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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019 

 

      Aos vinte e um 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 do Vereador Joel Pires 

Corrêa, em seguida foi feito um relato das correspondências expedidas e recebidas, 

dando continuidade passou-se para o período da ordem do dia onde foi analisado o 

seguinte projeto de lei oriundo do Poder Executivo Municipal: Projeto de Lei 

nº039/19 de 18 de outubro de 2019, que “Institui no Município de Chiapetta o 

casamento coletivo comunitário, e dá outras providências”. Matéria baixada em 

comissão. Também foram analisadas as seguintes proposições: 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 isente 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 que estava baixada em comissão foi aprovada por 

unanimidade. Proposição nº035/19 de autoria da Vereadora Marlene Maçalai 

Selke, que “Solicita para que o Poder Executivo Municipal não deixe de incentivar 

as agroindústrias de nosso município no que diz respeito à aquisição de alimentos 

para a cesta básica, pois esses agricultores investiram em suas propriedades para 

concretização de suas agroindústrias, e sugere para que seja criada uma forma de 

garantir a compra desses produtos para os próximos mandatários”. Matéria 

aprovada por unanimidade. Foi analisada também a Moção de Aplauso nº001/19 

de autoria do Vereador Aldair Clovis Maron, que “Sugere que o Poder Legislativo 

Municipal através de Sessão Solene a realizar-se durante as festividades do 

Município de Chiapetta: “MATEADA E FOLCLORE”, preste homenagem de 

aplauso às pessoas cuidadoras de idosos de nosso município”. Matéria baixada em 

comissão. No período das explicações pessoais, O Ver. Gabriel Guilhon 

Kovalski abdicou deste espaço. A Verª. Marlene Maçalai Selke abdicou deste 

espaço. O Ver. Valmir Rochinheski abdicou deste espaço.  O Ver. Valtair de 

Paula Alves solicitou para que fosse enviado um oficio ao senhor Prefeito para 

fazer uma reforma geral no caminhão vermelho que está em precárias condições e 



perigoso, e também que seja colocado um motorista nele para o Miltinho não 

precisar dirigir. O Ver. Aldair Clovis Maron abdicou deste espaço. A Verª. Célia 

Vargas Padilha solicitou envio de oficio novamente para a Secretaria de Educação 

e Prefeito Municipal para retomar o trabalho no Museu Municipal, tem história de 

vidas, e citou que eles foram com os alunos para Ijuí lá na Expo e visitaram a 

exposição de trabalho sobre o Bioma do Rio Grande do Sul, sobre os indígenas 

primeiros habitantes, então foi tão bonito, e deve ser valorizado e incentivado o 

Museu Municipal, em seguida mencionou que ela encaminhou uma pesquisa para 

os seus alunos do quinto ano e tiveram nos Postos de Saúde, Secretaria de Meio 

Ambiente, e foram questionados sobre o destino dos dejetos dos poços da cidade, 

eles são retirados dos poços, tem uma firma particular aqui em Chiapetta que faz o 

serviço e é largado em lavoura e isso é contra a lei, e ai lhes disseram se o cara for 

denunciado ele poderá pagar muita multa, e citou também que tem um acordo da 

Prefeitura com a Corsan, que quem tem que cuidar esses poços é a Corsan, então 

frisou que gostaria de ver com os colegas o que podem fazer tem que cobrar 

também, e a Corsan cobra uma taxa para fazer o acompanhamento dos poços e dar 

o destino e eles e não estão fazendo, e ai foram conversar com o Prefeito e ele 

conversou com eles e eles disseram que os moradores vão ter que pagar um pouco 

mais para eles fazerem esse trabalho, então nós também poderemos entrar na 

justiça e requerer o que nos já pagamos e eles não fizeram, porque nos estamos 

colocando em risco a vida da pessoa que está limpando os poços e as águas todas 

contaminadas. A Verª. Cleomara Bertaso solicitou envio de ofícios de voto de 

pesar para os familiares de Anita Riedi. O Ver. Enio Alberto Delatorre solicitou 

envio de ofícios agradecendo pelos serviços prestados para a nossa comunidade e 

desejando sucesso para o senhor Airton Almeida e esposa que estão indo embora 

de nossa cidade, solicitou também envio de oficio para Secretaria de Obras para 

colocar aquele cascalho já solicitado a partir da ponte até a comunidade de Nova 

Conquista. O Presidente da Casa Vereador Joel Pires Corrêa solicitou envio de 

oficio para o Prefeito e Secretário de Obras para que fosse colocado uma ou duas 

cargas de cascalhos na cascata do Pinheirinho, porque aconteceu um episódio há 

poucos dias que quase dois guris se afogaram, e dai a Mãe do Mateus Coelho a 

Marisa veio falar com ele e pediu para tomar uma providência, foi feito um serviço 

lá, foi tirado terra e ficou muito fundo e todos os dias de tarde está chegando o 

verão desce bastante gente lá na cascatinha e está muito fundo, está muito perigoso 

e antes que aconteça alguma coisa nos temos que tomar alguma providência. E para 

finalizar o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou para as 

próximas sessões ordinária nos dias 11 e 25 de Novembro 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.     

 


