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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

      Aos onze dias do mês de novembro 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 Célia 

Vargas Padilha, em seguida foi feito um relato das correspondências expedidas e 

recebidas, dando continuidade foram aprovadas as ATAS nº 020 e nº 021 de 2019, 

logo após passou-se para o período da 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 Nº 1022, 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 

que estava baixada em comissão foi aprovada por unanimidade. 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 que estava 

baixada em comissão foi aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº040/19 de 

07 de novembro de 2019, que “Autoriza a abertura de crédito especial no 

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

Projeto de Lei nº041/19 de 07 de novembro de 2019, que “Altera a redação dos 

incisos VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV do artigo 3º e acrescenta o inciso XXIX 

no artigo 3º, da Lei Municipal Nº 962, de 13 de agosto de 2018, e dá outras 

providências”. Matéria baixada em comissão para uma melhor analise. Projeto de 

Lei nº042/19 de 07 de novembro de 2019, que “Autoriza o Poder Executivo a 

alienar bens imóveis urbanos, localizado na quadra nº 10, entre as Ruas Hirãn 

Cunha e Carvi Chiapetta, situado no quarteirão das Ruas Anteriores e Rua Inhacorá 

e Sete de Setembro”. Matéria aprovada com seis votos favoráveis e duas 

abstenções dos Vereadores Célia Vargas Padilha e Gabriel Guilhon Kovalski. 

Também foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº034/19 de 

autoria da Vereadora Célia Vargas Padilha, que “Propões ao Poder Executivo 

Municipal a inclusão do nome da Excelentíssima Senhora Ex. Presidente Dilma na 

placa da Unidade Básica de Saúde”.  

 

 

 



 

 

Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº037/19 de autoria do Vereador 

Enio Alberto Delatorre, que “Propõe que o Poder Executivo Municipal através do 

setor competente, providencie a realização de curso de arbitragem para as pessoas 

interessadas de nossa cidade”. Matéria baixada a pedido do proponente. 

Proposição nº038/19 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Propõe 

que o Poder Executivo Municipal, encaminhe Projeto de Lei a esta Câmara de 

Vereadores onde isenta de cobrança de taxas de melhorias, para pessoas com 

doenças graves que necessitam de medicação especial e uso de radioterapia ou 

quimioterapia”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº039/19 de 

autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal providencie, a aquisição de um aparelho mamógrafo para exame de 

mamografia”. Matéria baixada a pedido do proponente. Foram analisadas também 

as seguintes moções: 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 que estava baixada em 

comissão foi aprovada por unanimidade. Moção nº003/19 sugerida pela Vereadora 

Célia Vargas Padilha com o apoio dos demais Edis, que a Câmara Municipal de 

Vereadores de Chiapetta se manifesta em defesa dos direitos dos trabalhadores em 

educação do Rio Grande do Sul e em repudio ao projeto de desmonte das carreiras 

e implantação da Reforma da Previdência do Funcionalismo Estadual, apresentado 

pelo Poder Executivo Estadual. Matéria aprovada por unanimidade. Moção 

nº004/19 sugerida pela Vereadora Célia Vargas Padilha com o apoio dos demais 

Edis, que a Câmara Municipal de Vereadores de Chiapetta, se manifeste em apoio 

à manutenção e fortalecimento da EMATER/RS-ASCAR. Matéria aprovada por 

unanimidade. Moção nº005/19 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que 

“Sugere que a Câmara Municipal de Vereadores de Chiapetta/RS, se manifeste em 

repudio ao projeto do Governo Federal, de emenda a Constituição, onde propõe a 

extinção de municípios com menos de 5.000 mil habitantes, e que não atinjam 10% 

da arrecadação líquida. Não concordando em extinguir pequenos municípios com 

menos de 5.000 mil habitantes. Sugerindo que então seja revisto critérios para a 

criação de novos municípios. E que seja criado uma nova forma de distribuir 

dinheiros para os municípios através de emendas parlamentares para economizar 

em viagens e diárias. E que também seja revisto o número de Vereadores, 

Deputados Estaduais, Deputados Federais e extinguido o Senado Federal. Matéria 

baixada a pedido do proponente. No período das explicações pessoais, O Ver. 

Enio Alberto Delatorre fez um pedido de providencia para que fosse instalada 

lâmpadas de emergência na Câmara de Vereadores citando que dias atrás ficou 

numa escuridão num velório onde houve falta de luz, em seguida solicitou para que 

fosse enviado um oficio já que foi falado muito em construção de casas e apoio a 

moradia ao ex. Prefeito Osmar e Vices- Estopilha e Nego parabenizando pelo 

excelente trabalho que fizeram em todas as áreas mas especialmente na área da  



 

moradia a onde construíram cento e setenta e seis casas e isso representa bastante 

para a comunidade, no mais achou que os trabalhos da Câmara naquele dia foram 

proveitoso. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski agradeceu a presença de todos, 

pediu que dentro do possível que venham mais assistir nossas sessões, em seguida 

comentou que ele sempre foi e continuará sendo um defensor da transparência 

absoluta se tratando de serviço público, de Prefeitura, de Câmara sempre devem 

priorizar a transparência, e ele foi um que idealizou e sugeriu muitas vezes e não 

teve respaldo da casa de se transmitir as sessões da Câmara via a rádio, fez esse 

apelo até quando se falou em contratar Assessor de Imprensa não desmerecendo 

quem está aqui, ele sugeriu em vez de contratar um Assessor de Imprensa muito 

melhor era que se investissem colocando as nossas sessões na rádio, citando que 

naquele dia veio bastante gente em função de algumas matérias especificas, mas 

tão bom seria que sempre a casa estivesse assim e no mínimo que as pessoas 

tivessem condições de ouvir as matérias com relação a interesse público, e citou a 

presença do seu Benjamin Galina agricultor que das vezes de estar lá em sua casa a 

tardinha não precisaria sair de lá do Cristo Rei para vir aqui assistir as sessões 

ouviria via rádio, e milhares de Chipetenses teriam conhecimento do que foi 

tratado como naquele dia sobre assuntos importantes relacionados com habitação, e 

até fez uma critica que não pode entender porque do Presidente resistir em mostrar 

parecer jurídico que teria havido a respeito, e que comentaram que foi feito ele 

queria ter acesso a ele, frisou também que ele leu o projeto todinho com propósito 

único de ver o interesse do povo não tinha interesse pessoal nenhum nesse projeto, 

a única coisa que comentou foi que não tinha porque votar a toque de caixa, 

citando que comentou que iria ter uma outra sessão dia 25 de novembro e poderia 

ser aguardado até lá sem problema nenhum, para que eles pudessem se necessário 

fazer alguma alteração como aconteceu com o projeto da calçada legal que ele 

solicitou parra ficar baixado, será que esse não poderia ficar baixado também, e 

solicitou para que essas casas sejam para quem realmente precisa, e ele foi eleito 

para representar o povo e que ganhava dois mil reais para fazer isso. A Verª. 

Marlene Maçalai Selke parabenizou os proponentes por essas moções e citou que 

estava ai para defender todos os objetivos e citou os Professores com os salários 

atrasados e ninguém consegue viver sem seu salário todo o mês, ela sempre vai 

estar a favor do trabalho que está sendo desenvolvido na comunidade, então temos 

que se mobilizar em nome da Câmara para alcançar esses objetivos, em seguida 

solicitou para que fosse enviado um oficio para o Dr. Mçalai, para o Mário e o Ivo, 

parabenizando-os e desejando sucesso pelo empreendimento que eles fizeram em 

nosso município, solicitou também envio de oficio de voto de pesar para os 

familiares das pessoas falecidas recentemente. O Ver. Valmir Rochinheski 

solicitou envio de oficio também para o mercado Maçalai, solicitou também envio 

de oficio para o Jair Schreiber da Tchê Bebidas desejando sucesso pela abertura do 

empreendimento, solicitou também envio de oficio para a Secretaria de Obras 

solicitando reparos no travessão que vai para o Inhacorá citando que tinha um  

 

 



 

bueiro trancado na divisa com o Cadore e o Valdir Estrada, logo após parabenizou 

o trabalho do Dhonatã da EMATER e sua equipe, pela atenção dada para as 

pessoas, aos agricultores de nosso município, não medindo esforços para atender, 

dar assistência. O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou envio de um oficio aos 

Funcionários e Secretário do Posto de Saúde parabenizando-os pelo belíssimo 

trabalho desempenhado, em seguida frisou que iria fazer uma proposição citando 

que na Rua Sady Cardoso acesso aos bairros Nova Esperança e PAC 2 cada 

chuvarada que dá desce tudo aquela terra para o meio do passeio e citou que tem 

um cidadão que todo dia está mexendo lá naquela lavora, então tem que fazer um 

murro de contenção para que não desça mais aquele barral e se for preciso autuar o 

proprietário da citada lavoura, porque não tem como passar ali, solicitou também 

envio de oficio ao ex. Prefeito Osmar Kuhn, parabenizando pelo o que fez pela 

comunidade com relação as casinhas, fazendo varias viagens para Brasília até se 

concretizar o projeto, solicitou também envio de oficio para o Presidente do 

Sindicato dos Funcionários Públicos de Chiapetta, para que ele vá até o Prefeito e 

veja a questão do aumento de salário dos funcionários que será agora em janeiro 

juntamente com os Vereadores, e tome providencia de dar uma melhorada no 

salário dos funcionários, frisou também que esteve analisando no Posto de Saúde 

citando que a Dentista dias atrás se queixou que estava dando choque nas cadeiras 

dos aparelhos, então ele falou para um eletricista ir lá e resolver o problema, e ele 

estava vendo que tem muita rachadura e chove dentro, então que o Prefeito de uma 

atenção para isso ai de cobrir com Zinco para resolver o problema, e citou que lá 

na Creche também é o mesmo  problema. A Verª. Célia Vargas Padilha 

inicialmente frisou que era favorável a planos de habitação no município e citou 

que ela se absteve porque não concordou em relação que ela pediu para baixar em 

comissão e não concordaram, frisou também que ficou muito chateada, 

constrangida de ter que prestar depoimento lá quando lhe chamaram na Promotoria 

Pública, e quando o Promotor da Justiça de Porto Alegre lhe chamou muito a 

atenção, que eles como legislativo tem que ter muita transparência, mencionou 

também sobre o que os colegas falaram de mandar oficio para os Prefeitos que 

construíram muito no município e citou que ela também ficava muito feliz, porque 

foi na época do Governo do PT, do Lula da Dilma que vieram muitas ações para o 

município, veio verba para ser construída o PAC 2 da Vila Rosa, veio verba para a 

construção da Unidade Básica de Saúde por isso que ela solicitou a inclusão da ex. 

Presidente Dilma, também temos uma Creche para quem não conhece deveria 

conhecer, muitas verbas para varias ações, verbas para veículos da saúde entre 

outros, isso foi fruto do trabalho dos Prefeitos juntamente com os Governos, então 

é mérito de toda a comunidade e não só da Câmara de Vereadores ou de alguns 

políticos,  mencionou também que os seus Deputados do PT do Rio Grande do Sul, 

estão engajados na luta em defesa dos nossos agricultores, professores e demais 

classes todos os votos deles são favoráveis aos munícipes, ás pessoas do estado em 

fim de todos, e que bom que falaram ai que  também estão engajados nesta luta, e  

 



irão cobrar dos Deputados dos partidos que pertencem isso é muito bom essa 

parceria, porque que bonito trabalharem juntos, de pensar que o município é do 

povo que paga seus impostos que retornam em beneficio, pensar também que o 

estado coloque os seus Governadores, e seus Deputados e não tendo sigla 

partidária governando para todos, e com certeza ela confia neste projeto de 

habitação, só que ela não votou porque ela gostaria que fosse baixado em comissão 

para fazer uma analise melhor, citando que leu todo ele mas ela queria analisar a 

área lá que foi de famílias daqui em relação a impostos atrasados, mas ela era 

favorável a habitação sim, para as pessoas de nosso município, frisou também que 

ela ficou se questionando que tem varias famílias aqui que querem casas e não 

ganham nem um salario mínimo como é que vão se enquadrar nesse primeiro 

critério, isso que lhe indigna porque ela defende as pessoas de baixa renda, frisou 

também que quando o colega colocou ali precisam de casa, precisa dar aumento 

para os funcionários não estão ganhando nem um salário, então ela citou que já foi 

solicitado nesta casa, e o Prefeito lhes falou que precisa fazer um levantamento nos 

grandes que ganham altos salários, para ele dar um aumento para os pequenos, dai 

eles imploram, imploram, e pedem e nada é feito, e ai entendam colegas 

Vereadores mais uma vez quando o colega Neguinho que batalha por um melhor 

salário, logo após convidou os colegas Vereadores e a comunidade que estava 

presente, para as apresentações no dia seguinte dos projetos de pesquisa que é a 

pratica na Escola Anchieta, vários temas dos alunos no primeiro trimestre 

construíram os projetos, no segundo trimestre desenvolveram a pesquisa saíram a 

campo e agora eles construíram a pratica e no dia seguinte seria apresentado, e que 

iria estar exposto, nas salas de aula, na quadra e no pátio, e para finalizar agradeceu 

a Escola, o pessoal da EMATER, os da Agricultura, e com certeza todos irão se 

engajar nesse movimento que é só assim para eles conseguirem. A Verª. 

Cleomara Bertaso solicitou também envio de oficio para o Mercado Maçalai, 

solicitou também envio de oficio para a Secretaria de Saúde parabenizando pela 

realização do evento do Outubro Rosa que foi uma tarde diferenciada com uma 

caminhada, com atividades ali na praça com as Professoras Tuani e Grá, também 

teve uma maquiadora, então foi uma tarde bem proveitosa, diferente bem animada, 

em seguida se dirigiu ao colega Enio frisando que eles estão encaminhando as 

mamografias todas a Ijuí, uma média de 30 até mais é um trabalho realizado em 

conjunto e a nossa linha de frente a esse trabalho são as Agentes de Saúde, logo 

após frisou referente ao Novembro Azul que tiveram uma estatística dada pelo Dr. 

Flavio que é coordenador do Cacon, que todos os meses nos temos a média de 16 

novos casos de câncer de próstata, então esse mês é um mês de conscientização, 

um mês de procura para cuidar da saúde e que estavam fazendo atendimentos no 

turno na Secretaria de Saúde, solicitou também envio de oficio de votos de pesar, 

solicitou também envio de oficio para a Senhora Rita e Ieda Michalski pelo 

trabalho voluntariado de embelezamento do cemitério, e também ao senhor 

Eusébio Backes pela cedência das pedras britas para colocar lá no cemitério, 

solicitou ainda envio de oficio também para escola Anchieta pelo Festival de  

 



Dança um evento que ela sempre diz, que o que você aplica na educação é um 

investimento para os nossos filhos parabenizando pelas belíssimas apresentações. 

O Presidente da Casa Vereador Joel Pires Corrêa inicialmente frisou que iria 

explicar algumas coisas e esclarecer alguns fatos aqui, citando que a Professora 

Célia falou com relação a esse projeto que não atinge pessoas que ganham um 

salário mínimo, e citou que esse projeto vem da Caixa e no mínimo que pode ser é 

mil e trezentos reais ai as pessoas conseguem pagar, quem não tiver esse valor na 

família que soma os membros na família não terá condições de pagar a prestação, 

esse projeto vem da Caixa não é a Prefeitura que estipula o valor, e quem não 

ganhar esse valor de mil e trezentos terá que entrar em outro projeto, frisou 

também que queria dizer que, quando eles Vereadores viajam lá para Brasília 

citando que nos temos aqui um valor na Câmara de Vereadores que nós podemos 

gastar por ano em diárias esse valor é para irem atrás das emendas parlamentares, e 

se não irem até pode conseguir alguma coisa por aqui como o Vereador citou, mas 

os Deputados querem conversar diretamente com o Vereador e pedem você vai 

apoiar quem, eles querem apoio politico dos municípios, se você vai lá se 

comprometer com eles que vai apoiar eles, eles irão mandar emendas, então 

exemplo do Vereador Neguinho que está de parabéns, está a bastante tempo 

apoiando o Cavatti conseguiu varias emendas, e citou que consegui umas também 

citando que o seu Deputado não passou, então ele tem que apoiar outro Deputado e 

dar a sua palavra lá que irá trabalhar para ele na próxima eleição, logo após pediu 

desculpa para a comunidade ele como Presidente desta casa, e que tinha a honra de 

estar comandando estas sessões citando que as vezes os colegas Vereadores se 

passam, mas isso tem que levar em consideração por causa do momento e naquele 

dia teve bastante pessoas presentes e coisas, e as vezes a pessoa se empolga, e se 

passa em alguns momentos. E para finalizar informou que já estavam disponíveis 

nesta casa, as contas do Prefeito referente ao exercício de 2017, e se alguém quiser 

ver está liberado, e passou para a Comissão de Finanças e Orçamento para dar o 

parecer e elaborar o Decreto para ser votada na ultima sessão ordinária deste ano. E 

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

próxima sessão ordinária no dia 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.     

 


