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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019 

 

      Aos vinte e quatro 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 Valtair de Paula Alves, em seguida foi feito um relato das 

correspondências expedidas e recebidas, dando continuidade foi aprovada a ATA 

nº 017 de 09 de setembro 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 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 que estava baixada para uma 

melhor analise foi aprovada por unanimidade com emenda, que seja incluído no 

artigo 14º inciso IX, que cria o Comitê para Gestão do Programa Calçada Legal um 

Engenheiro e um Pedreiro. E que seja incluído em um artigo do citado projeto, 

para que seja disponibilizado gratuitamente pelo Poder Público, material e a mão 

de obra, para aquelas pessoas que não tiverem condições financeiras para a 

realização da obra. Projeto de Lei nº035/19 de 19 de Setembro de 2019, que 

“Dispõe sobre Organização e Estrutura Administrativa, define o quadro de cargos 

em comissão e função gratificada e estabelece as atribuições dos órgãos no âmbito 

do Poder Executivo Municipal de Chiapetta e dá outras providências”. Matéria 

baixada em comissão. Também foram analisadas as seguintes proposições: 

Proposição nº029/19 de autoria da Vereadora Cleomara Bertaso, que “Solicita que 

o Poder Executivo Municipal através da Secretaria competente, providencie a 

construção de um quebra-molas na Rua 7 de Setembro cruzamento com a Rua 

Hirãn Cunha, proximidades da residência de João Carlos Antenoff”. Proposição 

nº030/19 de autoria da Vereadora Marlene Maçalai Selke, que “Sugere que o 

Poder Executivo Municipal através do setor competente, providencie a construção 

de um quebra-molas na Rua Thomásia de Carvalho nas proximidades da residência 

de Ione Caracek. Matérias aprovadas por unanimidade. No período das 

explicações pessoais, A Verª. Marlene Maçalai Selke solicitou que fosse enviado 

oficio para a Presidente do OASI da Comunidade Evangélica onde ouve um chá da 

primavera dos sessenta anos da comunidade, e citou que o objetivo deste grupo é  



 

prestar serviço a comunidade, em seguida solicitou a pedido do seu Ècio 

Lottermann para que seja colocado cascalho no pátio na propriedade que tem 

agroindústria, e se já tinha sido feito o serviço como o Vereador Valtair citou ela 

retirava o pedido, solicitou também envio de oficio para o patrão do CTG 

Relembrando o Tio Lautério parabenizando pela Semana Farroupilha que estava 

muito bonita, muito bem representada. O Ver. Valmir Rochinheski solicitou 

envio de oficio aos familiares das pessoas falecidas, solicitou também envio de 

oficio ao Beto e Samir Bermann Coordenadores da Banda dando os parabéns pelo 

belo desfile, solicitou ainda envio de oficio ao presidente do CMD parabenizando 

pela bela campanha que está fazendo a Associação Chiapetta na copa Cressol 

Noroeste de Futsal. O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou envio de oficio em 

nome de todos os colegas Vereadores para todos os Componentes da Banda e para 

o Samir e o Beto pelo brilhantismo do desfile, e também para todos as Escolas que 

participaram e Secretaria de Educação, solicitou também envio de oficio ao Patrão 

do CTG parabenizando pela Semana Farroupilha, solicitou também envio de oficio 

ao Secretário Gringo e sua equipe e ao Prefeito, agradecendo por atender uma 

proposição sua referente à estrada do Miro Chagas e a outra estrada das 

proximidades, solicitou novamente envio de oficio ao senhor Prefeito para que ele 

dê uma investigada citando que ele ainda não foi na Promotoria mas estava a fim 

de ir, frisando que na Secretaria de Obras estava entrando pessoas com faca, facão 

e arma de fogo, já tinha acontecido varias brigas lá, promessas daqui e dali, e de 

repente pode acontecer o pior pode dar uma tragédia, então que o prefeito toma 

uma providência. O Ver. Aldair Clovis Maron solicitou para enviar oficio ao 

Chefe de Obras, solicitando para que a amarela (patrola) fosse à linha nos Maron 

meio urgentemente que está meio complicado, solicitou também envio de oficio ao 

Zevir pelo belo trabalho que está fazendo nas Ruas e que continue assim 

organizando as Ruas de nossa cidade, e para finalizar saudou o colega Vereador 

Gabriel pelo seu aniversário. A Verª. Célia Vargas Padilha inicialmente frisou 

que gostaria de falar da educação de nosso município, tanto municipal, como 

estadual que é uma honra para eles, também para o Executivo, Legislativo e 

comunidade pelo nível de aprendizagem de nosso município, citando que na 

semana anterior tiveram vários eventos e também visita, foi desenvolvido o projeto 

na escola Anchieta de intercâmbio entre as escolas Anchieta e Naval de Posadas 

Argentina, que visa a interação, troca de experiência entre as escolas, valorização 

da cultura e melhor compreensão histórica, eles receberam de lá Professores e 

Alunos que estiveram visitando o nosso município, gostaram muito participaram 

do jantar do CTG, visitaram as escolas, a praça e alguns pontos turísticos de nosso 

município, e solicitou que fosse enviado um oficio para Professora Rosimeri 

Coordenadora desse intercâmbio de nossa escola e a todos os Professores e Alunos 

que participaram, que se envolveram na recepção no projeto de uma forma ou de 

outra, e citou que o Prefeito também esteve presente na abertura, solicitou também 

envio de um oficio para o Diretor da Escola Naval de Posadas agradecendo pela  



 

visita em nosso município juntamente com os Professores e Alunos de lá, em 

seguida frisou que gostaria também de frisar que a escola Achieta também realizou 

o projeto dos carinhos de rolimã, que foi muito importante filhos, netos de todos 

que estão ai, as crianças se envolveram, os pais se envolveram ajudaram a construir 

os carrinho, e em nome da escola agradeceu o Prefeito, agradeceu também o Zevir 

que se colocou a disposição, a Secretaria da Saúde também, citando que foi uma 

atividade muito bonita para resgatar alguns brinquedos de antigamente, e solicitou  

que fosse enviado um oficio para as Coordenadoras as Professoras Marlise e 

Daiane, e aos grupos que conseguiram serem os primeiros ganhadores, solicitou 

também para que fosse enviado um oficio para a Secretaria de Educação e que 

fosse externado a todos os Professores do município, os Funcionários das Escolas, 

os Motoristas, Poder Público Municipal em fim a toda a comunidade que se 

envolveu no desfile, que foi muito bonito mostrando à cultura a realidade, 

mencionou também que a escola Anchieta estava participando de oficinas pelo 

estado e como a escola se tornou uma escola piloto eles estão desenvolvendo 

oficinas em todas as áreas inclusive na Semana Farroupilha a área de linguagem 

humanas e citou que foi combinado de fazer uma visita a Cabanha Santa Cinilda da 

família do ex. aluno Everton, para estudar a cultura as tradições do Rio Grande do 

Sul e foram até lá com os alunos, foram bem acolhidos, bem recebidos a onde as 

famílias colocaram tudo como funciona a criação de cavalos, as participação deles, 

e até eles colocaram que lá poderia ser um ponto turístico, porque o cavalo tem 

uma história no Rio Grande do Sul, onde eram amigos, as famílias se reuniam, 

onde os carreteiros percorriam toda essa trajetória da história do Rio Grande do 

Sul, onde se sentavam as sobras das árvores das figueiras contavam seus causos e 

hoje já não existe mais, então ela acha que tem que ser resgatado é um trabalho que 

a escola está fazendo, e solicitou também que fosse enviado um ofício lá para o seu 

Aldo e Esposa, Neto e Filhos agradecendo pela acolhida, solicitou também para se 

engajar aos ofícios de votos de pesar aos familiares das pessoas falecidas, e para 

finalizar parabenizou o colega Vereador Gabriel pelo seu aniversário. A Verª. 

Cleomara Bertaso solicitou envio de ofícios para a SMEC e escolas 

parabenizando pelo desfile que foi muito bonito, organizado e muito bem 

representado, e também para Samir e Beto Bermann que são os Coordenadores da 

Banda Municipal e seus integrantes pela belíssima apresentação, também se uniu 

ao oficio para a Patronagem do CTG Relembrando o Tio Lautério parabenizando 

pela belíssima organização da Semana Farroupilha, pelos diversos eventos 

apresentados, solicitou também envio de ofícios as novas Prendas e Peões que 

representarão a entidade, Ana Luiza trocha como Prenda Juvenil, Julia Weschter 

como prenda Dente de Leite, ao Guri Farroupilha Murilo da Silva e ao Peão 

Farroupilha Vinicius Freitas, desejando sucesso para eles que vão estar à frente do 

nosso CTG, levando o nome do CTG, representando o CTG nos concursos que a 

região oferta, em seguida se engajou aos ofícios de voto de pesar aos familiares das 

pessoas falecidas recentemente, solicitou também para que fosse enviado oficio 



desejando sucesso aos dois jovens empreendedores uma Chiapetense a Luciana 

Zorzan e Luciano Seguer que abriram uma pizzaria aqui no nosso município, 

solicitou também envio de oficio ao SICREDI parabenizando pelos 30 anos de 

trabalhos aqui no nosso município que completou no dia 15/09, solicitou também 

que gostaria de mais uma vez encaminhar um oficio e pedir para os colegas que 

procurem a VIVO e façam reclamação nós precisamos nos unir nessa questão do 

sinal da vivo em nosso município, solicitou ainda mais uma vez oficio para a 

Corsan de Santo Augusto, para que eles fecham os buracos quando abrirem, e para 

finalizar fez um convite aos colegas para participarem de uma palestra aqui na 

Câmara referente ao setembro amarelo na segunda-feira as 19: 00 horas. O Ver. 

Enio Alberto Delaorre inicialmente frisou que gostaria de pegar o gancho da 

Vereadora Cleomara com relação ao setembro amarelo, para dizer e com a 

insistência de todos andou avançando alguma coisa, citando que em frente ao 

Mercado da Cotrijui ao invés de se ver soja transgênico e passando veneno hoje se 

vê uma horta, e que não devem dormir nisso tem que continuar fiscalizando, 

denunciando, porque um dos maiores fatores de suicídio está comprovado que é o 

veneno, é o agrotóxico, em seguida parabenizou o colega Vereador Gabriel pelo 

aniversário, logo após solicitou envio de ofício de voto de pesar para os familiares 

das pessoas falecidas, solicitou também envio de oficio para o SICREDI pelos 30 

anos em nosso município, frisou também que era favorável aos dois projetos 

aprovados naquele dia, frisou também que gostaria de falar com relação a VIVO e 

ele tinha certeza que eles homens públicos e também o Prefeito já tinham que ter 

feito uma ação na justiça na promotoria pública contra a vivo, inclusive pedir 

indenização por danos causados, porque nós temos que pagar e as vezes mais caro 

por fazer varias vezes aquela mesma ligação, e achava que tem que deixar de lado 

um pouco o blábláblá e começar agir, solicitou também envio de oficio para o 

Renato Ferreira Alves parabenizando por assumir a Patronagem do CTG Pompílio 

Silva de Santo Augusto, que é um Chiapetense atuante em rodeios e na área das 

Tradições Gaúchas, mencionou também que gostaria de reforçar o pedido de fazer 

uma cópia para cada Vereador do Código de Postura, dando continuidade solicitou 

a Vereadora Cleomara citando que nos últimos dias no posto de saúde a 

responsável pela entrada dos medicamentos não estava anotando nos 

medicamentos qual a dosagem que o paciente tem que tomar, e que provava isso 

porque a sua mãe uma senhora de 84 anos recebeu varias vezes medicamentos do 

posto de saúde sem anotações, frisou também não fazendo critica e nem fazendo 

um pedido de coisas que não podem ser feitas, e que lhe chamou atenção essa 

semana no jornal a questão do bolsa família e fez um comparativo com municípios 

que são menores que Chiapetta, Bom Progresso R$ 43.000,00 de bolsa família por 

mês, Braga R$ 47.000,00, Campo Novo R$ 74.000,00, Coronel Bicaco 

R$187,900,00 Inhacorá R$ 30.000,00 Redentora R$ 375.000,00 São Valério do 

Sul quase 51.000,00 e Chiapetta R$ 28.000,00, então deixou esse questionamento 

para ver o que está acontecendo e outro pedido só para saber se o Município está 

seguindo as normas de pagamentos de precatórias, porque os municípios de 



Inhacorá e Campo Novo, receberam o Selo de qualidade pelo pagamento em dia de 

precatórias. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski agradeceu os colegas pelas 

felicitações daquele dia em que estava completando 25 anos de idade, em seguida 

frisou que gostaria de se filiar em alguns ofícios que os colegas mencionaram, 

oficio para a Patronagem do CTG pelas realizações durante a Semana Farroupilha 

destaque para o almoço no qual ele compareceu e foi muito bem servido, ofícios de 

voto de pesar aos familiares das pessoas falecidas, logo após mencionou com 

relação ao oficio enviado a ACI e que ele tinha solicitado que fosse informado 

quantas pessoas vinham trabalhando junto a ACI, quem seria e se havia algum tipo 

de seleção para contratação dessas pessoas, e a resposta que veio unicamente foi 

dito que contam com somente um colaborador, então não foi respondido o que foi 

solicitado e reiterou que fosse enviado novamente oficio para atender como foi 

solicitado, em relação a questão da VIVO ele também estava recebendo bastante 

reclamações, e que talvez um oficio não desmerecendo os colegas não tenha um 

efeito mais direto, mais imediato, e até sugeriu para eles Vereadores formar uma 

CPI, ai teria um poder maior, uma representatividade maior. O Presidente da Casa 

Vereador Joel Pires Corrêa solicitou envio de oficio para a RGE citando que tinha 

algumas reclamações que foram trocados uns postes aqui no centro, e colocado 

poste novo, e não foi colocado as haste ai estão sem luz, solicitou também envio de 

oficio ao Patrão do CTG pela organização das jantas, e pelas apresentações das 

invernadas artísticas, e por esse intercâmbio que é feito com pessoal do Inhacorá 

que participaram aqui e Chiapetta e o CTG daqui foi lá também participar, logo 

após frisou que queria também esclarecer alguma coisa que estamos fazendo aqui 

na Câmara, citando que tinha que ser adquirido mais uma impressora, uma câmera 

fotográfica que precisamos para divulgar os trabalhos dos Vereadores, e também 

estava sendo tomadas algumas providências para colocar algumas câmeras de 

monitoramento dentro das dependências da Câmara Municipal de Vereadores para 

cuidar o patrimônio e também a transparência do que acontece aqui na Câmara 

Municipal. E para finalizar o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 

convidou para as próximas sessões ordinária nos dias 14 e 21 de Outubro 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.     

 


