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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019 

 

      Aos dezessete dias do mês de outubro 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 Cleomara 

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

recebidas, dando continuidade foram aprovadas as ATAS nº 018 e 019 de 2019,  

logo após o Senhor Presidente convidou o Secretário Municipal da Fazenda senhor 

Irineu Luiz dos Santos para fazer a demonstração e avaliação do cumprimento das 

metas fiscais referente ao 2º quadrimestre de 2019, cumprindo o estabelecido no 

artigo 9º § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, em sequencia passou-se para a 

ordem do dia onde foram analisados os seguintes projetos de lei oriundos do Poder 

Executivo Municipal: Projeto de Lei nº037/19 de 09 de outubro de 2019, que 

Acrescenta o art. 14-A e altera a redação do inciso IX, do art. 14 da Lei Municipal 

nº1022, de 25 de Setembro de 2019, que “Institui programa CALÇADA LEGAL, 

para padronização dos passeios e calçadas das vias pavimentadas do Município de 

Chiapetta, e dá outras providências”.  Matéria baixada em comissão. Projeto de 

Lei nº038/19 de 09 de outubro 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 

nº031/19 de autoria do Vereador Joel Pires Corrêa, que “Sugere que o Poder 

Executivo Municipal através do setor competente, providencie a delimitação e 

denominação dos bairros da área urbana de nossa cidade, para disponibilizar uma 

identificação aquelas pessoas que venham de fora e também para favorecer o 

correio na entrega de correspondências”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Proposição nº032/19 de autoria dos Vereadores Enio Alberto Delatorre, Gabriel 

Gilhon Kovalski, Célia Vargas Padilha e Valtair de Paula Alves, que “Sugerem 

que o Poder Executivo Municipal envie para esta casa um projeto de lei que isenta 

total ou parcialmente, o pagamento do ITBI dos assentamentos Novo Horizonte e 

Cristo Rei, quando da efetivação da primeira escritura das terras dos referidos 

assentamentos. Matéria baixada em comissão. Proposição nº033/19 de autoria do 

Vereador Gabriel Guilhon Kovalski. que “Sugere que os Poderes Executivo e 

Legislativo, conjuntamente, encaminhem a todas as instituições financeiras 



estabelecidas no Município oficio/solicitação para que durante todo o período da 

Mateada, por maior tempo, inclusive período noturno, disponibilizem meios de os 

clientes poderem retirar/sacar dinheiro, em especial final de semana”. Matéria 

aprovada por unanimidade. No período das explicações pessoais, A Verª. 

Marlene Maçalai Selke inicialmente solicitou para que fosse enviado oficio para a 

SMEC, Escola Lorete Fanck, Haydê e Escola Anchieta parabenizando pela 

passagem do dia do Professor, que é uma profissão que tem que ter muito amor e 

dedicação, solicitou também envio de oficio para a Secretaria de Obras para que 

seja colocado cascalhos nas Brancas na entrada da propriedade do senhor Flor para 

segurar a água, logo após frisou quanto a calçada legal frisando que tinha que achar 

uma solução para incluir essas pessoas que necessitam não podemos deixar 

ninguém de fora num momento que estão passando dificuldades, solicitou ainda 

envio de oficio de votos de pesar para as familiares do Ratz e do Dias. O Ver. 

Valmir Rochinheski primeiramente fez um relato da viagem que foram numa 

comitiva juntamente com o Vereador Valtair, Prefeito, Vice-Prefeito e Presidente 

do Hospital a onde  saíram a meia noite de domingo foram a Porto Alegre receber 

uma emenda de cem mil reais destinada pela Deputada Yeda, e citou que ele esteve 

duas vezes lá em Brasília no gabinete da Deputada Yeda, e já tinha perdido a 

esperança, e agora veio para o hospital e veio numa boa hora, citou também que 

depois de receber essa emenda seguiram a viagem juntamente com o Prefeito e 

Vereador Neguinho foram a Brasília onde visitaram gabinetes de Senadores e 

Deputados, e frisou que é para vir mais duzentos mil para o hospital de uma 

emenda do Deputado Marcelo da voz do campo, para o ano que vem ele já 

destinou uma emenda de duzentos e cinquenta mil que é para asfalto, e mais uma 

emenda do Senador Lasier Martins de duzentos e cinquenta mil também que é para 

a educação, e também mais uma do Jeronimo de duzentos e cinquenta mil pedido 

do Vereador Enio, e também tem do Vereador Joel que é para o calçamento, em 

seguida solicitou envio de oficio para a Secretaria de Obras dando os parabéns pelo 

serviço feito naquele bueiro que vai para São Judas, perto da propriedade do 

Carlito, e solicitou também para fazer reparos na estrada geral que vai para a Ijuí 

que agora vem à colheita e necessita de estradas boas, solicitou também mais um 

envio de oficio para as soberanas do município dando os parabéns, e parabenizou a 

colega Vereadora Célia pela passagem do dia do professor. O Ver. Valtair de 

Paula Alves solicitou envio de oficio para o Departamento de Trânsito citando que 

ai na UBS nova já foi feito e está o estacionamento oblíquo, então que seja 

oficiado o encarregado Zevir e o Prefeito para eles vir olhar quando uma camioneta 

estaciona obliquo ou um carro maior, e citou que no dia anterior não deu um 

acidente por detalhes, então que deem uma analisada para colocar estacionamento 

paralelo, frisou também com relação à viagem com o senhor Prefeito e colega 

Valmir onde foram aos Ministérios da Educação da Agricultura e no gabinete dos 

Senadores, e frisou de como acontece às coisas os Deputados nas campanhas vem 

pedir votos, e lá em Brasília para buscar recurso é bem diferente primeiro eles 

olham para a agenda no computador e falam lá em Chiapetta eu fiz só trinta votos 



primeiro eu tenho que atender os municípios a onde eu fiz mais votos e se sobrar 

eu vu mandar para Chiapetta, frisou também que a viagem foi muito gratificante, e 

solicitou que fosse enviado um oficio para o Deputado Marcelo Brun, que não fica 

te enrolando e prometeu uma emenda de duzentos mil para o hospital de Chiapetta, 

frisou também que agora estão tentando aprovar as emendas parlamentares das 

bancadas a onde entra o seu Deputado que ele apoiou o Covatinho que é o 

Secretário da Agricultura, então juntamente com a Luana e o Pitol eles estão 

trabalhando ou para cobrir a quadra da grama sintética, ou adquirir mais um 

caminhão caçamba, ou uma retroescavadeira, frisou também se sair essas emendas 

parlamentares o Deputado prometeu uma patrola nova para o município, frisou 

também da escavadeira hidráulica que o Vereador Joel conseguiu, também tiveram 

uma audiência na Anatel a onde eles prometeram de uns quinze ou vinte dias 

solucionar o problema, frisou também com relação ao rateio da verba do pré-sal 

que vai vir para Chiapetta mais de quinhentos mil reais. O Ver. Aldair Clovis 

Maron inicialmente parabenizou o Prefeito Municipal por conduzir o nosso 

munícipio num excelente patamar, em seguida solicitou que fosse enviado um 

oficio da mesma forma parabenizando os Professores pela passagem do dia do 

Professor, solicitou também envio de ofícios as soberanas parabenizando-as, 

parabenizou também pelo brilhantismo do baile do dia do nosso munícipio, 

solicitou também envio de um oficio para o seu Deputado Pedro Westphalen 

agradecendo por enviar essa emenda de cem mil reais para a área da saúde de 

nosso municio, e também o Luis Carlos Henze que enviou cento e cinquenta mil 

que ele solicitou em Porto Alegre, para o matadouro de nosso município, e para 

finalizar parabenizou os colegas Vereadores pela recepção nesse projeto dos 

calçamentos para fazer o bem para as pessoas, não deixar ninguém de fora. A Verª 

Célia Vargas Padilha inicialmente frisou de sua viagem a Brasília que ela foi 

juntamente com a vereadora Marlene e o Prefeito frisando que não é fácil pagamos 

nossos impostos e lá em Brasília é um caos para serem atendidos, uns atendem 

bem outros não, e que lá se vê a onde está o desperdício do dinheiro público, em 

seguida agradeceu pelas felicitações pelo dia do Professor e frisou que eles 

Professores estão muito triste com o descaso Estadual, quanto Federal desses 

Governos, não é só a área do magistério todas as áreas estão num descaso total, 

porque é uma vergonha, o Professor recebendo salário atrasado sem aumento, e 

reconhecimento jamais só trabalho, e mais trabalho, e solicitou para que fossem 

enviados ofícios também para os Professores e Diretores das escolas municipais, 

para Secretária de Educação e em nome delas cumprimentar os demais Professores 

da Rede Municipal, e aos Professores da Rede Estadual também, mencionou 

também que gostaria de saber do colega Valtair se resolveram o problema lá do 

parque de máquinas que o Vereador falou naquele dia que tinha gente indo armado 

trabalhar, e ela saiu naquele dia preocupada daqui, e citou que o senhor Prefeito 

tem seus Assessores, tem seus Secretários, em quem ele depositou a confiança na 

hora da contratação, na hora da nomeação, o que esses senhores estão fazendo que 

não mantenham o respeito em certos locais, então que seja tomado providencia 



com relação a isso, solicitou também envio de oficio para o Senador Paim que 

prometeu para eles lá e mandou, para beneficiar a área da saúde, frisou também 

que o Deputado Bohn Gass o qual ela faz campanha e confia no trabalho dele, iria 

também enviar cem mil reais para a agricultura, e ele falou que era para conversar 

com os agricultores e ver o que está faltando para adquirir com esses cem mil, 

mencionou também que elas Vereadoras foram convidadas para uma programação 

na Igreja Quadrangular no sábado dia da criança, e foram lá e estava muito bonito, 

teve uma preletora que veio de Ijuí e fez uma excelente explanação sobre as 

famílias, sobre a educação dos filhos, limites, citando que o limite vem desde a 

base da família, os Professores estão lá para trabalhar o conhecimento e não a 

educação do filho dos outros, porque a educação vem de casa, e parabenizou a 

Vereadora Cleomara pela mãe dedicada que é, e exigente também, mencionou 

também que houve uma confraternização um coquetel com entrega de mimos, e 

solicitou que fosse enviado um oficio a Rúbia esposa do Pastor e também a Maria 

que ajuda coordenar lá, solicitou também que fosse enviado em nome da Câmara 

um oficio parabenizando a comunidade do Novo Horizonte pela festa, e também 

para a comunidade de Cristo Rei parabenizando pelo baile, também para o Grupo 

da 3ª Idade parabenizando pelo baile e demais programações que tiveram, solicitou 

também envio de oficio de votos de pesar as famílias enlutadas, solicitou também 

envio de oficio a Dnª Rita Hutra e Dnª. Ieda Michalski parabenizando-as que estão 

dia a dia lutando para organizar, melhorar a situação do nosso cemitério, então isso 

é digno do reconhecimento, parabenizar os funcionários e todas as pessoas que 

estão lá envolvidas para melhorar a situação, solicitou também envio de oficio para 

o Chefe de Obras para que seja retomado o serviço no seu Olivio no Rincão dos 

Estradas, também reparos na estrada do senhor Antonio Zuliane e também 

melhoramento na estrada do seu Dito, e para finalizar desejou uma brilhante festa 

para comunidade São Judas. A Verª. Cleomara Bertaso inicialmente solicitou 

para enviar oficio de votos de pesar para as famílias de Iria Dias, e de Sandra Ratz, 

também gostaria de se engajar no envio de oficio da Vereadora Célia ao Pastor 

Jocemar, pois a Rúbia e a Maria que organizaram o Culto Rosa com o tema 

mulheres lindas e livres, como a Vereadora Célia falou que foi uma noite muito 

gratificante, uma preletora muito boa, que debateu muito do valor da mulher, da 

educação dos filhos, no respeito do filho pelo pai, do esposo pela esposa, um 

momento bem legal de muita valia, também solicitou envio de oficio as Escolas 

Municipais, Estaduais, a SMEC parabenizando pela passagem do dia do Professor, 

e parabenizou a Vereadora Célia que é Professora do seu filho, e frisou que 

também era formada em pedagogia, mas nunca atuou na área da educação ela foi 

para a rede pública na área da saúde, e a educação a gente faz em casa a professora 

está lá para complementar à aprendizagem de novas metas e não para educar, esse 

papel de educar é dos Pais, solicitou também envio de oficio para a STHAS 

parabenizando pela Conferência da Assistência Social, uma tarde de muito 

conhecimento, e uma boa participação de público, solicitou também envio de 

ofícios para as soberanas e para STHAS que foram as organizadoras do baile das 



soberanas parabenizando pelo sucesso, e desejou uma boa festa a comunidade São 

Judas, e convidou todos para o Sarau de Prendas no CTG Relembrando o Tio 

Lautério que seria realizado no sábado, e para finalizar frisou também que a área 

da saúde está de novo com o programa de prótese dentária, para as pessoas que 

residentes no município de Chiapetta, que tem um cadastro na unidade básica de 

saúde. O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente parabenizou o Secretário de 

Finanças Seu Irineu pela bela apresentação sobre as finanças e da mesma forma 

aos membros da comunidade de São Judas por se manterem na sessão, e desejou 

uma ótima festa, em seguida solicitou para que os ofícios fossem enviados em 

nome de todos os edis, de votos de pesar, aos Professores e todas as Escolas 

Municipais, Associação dos Professores e SMEC, logo após frisou que gostaria de 

voltar ao assunto do projeto da calçada legal, frisando que para ele o projeto já 

estava concretizado, e citou que aqui da Câmara foram enviadas duas propostas 

que voltou para a Câmara de Vereadores e achava que a Secretaria de 

Administração poderia fazer a correção lá mesmo desse projeto, dando 

continuidade solicitou envio de oficio para a Secretaria de Obras para fazer o 

cascalho nesse pedaço que está faltando a partir da ponte até Nova Conquista, 

frisou também que ele conhecia a Prefeitura por dentro e por fora e achava que no 

município de Chiapetta e tantos outros municípios falta para muitas pessoas, fazer 

curso porque funcionários da Câmara e da Prefeitura fazem cursos e Secretaria de 

Obras não se faz curso, e com relação à questão de cascalho teria que se fazer um 

curso em São José do Inhacorá e Alegria para ver como se faz o cascalho, aqui se 

faz sem qualificar o pessoal, se joga muitas vezes dinheiro fora porque o serviço é 

mal feito e aquele cascalho ali da ponte sumiu, frisou também que gostaria de falar 

sobre os estacionamentos, ou o estacionamento é obliquo citando que uma 

camionete vai lá na metade da rua e se faz paralelo toma muito espaço, mas é um 

problema que tem que ser resolvido, e lembrou do estacionamento das camionetes 

da CERILUZ quando vinham em Chiapetta na frente do Lori, e ele chegou a pegar 

o telefone e ligar para lá onde eles estacionavam a camionete na frente do Lori de 

obliquo e com uma escada atrás, estacionam do outro lado da rua que é paralelo e  

os Vereadores como representantes do povo têm que ficar atento a essas coisas e 

tentar minimizar esse problema, mencionou também sobre financeiro e ele foi 

conferir, e entrou nos cofres público aqueles dez mil do Banrisul destinado ao 

festival, ele inclusive quis fazer uma emenda para que voltasse para os cofres 

públicos, frisou também que foi aprovado aqui aqueles vinte mil que veio do 

estado para realizar um campeonato e o campeonato está sendo realizado lá na 

Afucotri, frisou também que teria que criar um critério para onde colocar esse 

recurso do asfalto, porque se vê assim o Prefeito mora para um lado da cidade leva 

o asfalto para lá, o outro mora para outro lado leva para lá, então porque que ele 

sugeriu que fosse feito até a Delegacia, porque ali tem mais de dez comércio é a 

saída para Ijuí e para os dois assentamentos, frisou também que gostaria de 

parabenizar os Vereadores Valtair e Nika e os outros também que foram a Brasília, 

citando que ele foi também e solicitou varias emendas a de duzentos e cinquenta 



mil do Deputado Jeronimo para a construção do prédio da Associação dos 

Funcionários a revitalização da praça, quadra de Skate, de areia, frisou também  

que até o final do ano o Vereador lhe convidou para ir junto e achava que Vereador 

Gabriel também tem que ir junto, tem os Deputados Perondi e Osmar Terra que são 

do partido dele, para mandar recursos também, citou também que essas viagens as 

vezes a comunidade tem direto de contestar que é um gasto, mas ele acha que é um 

investimento, porque o Vereador vai ficar uma Semana em Brasília, vai gastar uns 

dois três mil e ai trazer duzentos mil, cento e cinquenta mil de emendas, e se não 

vai não vem, e achava que o Governo Federal teria que ter outras formas de 

distribuir dinheiro para os municípios, mas como os Deputados querem se reeleger, 

e como eles votam lá os interesses deles eles asseguram essas emendas, e os 

Vereadores e o Prefeito que não irem não vão trazer dinheiro, então realmente tem 

que fazer essas viagens, mencionou também com relação aos telefones frisando 

que fazia uns três messes que esses telefones aqui de Chiapetta estava uma 

vergonha, e a Vereadora Cleomara tinha colocado aqui do problema do dia que 

faltar energia, primeira coisa que termina é o telefone quando mais precisa, então o 

que que tem que fazer é colocar um gerador, uma bateria, para o dia que não tiver 

luz continuar funcionando o telefone, e citou que se criou aqui um caminho para 

chegar na vivo, um caminho que não chegou a  lugar nenhum, porque esta ai a 

prova que foram lá na ANATEL e não tinha reclamação nenhuma, então o que ele 

fez como proponente e agradeceu aqui os colegas Vereadores, foi feito uma ação 

um abaixo-assinado proposto por ele e entregaram no Ministério Publico, e como 

os Vereadores estavam indo a Brasília ele ligou pessoalmente para a ANATEL e 

agendou essa audiência, para a ANATEL que regulariza isso e ele espera que agora 

com esse oficio que foi deixado lá solucione esse problema. O Ver. Gabriel 

Guilhon Kovalski inicialmente solicitou para que fosse enviado um oficio para a 

comunidade de Novo Horizonte parabenizando pela festa, muito bonita, muito 

bacana, muito proveitosa, em seguida parabenizou de uma forma muito especial os 

Professores, a Vereadora Célia que foi sua Professora, que tiveram uma relação 

bacana, um aprendizado legal, e demais a todos os Professores, e citou que todos 

são sabedores das dificuldades dos Professores, salários atrasados, e que se 

tratando de servidor estadual tem acometido a todos, e nesse ponto ele puxa um 

gancho condenando o nosso Governador que na época dizia que o problema não 

era a falta de dinheiro era questão de fluxo de caixa, logo após frisou que naquele 

dia era o dia mundial da agricultura e o nosso município com a quantidade de 

agricultores que tem, considerando que a economia gira em torno da agricultura 

nada mais justo deixar aqui o seu reconhecimento aos colonos, as pessoas que 

residem no interior, as pessoas que em fim lidam nessa área e em especial aos 

pequenos que tem muitas dificuldades, e solicitou que fosse enviado um oficio ao 

Presidente do Conselho Agropecuário parabenizando e estendendo a todos os 

Agricultores pelo dia mundial da Agricultura comemorado no dia 21, mencionou 

também com relação ao asfalto que o colega comentou porque que foi feito para 

um certo local e não para outro e ele não tinha percebido isso mas se parar para 



analisar muito antes de fazer na Theodomiro de Souza, tinha que ser feito naquela 

lá e considerando o comercio que tem, considerando a policia, então que os 

Vereadores sugerem ou através de proposição que a próxima verba que vir para 

asfalto que seja destinado ao trecho da citada rua, dando continuidade agradeceu o 

pessoal da ACI que se faziam presentes e esclareceram algumas dúvidas que se 

tinha inclusive enviaram um oficio esclarecendo o que ele tinha solicitado, e para 

finalizar torceu para que a festa de São Judas fosse um show de bola. O Presidente 

da Casa Vereador Joel Pires Corrêa primeiramente parabenizou a Professora Célia 

e solicitou para enviar um oficio para a sua primeira Professora Eva Sulimann 

Bueno, citando que as Professoras às vezes não são só professores e hoje no mundo 

que vivemos às vezes a Professoras e mais é uma mãe, porque tem muitos alunos 

que vão estudar que não tem uma mãe em casa ou um Pai e chega ali carente de 

alguma coisa, em seguida agradeceu o pessoal de São Judas que compareceu na 

sessão até àquela hora e frisou que iria comparecer na festa, e também aproveitou a 

oportunidade e perguntou para eles se estavam boas às estradas, frisou também que 

tinha um bom projeto para as estradas agora em diante citando que tiveram uma 

reunião com o Prefeito e com um pessoal particular que está comprando uma 

maquina, e essa maquina vai beneficiar um monte para o nosso município, essa 

maquina vai triturar o cascalho e vai melhorar a qualidade de nossas estradas, 

frisou também quanto às emendas parlamentares citando que eles também 

conseguiram alguma coisa frisando que ele fez uma parceria com a sua amiga 

Cleomara, e o seu Deputado não passou e o Deputado da Cleomara passou e ai eles 

encaixaram esse projeto ai, por isso as vezes é bom a trabalhar unido e isso pode 

servir de exemplos para outros vereadores, e quanto ao asfalto que o pessoal falou 

que as vezes direciona para um lado ou para outro, os asfalto o Prefeito que vê 

onde há mais necessidades e ele também dá a sua opinião mas tem vários lugares 

que precisa de asfalto, mas quem vai dizer qual é o melhor lugar que necessita de 

asfalto, no seu caso ele pediria que fosse feito na rua na frente do ginásio que 

também tem a creche, sobe para a Cotrijui, então tem vários pontos e com certeza 

nos vamos conseguir fazer todos os asfalto. E para finalizar agradeceu a presença de 

todos e convidou para a próxima sessão ordinária no dia 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.     

 


