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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 

 

      Aos vinte e quatro 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 Aldair Clovis Maron, em seguida foi feito um 

relato das correspondências expedidas e recebidas, dando continuidade foi 

aprovada a ATA nº 011 de 10 de junho de 2019, logo após passou-se para a ordem 

do dia onde foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº018/19 de 

autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Poder 

Executivo, com o apoio das escolas, reabra e revitalize o Museu Municipal, 

investindo nele, dando publicidade ao material histórico lá existente, prestigiando 

aqueles que colaboraram com a doação de valorosos e raros bens, de forma a 

promover a cultura e a história do Município”. Proposição nº019/19 de autoria do 

Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Poder Executivo, com a 

Secretaria de Obras, proceda à abertura de uma travessa entre a entrada do Bairro 

Nova Esperança II, na Rua Antônio Guarda Lara, até a proximidade da Delegacia, 

dando acesso à estrada geral, considerando que já há um carreirinho de passagem 

no local e que o proprietário concordaria com tal providência, de modo a facilitar a 

locomoção do pessoal residente no Bairro em questão”. Matérias aprovadas por 

unanimidade. No período das explicações pessoais, O Ver. Enio Alberto 

Delatorre solicitou envio de ofícios de voto de pesar para os familiares de Egidio 

Dressler, do Jolair dos Santos e do Wilson Cardoso. O Ver. Gabriel Guilhon 

Kovalski solicitou que fosse enviado um oficio para o Executivo, para que nos 

festivais de musicas do munícipio conforme sua proposição nº 048/2018 aprovada 

por todos, para que fosse isentado o pagamento de quaisquer custos para ingressos 

àquelas pessoas com menos possibilidade financeiras, pessoal que estão vinculados 

a Assistência, que integram plano Assistencial do Governo, então solicitou que 

atenda a proposição já nessa edição do festival, que se crie uma isenção para as 

pessoas mais necessitadas, para dar certa amplitude no festival, para dar certa 

acessibilidade a esse pessoal para que todos possam participar. O Ver. Joel Pires 

Corrêa solicitou envio de oficio para a senhora Mirna Presidente da Associação 

Hospitalar Santo Antônio de Tenente Portela e todos os funcionários e equipe de 



médicos pelo bom atendimento que vem prestando ao nosso município e citou que 

esteve internado e o Doutor Artur que é Urologista que foi o Doutor que lhe 

atendeu e agradeceu também a ele pelo excepcional atendimento, em seguida 

frisou que já que estavam falando do festival e ele também já havia solicitado em 

outra ocasião, e que falou com o Presidente do Lions e ele vai atender 

disponibilizando ingressos para o pessoal da AMAE. A Verª. Marlene Maçalai 

Selke solicitou envio de oficio para o Prefeito para que seja colocado cascalho na 

entrada do Pipper até a entrada do senhor Bertoldo Lunik, porque o casal lá está 

bem doente e necessitam de um bom acesso, solicitou também envio de oficio para 

a 1ª Dama parabenizando pela realização da palestra esclarecedora de quem pode 

ganhar e quem não pode ganhar o bolsa família. O Ver. Valmir Rochinheski 

Inicialmente frisou que na segunda-feira tinha sido convidado pelo Vice-Prefeito 

para ir a Porto Alegre a onde tiveram uma audiência com o Governador do Estado 

que destinou umas verbas para os asfaltos e infelizmente o nosso asfalto não foi 

contemplado para ser recapado, em seguida solicitou envio de ofícios aos 

organizadores das festas juninas e também de voto de pesar para familiares das 

pessoas falecidas já citadas. O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou envio de 

oficio ao Secretário Dorn e operador Adão, que ajudaram a fazer um trabalho ai no 

interior do município, solicitou também envio de um oficio ao senhor Prefeito com 

relação a um pedido seu que ele tinha feito uma proposição e foi atendido com 

relação ao quebra-molas na Rua Sady Cardoso, e solicitou também envio de oficio 

ao Zevir, ao Jair e ao Garoa que na quinta-feira estavam acompanhando a equipe 

na construção dos quebra-molas, solicitou também envio de oficio para o hospital 

de Tenente Portela agradecendo pelo bom atendimento, esse convenio está 

ajudando muita gente aqui em Chiapetta e parabenizou a administração também 

por esse convênio, parabenizou também a Vereadora Cleomara pelo seu trabalho 

na saúde, frisou também com relação a proposição do Vereador Gabriel de abertura 

de rua, e ele também recordava que tinha já feito esse pedido e que concordava, 

solicitou também mais um envio de ofício para o Executivo, para ver a questão da 

Rua Inhacorá. A Verª. Célia Vargas Padilha solicitou envio de ofícios de voto de 

pesar para os familiares de Vilson Cardoso, Jolair dos Santos e Egidio Dressler, em 

seguida solicitou para que fosse enviado um oficio para a Secretaria de Educação 

parabenizando pelas festas juninas realizadas pelas escolas municipais, solicitou 

também envio de oficio para a Escola Estadual de Ensino Médio Anchieta 

parabenizando pelas belas apresentações nas festas juninas e agradeceu os 

patrocinadores, logo após frisou que uma pessoa veio lhe falar que testemunhou 

que um veículo da saúde levou uma pessoa para prestar depoimento no Fórum, e 

isso não pode acontecer, porque os carros da saúde são para transportar pacientes 

que necessitam de atendimento em outros municípios, solicitou ainda mais um 

envio de oficio para a Secretaria de Educação para providenciar a reabertura do 

Museu Municipal conforme proposta do Vereador Gabriel. A Verª. Cleomara 

Bertaso solicitou envio de ofícios para as Escolas Municipais e Escola Estadual 

Anchieta, parabenizando pelo sucesso e brilhantismo das festas juninas, solicitou 



também envio de oficio para o Executivo parabenizando pelo recapeamento da Rua 

Thomasia de Carvalho, solicitou também envio de ofícios de votos de pesar para as 

famílias enlutadas, solicitou ainda mais envio de ofícios para o Executivo e 

Departamento de Trânsito querendo saber o porquê de não ter sido atendida a sua 

proposição de nº008/2017, com relação aos quebra-molas da Rua Irân Cunha, em 

seguida frisou com relação o Bolsa Família frisando que teve pessoas aqui do 

município que perderam o auxilio do bolsa família por ter mentido na hora de fazer 

o cadastro, e tem mais pessoas que vão perder, então solicitou para falarem a 

verdade na hora de fazer o cadastro, porque na palestra realizada pela STHAS e 

parabenizou as palestrantes que frisaram que quem perder o bolsa família só depois 

de dois anos poderá reaver novamente, logo após parabenizou a Administração 

pelo convênio feito com o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, onde todos 

os nossos munícipes que necessitam do citado hospital elogiam o bom atendimento 

que é dado lá por todos os funcionários. E para finalizar o senhor presidente 

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

dias 08 e 22 de Julho 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.     

 


