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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2019 

 

      Aos vinte e dois 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 do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, em seguida foi feito 

um relato das correspondências expedidas e recebidas, dando continuidade foi 

aprovada a ATA nº 013 de 08 de julho 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 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 que estava baixada para uma melhor analise e parecer das 

Associações dos Servidores Públicos Municipais e dos Professores Municipais foi 

aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº025/19 de 19 de julho de 2019, que   

“Institui o Código Sanitário Municipal, e dá outras providências”. Matéria baixada 

em comissão. Projeto de Lei nº026/19 de 19 de julho de 2019, que “Declara de 

Utilidade Pública o Grupo de Apoiadores da Brigada Militar  de Chiapetta – 

GABM, e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de 

Lei nº027/19 de 19 de julho de 2019, que “Dispõe sobre a remoção de veículos 

abandonados em vias Públicas do Município de Chiapetta-RS, e dá outras 

providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº028/19 de 19 de julho 

de 2019, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a 

Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela-RS, e dá 

outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Também foram 

analisadas as seguintes proposições: Proposição nº023/19 de autoria da Vereadora 

Célia Vargas Padilha, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do 

setor competente, providencie a construção de um redutor de velocidade na Rua 

Ilga Postay Anéas, em frente à Creche Pequeno Príncipe”. Proposição nº024/19 de 

autoria da Vereadora Célia Vargas Padilha, que “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal através do setor competente, providencie a reforma da quadra da Escola 

Municipal Professora Lorete Fanck”. Matérias aprovadas por unanimidade. No 



período das explicações pessoais, A Verª. Célia Vargas Padilha inicialmente 

solicitou que fosse enviado um oficio de voto de pesar em nome da Câmara para a 

família do Tiago Almeida, foi seu aluno, foi muito triste e ela como mãe ficou 

chocada com o que aconteceu, também oficio de voto de pesar para o Janavio pelo 

falecimento de sua irmã ontem de madrugada de 32 anos lá em Três Palmeiras, em 

seguida solicitou para que o Executivo envie a esta casa as respostas de seus 

pedidos de informação, citando que o ultimo pedido foi a questão das leivas de 

gramas que foram plantadas na Avenida, praticamente em frente à Escola 

Anchieta, de quanto gastaram pela compra das leivas de gramas a onde arrancaram 

o calçamento e não veio a resposta, frisou também que gostaria também de falar do 

curso de capacitação para os Professores da Rede Municipal  e Estadual que tinha 

iniciado naquele dia de manhã e que era três dias de curso e citou que esse curso é 

para jovens empreendedores no primeiro espaço e que o município está 

incentivando empreendedorismo isso é muito importante, e sugeriu também para 

os colegas acompanharem os cursos que tinha vários eixos de temas transversais de 

comportamento empreendedores e plano de negócios e cultura da cooperação, 

cultura da inovação, sustentabilidade ética e cidadania no  município, e mencionou 

que quem estiver interessado em iniciar um empreendimento no município tem que 

se preocupar com a questão do meio ambiente, mencionou também que quando o 

palestrante falava naquele dia ela se reportava o que tanta gente fala a questão dos 

venenos, dos agrotóxicos, que não respeitam plantam na cidade, transitam com os 

maquinários na cidade, que já foi solicitado que é questão de saúde pública, porque 

que está um índice tão elevado no nosso município de doenças, câncer 

principalmente e não é tomado providências, então lhe chamou muito atenção isso, 

citou também que nesses três dias iriam trabalhar muito as oficinas, e a primeira 

oficina seria trabalhado com o primeiro ano das escolas do município o mundo das 

ervas aromáticas, então seria trabalhado com os pequenininhos, segundo ano 

temperos naturais, terceiro ano oficinas ecológicas para aproveitar e reaproveitar o 

lixo que está ai espalhado jogado, quanta coisa bonita pode ser feito citando que 

naquele dia eles fizeram oficinas com bastante sucatas, bastante elementos da 

natureza que estão ai jogados, o quarto ano locadoras de produtos, o quinto ano 

saberes e cores, e o sexto ano o eco papelaria, sétimo ano artesanato sustentável, 

oitavo ano empreendedorismo social e ai é para ser desenvolvido projetos sociais 

no município que a pessoas tenham essa visão de empreendimento o que é viável 

colocar aqui no nosso município, citou também que até o  grupo dela naquele dia 

sugeriu em fazer a separação do lixo organizar tipo uma microempresa, através de 

uma cooperativa para recolher o lixo separa-lo e levar para vender e aplicar em 

projetos do município, e o nono ano novas ideias grandes negócios tem muitas 

coisas que podem ser feitas aqui no nosso município para gerar empregos, gerar 

renda, então o curso era excelente todos estavam de parabéns, citou que foi 

comentado também que o Poder Público que está sempre incentivando os 

Vereadores que aprovam os projetos aqui nesta casa, que estão em consonância 

com as necessidades de nossos munícipes, e que tem que incentivar, valorizar, 



citou ainda que é a educação que traz alguma alternativa para o nosso município 

para empreender aqui, para ter uma renda, para ter emprego, não esquecendo da 

agricultura tendo uma agricultura forte, com certeza, na cidade vai gerar emprego e 

renda. A Verª. Cleomara Bertaso frisou que gostaria de se associar no envio de 

ofícios de voto de pesar para a Marli, o Derli, o irmão Mateus, a irmã Gabriela, 

pela morte do Thiaguinho que sempre demostrou a sua humildade e ela teve o 

prazer de conviver com esse menino em uma boa parte da vida dele, também 

solicitou envio de alguns ofícios, um oficio de boas vindas desejando sucesso ao 

novo Oficial de Registro que assumiu na semana passada senhor Rubem Raphael 

Tramin de Pauli, e também para o senhor Régis Francisco Eickhoff, em 

agradecimento pelos serviços prestados aqui na nossa comunidade, muitas ações 

aqui dentro do nosso município não usando o nome dele, também um oficio para 

todos os Motoristas da Prefeitura parabenizando pela passagem do dia do 

Motorista, e sugeriu par o Presidente da casa colocar na rádio, no jornal 

parabenizando-os em nome de todos os colegas aos Colonos e Motoristas, frisou 

também que gostaria de justificar a sua ausência no dia seguinte no evento da 

Secretaria de Agricultura, da EMATER e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por 

estar a serviço de manhã em Santo Augusto e a tarde em Ijuí, então não poderia se 

fazer presente. O Ver. Enio Alberto Delatorre abdicou deste espaço. O Ver. 

Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente frisou que gostaria de parabenizar a 

colega Vereadora Célia pelo seu aniversário, em seguida se associou no envio de 

ofícios da Vereadora Cleomara um deles ao Régis e outro para ao Rubem, ao Régis 

pelo excelente serviço como a Vereadora já comentou na condição de oficial de 

serviços públicos aqui de Chiapetta, e ao Rubem desejando boas vindas e que junto 

com a comunidade desempenhe um excelente trabalho, logo após registrou 

também seus sentimentos pelo falecimento do Tiago e da irmã do Janavio, 

solicitou ainda para que fosse enviado um oficio para a Secretaria de Obras, 

citando que se tratava de um assunto que o colega Vereador Neguinho estava a par 

a respeito da situação das estradas, e citou a presença do senhor Toni Zuliani que 

recentemente teve o azar de pegar um buraco na estrada e inclusive estourou o 

amortecedor, então solicitou que a citada Secretaria providenciasse o 

encascalhamento em alguns trechos e passe o rolo para ficar bem assentado. O 

Ver. Joel Pires Corrêa abdicou deste espaço. A Verª. Marlene Maçalai Selke se 

associou nos envio de ofícios de votos de pesar, solicitou também envio de oficio 

para os Colonos e Motorista, e citou que ser colono é reconhecer as funções, tem 

varias funções ser colono não é só ser colono, e que temos que ter reconhecimento, 

o valorizar esta classe, onde tem o papel mais importante da sociedade seja através 

de seu trabalho, que produz os alimentos para os nossos Brasileiros, solicitou 

também envio de ofícios para todos os Funcionários Motoristas da Prefeitura 

parabenizando pela passagem do dia do motorista, solicitou ainda envio de ofícios 

para as equipes que participaram do Campeonato Municipal de Bocha. O Ver. 

Valmir Rochinheski se engajou no envio de ofícios para o Regis e Rubem, 

solicitou também envio de ofícios para os Campeões da Bocha, CTG Relembrando  



 

 

Tio Lautério e também para o Presidente do CMD pelo excelente trabalho que vem 

fazendo pelo esporte de nosso município, solicitou ainda envio de oficio para o 

Secretario de Obras agradecendo pelo trabalho feito na estrada do Elcio Machado 

que ficou muito bom. O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou para que fosse 

enviado um oficio ao Secretário de Obras Jairo, parabenizando pelo belíssimo 

trabalho que estão fazendo na estrada da Nova Conquista, solicitou também envio 

de oficio para o Miltinho agradecendo pela atenção de seu pedido na reforma do 

murro do Esporte Clube Pampeiro, e se associou nos envios de ofícios de voto de 

pesar e também para os Funcionários Motoristas, em seguida frisou de um outro 

pedido que ele tinha feito uma proposição para ter um espaço para os funcionários 

um alojamento, porque em dias de chuvas não tem onde ficar, logo após frisou que 

a estrada do Toni Zuliane já está autorizada a ser feita é só ter tempo bom para 

poder fazer, solicitou ainda mais um oficio para o Miltinho para que coloque uma 

lixeira grande com tampa perto da padaria e da loja Becker, frisou também que 

teve um contato com o Deputado Covatti, e ele já informou uma emenda de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para calçamento nas ruas. E para 

finalizar o senhor Presidente anunciou que era a sua ultima sessão como Vice-

Presidente no exercício da Presidência na próxima sessão voltaria a assumir o 

Presidente titular Vereador Joel e agradeceu a presença de todos e convidou para a 

próximas sessões ordinária nos dias 12 e 19 de Agosto 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.     

 


