propor a reclassificação é o Executivo, mencionou também 

que gostaria de falar que ele defende aqui na Câmara e talvez muitos defendem 

também é quanto a reforma da previdência, em geral ele é a favor da reforma, só 

que ele é contra tirar direito dos mais humildes, e fez um pedido para a Câmara de 

Vereadores porque está na hora de nos se mexer, para que o nosso Assessor 

Jurídico Stenio citando que já estava saído o relatório final, busque o relatório final 

para nos começar a trabalhar naquilo que nos somos a favor e aquilo que nos 

somos contra, solicitou também que o Assessor conseguisse a lei que o Gabriel 

apresentou aqui se o município pode ou não cobrar, é  importante a Câmara saber 

para dar o nosso parecer, mencionou também que ele achou muito interessante e 

está nas redes sociais que o governo Brasileiro esta viajando por ai e tal, e que tem 

uma ideia de trocar o dinheiro, porque trocar a moeda seria uma das coisas mais 

inteligente contra  a corrupção, ele daria seis meses a oito meses para quem tem 

dinheiro estocado, guardado, vir no banco do brasil trocar se não perde a validade, 

citando que ai vai ser desenterrado dinheiro, tirado de apartamento, tirado de mala, 

tirado do exterior, essa é a moral da coisa trocar a moeda para saber quem roubou 

no passado e dizer a onde está esse dinheiro, logo após frisou com relação ao 

festival dizendo que eles Vereadores querem participar da comissão, que eles tem 

algumas sugestões e o Lions sempre foi bem parceiro nisso, e citou que iriam pedir 

para o Prefeito colocar na justificativa do projeto se tem ou não tem o valor do 

Banrisul esses R$ 10.0000 (Dez Mil Reais), frisou também com todo o respeito 

citando que era uma proposta anterior do Vereador Gabriel, discutir sobre o 

ingresso para que uma noite seja bem popular, porque se o município está 

colocando dez mil reais não precisa fazer um preço exorbitante, citou também 

outra questão é a questão dos jurados frisando que os Calouros que se reuniram 

sábado de tarde não queriam cantar sábado de noite, e os jurados do festival é igual 

a um juiz de futebol se não é bom estraga todo o jogo e deu uma sugestão em nome 

de todos os Vereadores para que este ano seja colocado no troféu Terra da 

Produtividade troféu Odilo Dalfhert, uma pessoa que sempre correu atrás para 

organizar os festivais. E para finalizar o senhor presidente agradeceu a presença de 

todos e convidou para a próxima sessão ordinária no dia 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.     

 


