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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

      Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e dezenove às dezoito 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 do Vereador Enio Alberto Delatorre, em 

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

continuidade foi aprovada a ATA nº 015 de 12 de agosto 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 nº025/19 de 19 de julho 

de 2019, que “Institui o Código Sanitário Municipal, e dá outras providências”. 

Matéria que estava baixada em comissão foi aprovada por unanimidade com 

emenda aditiva proposta pelo Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, e aprovada por 

todos os Edis  com a seguinte redação: que Acrescenta o artigo 83-A na forma da 

Lei Complementar nº 123/06, ficam os Microempreendedores Individuais (MEIs) 

isentos de pagar as taxas referidas na presente lei. Projeto de Lei nº029/19 de 15 

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

parcelamento, remissão e cobrança de créditos tributários e não tributários, 

inscritos ou não em dívida ativa, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 

unanimidade. Projeto de Lei nº030/19 de 15 de agosto de 2019, que “Autoriza a 

abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. 

Matéria aprovada por unanimidade. Também foram analisadas as seguintes 

proposições: Proposição nº017/18 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon 

Kovalski, que “Sugere que o Poder Executivo aumente, com a maior urgência e 

brevidade possível, a remuneração dos Conselheiros Tutelares, eis que se mostra 

ínfimo pela importância das funções que exercem e considerando a remuneração 

de outros municípios de porte similar ou mesmo inferior ao nosso”. Matéria 

aprovada por sete votos favoráveis e uma abstenção do Vereador Enio Alberto 

Delatorre e com a seguinte emenda: “Que o aumento seja para todos os cargos que 

estão defasados”. Proposição nº027/19 de autoria do Vereador Joel Pires Corrêa, 

que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, 

providencie a colocação de câmeras de monitoramento no Ginásio Municipal de 

Esportes”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº028/19 de autoria do 

Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Poder Executivo construa 



um quebra-molas na Rua Carvi Chiapetta, nas proximidades da Oficina 

Automotiva do Sr. Itamar Silva”. Matéria aprovada por unanimidade. No período 

das explicações pessoais, O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou para que fosse 

enviado um oficio para o Miltinho coordenador da cidade e sua equipe que naquele 

dia mais uma vez participaram do tapa buraco que vai a Santo Augusto parabéns 

pelo trabalho e dedicação, solicitou também envio de oficio ao senhor Prefeito para 

que ele deixe um carro direto no Conselho Tutelar com Motorista disponível, 

porque as vezes chamam o pessoal da saúde para atender e a saúde tem plantão e 

tem pessoal para levar para fora e acaba atrapalhando, solicitou também envio de 

um oficio para o senhor Governador do Estado citando que o dever e obrigação é 

do estado com relação aos tapa buracos, e nós temos a Brigada, a Policia Estadual 

o colégio Anchieta, e o município está fazendo o trabalho onde deveria o estado 

fazer o trabalho e colocar dinheiro, então que o Governador de uma analisada e 

olha bem para os municípios. O Ver. Aldair Clovis Maron abdicou deste espaço. 

A Verª. Célia Vargas Padilha solicitou para que fosse enviado um oficio ao 

Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais e toda a Diretoria 

para tomarem providencia com relação à reclassificação salarial, que tragam uma 

proposta para os Vereadores, que venham até a esta casa conversar e que seja com 

urgência, porque eles Vereadores estão esperando, e estão a disposição para 

discutir aqui nesta casa uma forma de aumentar o salário de todas as categorias dos 

Funcionários do Município porque assim não dá mais, solicitou também envio de 

um oficio ao senhor Prefeito para ele tomar as devidas providências em relação a 

esta questão de aumento para todas as categorias, frisou também que gostaria de 

salientar que os moradores vizinhos da loja Becker estão bem indignados com a 

abertura da rua ali em frente a loja, não estão concordando inclusive a Jane sua 

colega lhe falou, e qualquer coisa é para falar com ela, porque eles não querem o 

retorno desses caminhões ali na frente, citando que ela falou que a morada dela é 

de geração para geração, e não é só ela é os demais vizinhos estão preocupados 

eles querem saber o porque que foi feito aquilo ali, qual o beneficio, quem vai ser 

beneficiado, porque estão desconsiderando os moradores que não foram ouvidos, e 

que eles querem uma justificativa, e querem ser ouvidos para depois fazerem esse 

trabalho ali, solicitou também mais envio de oficio para o Prefeito e Secretária de 

Educação com relação ao concurso público municipal, que as pessoas pagaram as 

inscrição, estudaram, fizeram o concurso e passaram e estão esperando, e agora 

recontrataram novamente, na área do Magistério os Professores que passaram estão 

solicitando que o Prefeito tenha consideração com as pessoas, frisou que gostaria 

também de falar com relação a um projeto que foi desenvolvido na escola por uma 

turma de alunos sobre os maus tratos aos animais citando que eles colocaram os 

comedouros um está em frente a escola e se alguém tiver interesse de contribuir 

ajudar lá está, outro comedouro é na  antiga Vila Rosa. A Verª. Cleomara Bertaso 

solicitou para enviar um oficio de voto de pesar para os familiares de José da Silva, 

também um oficio para o coordenador da cidade Miltinho parabenizando pela 

operação tapa buraco de novo na ERS 571, que mais uma vez o município está 



fazendo serviço do estado, também solicitou envio de oficio para a Secretaria de 

Obras ao responsável pelas estradas do interior pelo trabalho realizado na Nova 

Conquista usaram lá mais de mil e duzentas cargas de cascalhos ficou muito bonito 

eles abriram a estrada e também arrumaram os pátios das propriedades, eles 

ficaram lá em torno de trinta dias realizando esse trabalho só na linha do meio da 

comunidade de Nova Conquista, solicitou também envio de oficio para Corsan, 

para que faça reparos na rede de água que tem vazamento em frente a Polaca na 

Rua Carvi, e a onde a Corsan abriu buraco que arrumam de novo na frente da 

residência do Vereador Valtair na Rua João Gularte já está vazando de novo, e na 

frente dos Bermann que também tem vazamento. O Ver. Enio Alberto Delatorre 

frisou que iria falar sobre o salário dos funcionários e pediu desculpa a colega 

Vereadora pela sua manifestação, só que é assim os Vereadores carregam um peso 

muitas vezes, claro que eles têm que serem cobrados aqui, mas tem coisas que o 

Vereador não tem força para fazer e a questão do salário é uma, não temos o poder 

de aumentar um centavo do salário dos funcionários, não pode, o que os 

Vereadores fazem é aprovar um projeto que o Prefeito manda pra cá, é claro que 

todos eles querem dar aumento de cem por cento para os funcionários, mas eles 

dependem do Prefeito, então os funcionários tem que cobrar do Prefeito e do 

Sindicato para que mande um projeto para cá, e com certeza eles Vereadores irão 

aprovar, votar sim a favor, e frisou mais uma vez da forma que o Prefeito quer o 

Sindicato não vai fazer, o Prefeito tem que ter a coragem de criar uma 

reclassificação a onde quem ganhar mais tem que ganhar menos, e o que ganha 

menos tem que ganhar mais, e ele o Prefeito diz que o Sindicato tem que fazer isso, 

e o Sindicato diz que não faz porque todos são associados ele não vai tirar direito 

de um associado, agora se precisar o Prefeito que tire, frisou também que era a 

favor do que o Vereador Neguinho falou que dê aumento para as categorias que 

estão ganhando pouco, frisou também com relação ao asfalto citando que era bem 

polemico ele diria, que é um desperdício de dinheiro público o que Chiapetta está 

fazendo, deixando de atender a nossa comunidade para atender compromisso dever 

do estado, e ele já falou aqui no inicio do mandato se ele fosse Prefeito já teria 

entrado na justiça para que o estado cumpra o seu dever, quanta produção, quanta 

população, quanto dinheiro é dado para o Governo e não é capaz de fazer um tapa 

buraco, outra coisa a Vereadora Célia tem razão, tapa buraco cadê o município de 

Inhacorá e Santo Augusto, é porque os palhaços de Chiapetta estão fazendo com 

dinheiro público que é nosso, com os nossos impostos não deveria ser assim não, e 

ele também faria até a ponte, porque acha que os moradores de lá os Chiusas, os 

Inharaski iriam cobrar de Santo Augusto também, mas nós temos fazendo 

deixando de atender o nosso serviço aqui de Chiapetta para fazer o do estado, e a 

sua indignação e que temos três deputados de Santo Augusto e não foram capaz de 

incluir a nossa ERS 571 nesse dinheiro que o Governo conseguiu do BID para 

fazer os asfalto do Rio Grande, e dois deles precisam vir pelo asfalto para virem na 

família deles, frisou também com relação a rua se dirigindo a Vereadora Célia e 

que concordava com a Vereadora, porque não é qualquer meio de quadra que 



vamos fazer retorno se não a cidade vai virar numa bagunça, o que foi feito em 

frente ao Posto Mattioni com a Rua Antonio Guarda Lara, foi aberto sinalizado 

tirado o canteiro ficou uma rua ali, e ele não é a favor de dividir as quadras já tem 

as quadras certas, em seguida solicitou para que fosse enviado ofícios para a 

família de seu José da Silva pelo seu falecimento, e também para a comunidade 

católica pelo almoço da família realizado no  ultimo  domingo, logo após frisou   

também de um assunto muito polêmico e que também não era a favor dos maus 

tratos dos animais, mas todos eram sabedores que ele era contra animais soltos nas 

ruas, e citou que ele já havia trazido essa proposta de construir um canil aqui na 

cidade, citando o perigo de doença, de avançar e morder alguma criança, e citou 

que com isso estamos incentivando o povo do interior a trazer animal e largar aqui 

na cidade, porque nos estamos tratando, vai lotar  a cidade de cachorros, e achava 

que quem está fazendo isso estava fazendo uma boa ação, mas talvez não seja uma 

ação definitiva que seja certo, ele efetivamente achava que era um assunto bastante 

polêmico, e se fosse fazer uma pesquisa na cidade sobre isso ele acreditava que 

oitenta por cento da população não concorda de ter tantos animais soltos nas ruas, 

reviram os lixos, e mencionou se irem a Santo Augusto ou Ijuí não vão ver um 

cachorro solto na cidade. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente também 

externou o falecimento de seu Nêno e solicitou oficio de voto de pesar aos 

familiares, em seguida frisou a respeito da situação dos funcionários que foi 

comentado novamente e ele deixou bem claro que a sua posição sem sombras de 

duvidas é que seja propiciado um aumento digno a todos aqueles que estão 

ganhando pouco, isso é o que ele procura primar, porque estão recebendo um valor 

quase miserável, e outro lado como ele já tinha falado em outras ocasiões inclusive 

fez uma proposição a respeito disso, e que tem gente ganhando um salário razoável 

são quase três mil reais como o colega falou para Chiapetta é um valor bem bom e 

tem gente que ao mesmo tempo além desse salário tem FG, e tem gente ganhando 

ai oitocentos, novecentos reais e da outra ponta da tabela seis, sete, cinco, quatro 

mil reais, e citou que claro que às vezes é uma função diferente, talvez precise um 

requisito diferente, um conhecimento diferente, mas essa diferença de salário a seu 

ver tão grande assim não justifica, essa é sua opinião, e solicitou que fosse enviado 

um oficio ao Executivo para que respondesse o seu pedido de informação que foi 

aprovado aqui a respeito das FGs, para que esclareça, para que justifique o porquê 

dessas diferenças salariais, logo após frisou sobre a questão da Loja Becker, 

citando que ele achava que realmente como a Vereadora Cleomara falou que 

realmente havia sido aprovada uma proposição do colega Vereador Neguinho, e 

que valia ser discutido essa questão, frisando que passar rolo amassar ai como 

tivesse estrada isso não existe, não tem um mínimo de fundamento, ou se faz 

direitinho conforme foi feito lá no posto Mattioni, porque como foi feito ai uma 

hora vai dar um acidente, frisou também sobre a nossa ERS 571 e solicitou para 

que fosse enviado um oficio ao senhor Juvir Costela que é o Secretário do 

Transporte responsável por essa ala de pavimentação, para que dê uma atenção a 

nossa ERS, para tampar esses buracos, porque já ocasionou acidentes e danos aos  



 

veículos e citou que ele já tinha agendado processos contra o Detran porque teve 

gente trafegando ai que se acidentou, e o estado reconhece que a muito tempo não 

é feito uma reforma de concreto ai, em a parte a Vereadora Célia que frisou da 

dificuldade de se criar um canil no município se torna muito caro citando exemplos 

de outros municípios, de volta para ao Vereador Gabriel que frisou que havia tido 

uma certa promessa, um comprometimento do colega Vereador Enio com relação a 

criação de um canil. A Verª. Marlene Maçalai Selke abdicou deste espaço. O 

Ver. Valmir Rochinheski abdicou deste espaço. O Presidente da Casa Ver. Joel 

Pires Corre frisou como a Vereadora Célia falou da abertura daquela rua, ele 

também concordava e citou que foi aprovado aqui, mas talvez eles os Vereadores 

não ouvissem a população, porque para ele também veio varias reclamações do 

pessoal que mora por ali naquela rua, mas agora tem que deixar por conta do 

Executivo, porque foi aprovado aqui, mas é valida essa discussão, frisou também 

que queria dar uma explicação citando que houve uma denuncia aqui sobre o 

CIEE, que tinha três funcionárias, e foi tomada uma providência mesmo que o 

nosso Assessor mencionou que a contratação das três era legal, foi tirado uma 

funcionária da Câmara e o Prefeito a colocou lá na Prefeitura, então tudo que 

acontece aqui na Câmara ele como Presidente gosta de explicar para os colegas, 

frisou também que o nosso Assessor só vai dar parecer para as comissões, porque 

quem dá o parecer aqui são as comissões, mencionou também que foi solucionado 

o problema do site que está tudo normal e não teremos mais problemas, citou 

também que estava vendo com o nosso Assessor para atualizar a Lei Orgânica que 

está meio desatualizada, frisou também com relação à Avenida Ipiranga citando 

que iria ser feito um recape, logo após solicitou para enviar um oficio ao Pastor 

Abel parabenizando-o pelo belo encontro da Fraterna que foi feito aqui em 

Chiapetta na ultima quarta-feira evento da Assembleia de Deus, solicitou também 

envio de ofícios de voto de pesar para os familiares do seu Nêno em nome da 

Câmara. E para finalizar agradeceu a presença de todos e convidou para as 

próximas sessões ordinária nos dias 09 e 23 de Setembro 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.     

 


