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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE JULHO DE 2019 

 

      Aos oito dias do mês de julho 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 Célia Vargas Padilha, em seguida foi feito um relato das 

correspondências expedidas e recebidas, dando continuidade foi aprovada a ATA 

nº 012 de 24 de junho de 2019, logo após passou-se para a ordem do dia onde 

foram analisados os seguintes projetos de lei oriundos 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 que estava baixada em comissão para uma melhor analise, 

foi aprovada por unanimidade com emenda sugerida pela Comissão de Finanças e 

Orçamento conforme parecer. Projeto de Lei nº024/19 de 05 de Julho de 2019, 

que “Acrescenta o art. 235-A e Altera a Redação do art. 169 da Lei Municipal nº 

048, de 27 de dezembro de 1993, que “Institui o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos do Município de Chiapetta, Estrado do Rio Grande do Sul, e dá outras 

providências”. Matéria baixada para uma melhor analise e parecer das Associações 

dos Servidores Públicos Municipais e dos Professores Municipais. Também foram 

analisadas as seguintes proposições: Proposição nº020/19 de autoria do Vereador 

Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do 

setor competente, e da comissão responsável pela organização do Campeonato 

Municipal de Futebol de Salão, indique o nome do senhor Ivo Kuhn para ser 

homenageado com o seu nome nos troféus e medalhas da próxima edição, ou seja, 

2020, conforme Lei Municipal existente”. Proposição nº021/19 de autoria do 

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

através do setor competente, providencie a construção de um quebra-molas e faixa 

de segurança em frente à Escola Municipal Professora Lorete Fanck”. Proposição 

nº022/19 de autoria do Vereador Valtair de Paula Alves, que Sugere que o Poder 

Executivo Municipal providencie a aquisição de um caminhão pipa”. Matérias 

aprovadas por unanimidade.  
 



No período das explicações pessoais, A Verª. Cleomara Bertaso solicitou envio 

de oficio para os jovens empreendedores Leandro Klipstein e Tais de Souza pela 

inauguração da Agroindústria Klipstein, agroindústria de mandioca foi inaugurado 

há duas semanas e ela esteve lá e conheceu as instalações uma ideia muito genial, 

uma geração de empregos, então parabeniza e deseja sucesso, solicitou também 

que fosse enviado um oficio para o Deputado Pompeo de Matos, agradecendo pela 

emenda e citou que naquele dia na parte da tarde receberam um veículo novo para 

a área da saúde que veio de encontro as nossas necessidades, em seguida solicitou 

envio de ofícios de votos de pesar para a senhora Carmem dos Santos esposa do 

seu Batista pela perda de sua mãe, assim como também para o senhor Milton 

Przybulinski e a para a Senhora Cleonir Przybulinski Schmeling pela morte da sua 

mãe, e também para os Familiares da senhora Eli Savariz pelo seu falecimento, 

solicitou também envio de oficio para a primeira prenda Juvenil do CTG 

Relembrando o Tio Lautério, a jovem Luiza Strada que muito bem representou o 

nosso município, a nossa entidade na Ciranda Cultural de Prendas da 20ª Região 

Tradicionalista em Horizontina citando que essa vez ela não trouxe o titulo mas a 

sua apresentação foi muito valiosa, muito gratificante tinha em torno de doze 

concorrentes erra bastante acirrado mas ela foi um destaque, logo após frisou que 

gostaria de comentar um pouco sobre o evento dos pequenos hospitais que teve ali 

na praça, citando que viu os seus colegas lá também, e como foi valiosa a tarde de 

receberem informações, conhecer outras realidades e salientou que ela até tinha 

para a próxima sessão apresentar uma proposição não de uma criação parlamentar 

mas uma comissão municipal em defesa dos pequenos hospitais, porque se não 

corrermos atrás nosso hospital pode ser fechado, mesmo que o nosso governador 

disse que não, mas ninguém sabe o que pode acontecer por traz de tudo isso. O 

Ver. Gabriel Gulhon Kovalski solicitou para enviar um oficio para o Executivo 

solicitando a resposta de seus pedidos de informação, porque até naquele momento 

não tinha vindo nada e o prazo legal já tinha passado, o prazo regimental de 15 dias 

como diz a Lei Orgânica, e citou que a outra vez passou do prazo e ele levou a 

promotoria, e a promotoria os notificou e no outro dia mandaram, e achava que era 

bem desnecessário, e que não estava dizendo que pretendia fazer isso logo, mas 

achava que até por respeito a todos os colegas Vereadores foi aprovado pela 

maioria, então solicitou que o Prefeito responda e em especial aquele referente à 

cobrança de alvará para o MEI, e citou que teve acesso a uma nota informativa, 

oriunda do Ministério da Indústria e Comercio Exterior datada em 2018, e que esse 

assunto iria a todos os municípios referente a aplicação do paragrafo 3º artigo 4º da 

Lei complementar nº123/2006, enfim vedaria os municípios de cobrar alvará do 

MEI, e leu um pouco da nota, pelo imposto entendemos que o ingresso do 

microempreendedor individual no mercado regular deve ser facilitado concedendo 

a este tratamento diferenciado, sem cobrança para fazer a abertura, a inscrição, o 

registro, ao funcionamento, ao alvará, as licenças, aos cadastros, as alterações 

relativas ao MEI, incluindo os valores referentes a taxa e emolumentos, e ao 

licenciamento, e citou que era uma nota do Governo Federal oriunda da União do 

Governo Federal dirigidas aos municípios, que os municípios não poderiam cobrar, 



então solicitou até com uma certa urgência que o Prefeito responda esse pedido de 

informação. O Ver. Joel Pires Corrêa solicitou envio de oficio para o senhor 

Pedro Valmor Marodin proprietário da Radio Ciranda parabenizando-o pelos seus 

70 anos de vida, em seguida frisou que gostaria de falar que estava sendo muito 

perseguido aqui neste município, e que não sabia se estavam sabendo algumas 

coisas que estão acontecendo, e citou que ele já tinha passado por muitas coisas e 

até aquele dia não lhe tinha dado depressão e nem nada estava bem tranquilo, e os 

problemas que estavam aparecendo ele estava resolvendo e citou que até ele é 

muito forte para estar aguentando tudo que lhe fazem, e está aguentando no osso 

do peito, e mencionou que ele foi eleito pelo povo, por isso que estava aqui, e se 

ele estava aqui é porque Deus quis que ele estivesse aqui, porque às vezes muitas 

pessoas tenham vontade de que ele não estivesse aqui, e ele tem uma missão por 

isso que está aqui, cada um tem uma missão na vida você já nasce e não sabe 

quando vai morrer, mas todos vão morrer e ele vai continuar com a sua missão 

queiram ou não queiram e se Deus quiser ele continua como Vereador na próxima, 

se for à vontade dele, não é a vontade dos homens de muitas pessoas que querem 

ser seus inimigos, e ele está ai de braços aberto para ajudar quem ele puder ajudar, 

vai arrumar emprego para quem ele puder arrumar, o que ele puder fazer para o 

povo ele irá fazer enquanto ele estiver aqui, porque quando não estiver mais aqui 

não vai ser mais Vereador dai não poderá fazer mais nada, então enquanto ele 

estiver aqui ele tem que fazer a sua parte e é isso que ele vai fazer. A Verª. 

Marlene Maçalai Selke solicitou ao senhor Presidente para que quando sair 

alguma inauguração que comunique os demais Vereadores, porque o pessoal fica 

ligando pedindo porque os outros Vereadores não estavam presentes, como falaram 

da inauguração da agroindústria de mandiocas que os outros Vereadores não 

foram, então que o Presidente leia os ofícios quando convidado, convidando os 

outros Vereadores. O Ver. Valmir Rochinheski se associou no envio de ofícios 

solicitados pela Vereadora Cleomara e também de voto de pesar para os familiares 

de Edemar Hoppen pelo seu falecimento, um amigo seu companheiro de bocha, e 

também para a família Klipstein pela inauguração da agroindústria de mandioca 

citando que ele não pode ir, e mencionou que ele trabalhou para essa família 

quando trabalhava com mudas de eucaliptos, uma família batalhadora está de 

parabéns pela iniciativa. O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou envio de um 

oficio para o Miltinho responsável pelos serviços na cidade, para que ele contate 

com a Diretoria do Esporte Clube Pampeiro para concertar aquele murro que foi 

derrubado com uma máquina, em seguida frisou com relação aquele dia do debate 

dos pequenos hospitais que tinha na praça citando que ele não pode ir porque ele 

estava trabalhando carregando silagem no interior por isso não pode participar 

deste evento. A Verª. Célia Vargas Padilha inicialmente frisou que foi muito 

importante o debate referente aos pequenos hospitais eles trouxeram vários 

Deputados inclusive o Deputado que ela sempre vota e apoia que trabalha também 

e muito bem o Elvino Bohn Gass, sendo que o Felipin solicitou a ele para marcar 

uma reunião no estado com a participação de todos os Vereadores e demais 

pessoas dos municípios responsáveis para discutir essa problemática e mencionou 



que ela achou assim que foi de alto nível, frisou também que gostou muito da 

Presidente do hospital de Tenente Portela a senhora Mirna que falou muito bem 

uma pessoa que tem ensino médio, que tem conhecimento, que trabalha a amor a 

camiseta citando que hoje é difícil alguém se colocar a disposição para trabalhar 

em uma entidade sem ganhar nada e ela trabalha lá gratuitamente, então solicitou 

para que fosse enviado um oficio para ela parabenizando pela boa ação e doação 

em prol dos municípios, solicitou também que fosse enviado ofícios de voto de 

pesar para o Alan e Aline Savariz pelo falecimento de sua mãe, para o Milton e a 

Cleonir Przybulinski pelo falecimento de sua mãe, também para a Carmem dos 

santos pelo falecimento de sua mãe, e também para esposa do Edemar Hoppen 

pelo seu falecimento, solicitou também para que fosse enviado um oficio para a 

família Klipstein parabenizando pela implantação da agroindústria de mandioca e 

também para a EMATER na pessoa do Agrônomo Djonatan pelo incentivo dado e 

também para o senhor Prefeito pela parceria de diálogo, de conversação, de 

documentação, porque é bem difícil a concretização de uma agroindústria dá muita 

correria, muitos documentos até ser aprovado, e lamentou que a filha do Werno 

Klipstein lhe perguntou como você não estava lá Vereadora se foi um convite para 

a Câmara, então poderiam terem lido o oficio aqui na reunião da Câmara e ai o 

Vereador que quisesse iria porque temos que estar a par dos acontecimentos de 

nosso município, e ela ficou também bem chateada de não ser comunicada, 

solicitou também envio de oficio dando boas vindas a nova gerente do Banrisul a 

Vanessa, e que ficou muito Feliz, porque foi sua aluna uma menina capaz como 

tantos, como o Gabriel que foi seu aluno, o Stênio seu aluno, a Cleomara sua aluna 

também, solicitou também que fosse enviado um oficio para a nova gerente das 

lojas Becker, que para ela é uma honra das mulheres estarem assumindo os cargos 

em Chiapetta também, solicitou ainda mais um oficio ao senhor Prefeito 

solicitando que seja providenciado a construção da Capela Mortuária em Chiapetta 

que tanto pedimos, e também envio de ofícios aos novos empreendedores do 

município que vão se instalar lá na incubadora desejando um ótimo trabalho e boa 

sorte para eles. E para finalizar o senhor presidente agradeceu a presença de todos 

e convidou para a próxima sessão ordinária no dia 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.     

 


