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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019 

 

      Aos nove dias do mês de setembro 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 do Vereador Valmir 

Rochinheski, em seguida foi feito um relato das correspondências expedidas e 

recebidas, dando continuidade foi aprovada a ATA nº 016 de 20 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 nº031/19 

de 30 de Agosto de 2019, que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento 

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

Lei nº032/19 de 30 de Agosto de 2019, que “Autoriza a abertura de crédito 

especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 

unanimidade. Projeto de Lei nº033/19 de 30 de Agosto de 2019, que “Institui a 

declaração municipal de direitos de liberdade econômica, estabelece normas e 

procedimentos para atos públicos de liberação de atividade econômica, e dá outras 

providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº034/19 de 30 

de Agosto de 2019, que “Institui o programa CALÇADA LEGAL, para 

padronização dos passeios e calçadas das vias pavimentadas do município de 

Chiapetta”. Matéria baixada para uma melhor analise. No período das explicações 

pessoais, O Ver. Valmir Rochinheski solicitou envio de ofícios para os 

organizadores do FEMUSEC parabenizando-os, e também para os ganhadores de 

nosso município, solicitou ainda oficio de voto de pesar para os familiares de Arno 

Hentz.; O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou envio de oficio para o 

responsável da Corsan, para que ele fale para a firma terceirizada que faz os 

reparos do calçamento, para quando abrirem o calçamento fechar de novo,  

solicitou também envio de oficio para o senhor Prefeito para que ele veja aquela 

questão do encascalhamento daquela linha que vai para os Böing, e na estrada do 

senhor Arno Hentz e a de acesso ao senhor Miro Chagas, frisou também que foi 

bom que ficou baixado o projeto para fazer uma melhor analise. O Ver. Aldair 

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

também que fossem enviados ofícios a todos os calouros que cantaram no festival 

citando que esteve no primeiro dia, e mencionou que as categorias dos pequenos 



que iniciaram o festival estava muito bonito, então os familiares estão de parabéns, 

e tem que continuar incentivando, e solicitou  também envio de oficio para os 

organizadores, e frisou que muitas pessoas poderiam ter sido homenageadas até a 

Câmara de Vereadores que sempre está apoiando, citou também que teve muitas 

músicas bonitas trouxeram mensagens bonitas no festival, então estão de parabéns 

pelo alto nível, frisou também que gostaria de falar sobre a audiência que esteve 

em Porto Alegre sobre os pequenos hospitais, em defesa dos hospitais, até ela falou 

com o seu Deputado que ela sempre vota para ele é de seu partido e a defende, 

porque é uma pessoa que trabalha tanto quanto o outros, e ele está também 

defendendo, está apoiando é o Jeferson Fernandes, frisou também que bom que o 

Deputado Clasmann iniciou o movimento citando que ele é do partido do Vice-

Governador e com certeza de certo eles também vão apoiar, porque não é só essas 

reuniões e audiências e gastos de os municípios irem até lá, como teve aqui em 

Chiapetta que ficaram a tarde toda foi até quase oito horas da noite, aqueles 

discursos que ela não sabia se até no fundo não era de cunho politico também para 

se promoverem, mas estavam defendendo que seja mantido os pequenos hospitais, 

mencionou também que foi falado que iriam convidar as Câmaras de Vereadores 

para o encontro em Porto Alegre, e para a sua surpresa ela escutou ao meio dia o 

Prefeito falando que foram lá os representar, outra coisa assim ela escutou o 

Prefeito dando uma entrevista que foram a Brasília com o Secretário da 

Agricultura para ver a questão do abatedouro e citou que ela já tinha estado lá em 

fevereiro com a colega Marlene e eu o colega Nika e deixaram em dezoito 

gabinetes o pedido foi protocolado, onde era do partido que ela faz parte ela 

assinou, a Marlene assinou, o Nika assinou então eles já tinham solicitado isso, e 

que não sabia se vão lá retomar o que já foi solicitado porque ela não acha 

necessidade de ir de novo, porque eles levaram o pedido lá, tem as redes sociais 

que é tão pratico tu entrar ali e conversar e ver como é que tá, não precisa andar 

sempre gastando dinheiro público, dá para investir em educação, saúde e em outras 

áreas também. A Verª. Cleomara Bertaso solicitou novamente envio de oficio 

para a Corsan que o vazamento no passeio público em frente à entrada dos 

Bermann permanece ainda, alguns deles foi arrumado e o restante não foi feito 

nada e como diz o Colega Valtair abrir buraco, mas fechar também, eles estragam 

e não arrumam, solicitou também envio de oficio para a Vivo, porque com esse 

sinal de celular não consegue falar com ninguém, em seguida se juntou os colegas 

no envio de ofícios ao Lions e SMEC parabenizando-os pela realização do festival, 

solicitou também oficio de voto de pesar para os familiares de seu Arno Hentz, 

logo após fez um convite especial citando que ela faz parte da Patronagem do CTG 

Relembrando o Tio Lautério para os festejos da Semana Farroupilha que se 

iniciariam na sexta-feira com abertura para as 19 horas, e com certeza os colegas 

Vereadores iriam receber o convite, ás 19:30 teria homenagem aos senhores 

Alcides Guarda Lara e Arnildo Beck e também entrega das fichas para os 

integrantes das invernadas artísticas que é daquele convenio que foi assinado, e 

logo após seria servido um jantar e ás fichas seriam no valor de  R$ 25,00, e após 



teria fandango com o Grupo Estouro Campeiro no dia 15 teria desfile cívico na 

parte da manhã, e almoço também lá no CTG que seria costelão a preço de R$ 

25,00 reais, citou também que no dia 19 de setembro teria um jantar com cardápio 

de comida de panela e a ficha seria de R$ 20,00 reais, frisou também de como foi 

lindo recepcionar os nossos gaúchos que trouxeram a chama crioula, ainda mais de 

ver a chama ser conduzida por uma prenda citando que nunca se viu isso em todo 

esse tempo na história do município as prenda na frente com a chama e as 

bandeiras, as mulheres conquistando seu espaço, então ficou muito bonito e o 

grande numero de criança que tinha nesse lado tradicionalista do município. O 

Ver. Enio Alberto Delatorre abdicou deste espaço. O Ver. Gabriel Guilhon 

Kovalski inicialmente da mesma forma ele parabenizou o pessoal pela organização 

do festival citando que esteve lá na primeira noite e que estava evidentemente bem 

organizado muito bonito, em seguida frisou com relação ao projeto das calçadas e 

que era importante ele deixar claro que como Vereador eleito ele achava que sobre 

tudo tem que ter muita responsabilidade, então todo e qualquer projeto aqueles 

mais complexo que prevê direitos, que são mais extensos eles os Vereadores tem 

que analisar com muito mais cuidado do que qualquer outro, porque quando se fala 

de um projeto de lei que é um projeto que efetivamente virará lei, que criará 

obrigações, criará deveres não estão falando de uma simples proposição que não é 

nada mais que uma sugestão, uma dica ao Prefeito, e que gostaria de deixar claro 

aqui que sempre quando se vem um projeto ele acha que devem ter a maturidade 

para lidar com ele, para discutir, para analisar bem, salvo se for o causa de extrema 

urgência e que lembrava muito bem de um projeto aqui que tratava sobre o ISS e 

que o Vereador Enio devia lembrar bem, que veio num dia e no outro dia tinha que 

votar porque tinha prazo para poder valer no ano seguinte algo assim, uma coisa 

urgente que tiveram responsabilidade e se mobilizaram para votar, então ele tem 

que analisar bem esse projeto que não veio com urgência entrou nesta casa na 

sexta-feira, e não chegou dar um dia útil, e com respeito a qualquer outro ele não 

era boneco para satisfazer esses pedidos do Prefeito, ele é Vereador eleito pelo 

povo e vai se dedicar ao projeto lendo linha por linha, artigo por artigo, e se tiver 

que sugerir alguma alteração ele vai fazer, e se tiver que propor alguma coisa ele 

vai propor, e se tiver que aprovar como tal veio e que seja bom para o município 

vai aprovar, e achava que o projeto era bom iria ver ele com bons olhos, mas nem 

por isso ele precisa votar a  toque de caixa, cintando que tem um prazo tranquilo o 

Regimento os ampara para deliberar sobre ele com tranquilidade, solicitou também 

para que fosse enviado um oficio questionando o Prefeito se com essa declaração 

de direito de liberdade econômica os MEIs, estarão isentos do pagamento de 

qualquer taxas devidas ou será só no primeiro ano, solicitou também outro oficio 

para a o Executivo para que comunique o responsável para fazer os reparos em 

dois postes de luz em frente ao Tabelionato de notas, e para finalizar solicitou que 

fosse enviado um oficio para a ACI, para que lhe tirassem uma duvida de quem 

integra o quadro de pessoal da ACI, e se há alguma forma de seleção prévia para 

admissão de pessoal. A Verª. Marlene Maçalai Selke inicialmente se associou no  



 

 

envio de oficio referente à CORSAN, citando que ela já tinha ido duas vezes falar 

com eles com relação ao vazamento na Rua Theodomiro de Souza e até agora 

nada, se associou também ao envio oficio de voto de pesar para os familiares do 

seu Arno Hentz, em aparte ao Ver. Enio que solicitou envio de ofício de pesar aos 

familiares do seu Roncaglio e também envio de oficio para o colega Vereador 

Gabriel por sua recondução na Presidência do MDB, de volta a Vereadora Marlene 

que solicitou para enviar um oficio, para a Taiza Schimitz parabenizando-a, onde 

ela participou de um evento que tinha em Ijuí num desfile de modas no Campos da 

UNIJUI, onde ela também se fez presente, e citou que tinha quatro cidades 

representando e a Taiza fez uma apresentação muito bonita. O Presidente da casa 

Vereador Joel Pires Corrêa se associou no envio de oficio para a Vivo com 

relação aos telefones que também tiveram vários problemas, em seguida solicitou 

para enviar um oficio ao Patrão do CTG parabenizando pela organização da 

cavalgada para buscar a chama crioula e em nome dele a todas as pessoas que 

participaram, logo após convidou todos para um jogo que seria realizado no 

Ginásio Municipal que é um campeonato regional que a equipe de Chiapetta está 

participando, citando que o ingresso era livre, então solicitou o apoio da 

comunidade, solicitou também envio de oficio ao Presidente do Lions 

parabenizando pelo sucesso e organização do festival, dando continuidade 

mencionou que tinha a honra de ser Vereador e jamais foi considerado como um 

boneco e nem um Vereador aqui é considerado como um boneco, todos são 

Vereadores respeitados aqui no município trabalham pela comunidade e ele pelo 

menos aqui nunca foi boneco de ninguém, então achava que tinha que ter o 

respeito, porque somos respeitados temos que respeitar os outros, e citou que as 

vezes as pessoas falam coisas dele sem pensar, e  ele que tem mais maturidade e 

que já tem quase cinquenta anos, tem maturidade suficiente e sabe das suas 

responsabilidades, mas tem gente que talvez tem que aprender, as vezes dá uma 

tropicada aqui e ali e cair um pouco, para aprender um pouco na vida. E para 

finalizar e com a concordância de todos os Edis ficou marcado a próxima sessão 

ordinária para terça-feira dia 24 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.     

 


