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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019 

 

      Aos doze dias do mês de agosto 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 Joel 

Pires Corrêa, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia 

Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon 

Kovalski; 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 Marlene Maçalai Selke, em 

seguida foi feito um relato das correspondências expedidas e recebidas, dando 

continuidade foi aprovada a ATA nº 014 de 22 de julho de 2019, logo após passou-

se para a ordem do dia onde foi analisado o seguinte projeto de lei oriundo do 

Poder Executivo Municipal: Projeto de Lei nº025/19 de 19 de julho de 2019, que   

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

baixada em comissão a espera de parecer da Associação Comercial. Também 

foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº025/19 de autoria do 

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

do setor competente, encaminhe a esta casa projeto de lei dando denominação de 

uma Rua de SIPRIANA SOARES, mais conhecida como Dona Piana”. Matéria 

retirada a pedido do proponente. Proposição nº026/19 de autoria do Vereador 

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

Secretaria competente, faça o calçamento com pedras irregulares na Rua Leopoldo 

Scherer”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº017/19 de autoria do 

Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere ao Poder Executivo que proceda 

ao tapamento, com urgência, dos buracos situados no Município, notadamente no 

entorno da praça, tudo por questão de segurança e para fazer jus aos impostos 

recolhidos pelos Munícipes/Contribuintes”. Matéria que estava baixada a pedido 

do proponente foi aprovada por unanimidade. Após a deliberação das matérias 

acima a Vereadora Cleomara Bertaso solicitou autorização do Presidente da Casa 

para se retirar da sessão. No período das explicações pessoais, O Ver. Aldair 

Clovis Maron abdicou deste espaço. A Verª. Célia Vargas Padilha inicialmente 

parabenizou o colega Vereador Gabriel e o Assessor Stênio pela passagem do dia 

do Advogado, citando que exercem uma excelente profissão, mas todas são 

importantes como ela sempre disse, em seguida solicitou para que fosse enviado 

um oficio para o senhor Prefeito e Secretário de Obras, para mandar a patrola e o 

rolo lá na estrada que da acesso a granja Butiá, frisando que ela foi lá dias atrás 

fazer uma visita pela Igreja, e estava um caos aquela estrada tem buracos levaram 

pedras lá e estão soltas, e lhe falaram do horror da estrada onde tiveram que sair as 

presas e tinha um buraco dentro da estrada e atolaram e ainda derrubaram um  



 

celular dentro da poça de água, então que seja com urgência tomada providência de 

ir lá fazer esse trabalho. O Ver. Enio Alberto Delatorre abdicou deste espaço. O 

Ver. Gabriel Guilhon Kovalski parabenizou todos os Pais pela passagem do dia 

dos Pais, e solicitou para enviar um oficio ao senhor Milton Przybulinski, e que 

poderia ser em nome da Câmara onde ele está empreendendo em Chiapetta, está 

abrindo ai um salão de beleza, dando boas vindas e desejando sucesso, e agradeceu 

as felicitações da professora Célia. A Verª. Marlene Maçalai Selke parabenizou 

todos os Pais pela passagem do dia dos Pais, e solicitou para enviar um oficio para 

a Secretaria da STHAS parabenizando a iniciativa pela homenagem feita aos Pais 

lá no PAC II, e também para as cozinheiras, pessoal da cozinha que sempre estão 

prontas para fazer essas delicias, solicitou também envio de oficio de voto de pesar 

para os familiares de Pedro Fredolino Schreiber. O Ver. Valmir Rochinheski 

solicitou envio de ofícios para os ganhadores da Amostra do Vinho em nome da 

Câmara onde foi o seu Thomzack ganhador da Categoria Vinho Branco e o senhor 

José Reis ganhador da Categoria Vinho Tinto, solicitou também envio de oficio 

para o Presidente da Modelage parabenizando pela bela festa realizada no dia dos 

Pais e poderia ser em nome da Câmara, e solicitou ainda envio de oficio para a 

nova Médica dando boas vindas em nome de todos e parabenizou todos os Pais. O 

Ver. Valtair de Paula Alves solicitou envio de ofícios para a Modelage e para a 

Médica nova, e também para o seu Darci Dickel parabenizando-o pela formatura 

de sua filha em Medicina, frisou também para os colegas Vereadores que aqui foi 

feito varias proposições, e tem umas que faz mais de meio ano que é o 

encascalhamento em algumas estradas, então foi feito vários pedidos e quase as 

mesmas proposições e não está fácil de fazerem, e citou que agora ele iria voltar 

trabalhar na Prefeitura e pegar a retroescavadeira e se não lhe derem trator ele irá 

fazer com a retro sozinho, e solicitou envio de um oficio para o Prefeito para ele 

olhar essas proposições de cascalhos nas entradas. Em aparte a Célia que solicitou 

envio de um oficio para AMAE parabenizando a nova Diretoria. O Presidente da 

Casa Vereador Joel Pires Corrêa frisou que voltou novamente a assumir 

Presidência desta casa e que esperava conseguir conduzir o restante deste ano de 

acordo com todos os Vereadores do jeito que ele vinha fazendo antes, e que não 

haja muitos conflitos, porque isso não traz beneficio a ninguém só vem a 

prejudicar o trabalho, e citou que iria fazer um bom trabalho citando que tinha 

algumas coisas para fazer e ele iria fazer, já tinha alguns projetos que tinha 

encaminhado tinha sido feito o pedido e talvez venha mais alguma emenda para o 

nosso município, e que contava com a colaboração de todos. E para finalizar 

agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão ordinária no dia 

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.     

 


