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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

      Aos vinte e oito 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 do Vereador Gabriel 

Guilhon Kovalski, em seguida foi feito um relato das correspondências expedidas e 

recebidas, dando continuidade foi aprovada a ATA nº 022 de 11 de novembro 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 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 que estava baixada em comissão para uma melhor analise foi aprovada por 

unanimidade. Projeto de Lei nº043/19 de 19 de novembro de 2019, que “Dispõe 

sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020”. Matéria 

aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 044/19 de 19 de novembro de 2019, 

que “Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Chiapetta para o 

Exercício de 2020”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº045/19 

de 19 de Novembro de 2019, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar 

Convênio com a Associação Hospitalar Chiapetta, e dá outras providências”. 

Matéria aprovada por unanimidade. Também foram analisadas as seguintes 

proposições: 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 que estava baixada a pedido do proponente foi aprovada 

por unanimidade. Proposição nº040/19 de autoria do Vereador Valtair de Paula 

Alves, que solicita que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, 

providencie a construção de um murro de contenção na Rua Sadi Cardoso saída da 

Vila Miguel entroncamento com a Rua Antônio Guarda Lara, acesso aos Bairros 

Nova Esperança e Nova Esperança II (PAC 2)”. Matéria aprovada por 

unanimidade. Proposição nº041/19 de autoria do Vereador Valmir Rochinheski, 

que “Sugere que o Poder Executivo Municipal, através da Comissão Competente, 

para o próximo Campeonato Municipal de Bocha – edição 2020 seja denominada a 

respectiva taça com o nome do ex. Bochófilo VALDIR LÜTKE,  



que muito praticou e incentivou o esporte de jogar bocha em nosso município”. 

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

Cleomara Bertaso inicialmente solicitou para que fosse enviado dois ofícios para 

o  CMD pela realização do campeonato de futebol sete e aos vencedores do 

campeonato, citando que foi um campeonato bem legal foi lá no espaço da 

AFUCOTRI, parabenizou também os árbitros salientando que ali prevaleceu muito 

a educação porque as vezes os juízes tem receio pela falta de mal educação dos 

jogadores e muita gente não faz curso de árbitro para não comprar briga e tumulto 

e que bom que vai ter esse curso, e sugeriu que nesse curso se crie regras para os 

novos campeonatos, em aparte ao Vereador Enio que frisou que iria fazer uma 

critica construtiva que muitas vezes acontece algum tumulto por falta de regras, 

falta de um regulamento para definir as regras do campeonato tem que colocar no 

papel, de volta a vereadora Cleomara que solicitou envio de ofícios para a SMEC, 

Escolas Municipais, STHAS e AMAE pela realização do requebra que foi 

realizado na ultima quinta-feira onde teve brilhantes apresentações, um 

investimento que o município está tendo nas escolas e a desenvoltura das crianças 

que é muito bonito e agradável, em seguida agradeceu os colegas pela transferência 

da sessão na segunda-feira quando ela se inscreveu ela não se tocou que era no dia 

da sessão o seminário da educação melhor que em Porto Alegre na segunda-feira, 

onde eles falaram muito da importância dessas visitas do PIM as famílias como 

acontece às atividades, e cresce a efetividade da criança com a mãe, também 

fizeram algumas agendas com o Prefeito lá na Secretaria da Saúde, para resolver 

alguns assuntos que estavam pendentes e eles ficaram muito felizes que hoje as 

emendas parlamentares por bancadas praticamente irão conseguir cada um com o 

seu Deputado podem ser encaminhadas ao nosso hospital, frisou também que 

questionaram muito e a responsável vai levar para a comissão, que muitas coisas 

faltam aparelhos ultrassonografia, faltam aparelhos de raios-X, isso vai ajudar com 

certeza a agregar no hospital. O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente frisou que 

conversou com o Secretário da Casa e com o Assessor Jurídico citando que 

discordava um pouquinho com os colegas, e que queria deixar um recado para a 

nova Mesa Diretora que as sessões marcadas para aquele dia, têm que ser realizada 

naquele dia, porque se não vai virar uma complicação citando que compreendia o 

Joel, compreendia a Cleomara, foi transferido à sessão de segunda para terça 

através de oficio porque a Vereadora Célia não podia, então as duas sessões que 

nos marcar por mês tem que ser realizada no dia, ele de sua parte já deixou o 

recado para Mesa Diretora que ele não vai permitir que isso aconteça e citou que 

ele foi Presidente quatro mandato inteiro e mais oito meses deste aqui, e que não 

lembrava de ter transferido uma sessão da Câmara de Vereadores, porque se não 

vai virar numa bagunça, então só em caso de força maior e assinado por todos os 

Vereadores na hora de transferir a sessão, em aparte a Vereadora Cleomara que 

frisou que então no inicio do ano a Mesa Diretora já marca as sessões de todo o 

ano, de volta ao Vereador Enio que frisou se o Vereador estiver em algum curso 

nem pode ser descontado essa falta, ou se estar doente apresentar um atestado,  

 



frisou também que gostaria de dizer para o pessoal do hospital e a direção que 

estavam presentes, que eles os Vereadores aprovaram e que sempre irão aprovar os 

recursos que vão para o hospital, e  citou que a Luciane e o Stopiglia eram 

testemunhas que a pouco tempo aqui houve manifesto de radialista para não fechar 

os pequenos hospitais, e ele achou que foi mais porque na cidade dele fechou o 

hospital e o Prefeito aceitou, o Prefeito assinou de ser um Posto então não abre 

mais, e aqui foi trancado o pé e ele foi um que disse o estado não atrapalhando já é 

uma grande coisa, nada ajudam é o município que mantem, falou a mesma coisa lá 

na FAMURS em Porto Alegre, então assim Chiapetta tem demonstrado o 

Executivo, Câmara de Vereadores, a comunidade tem provado que nós queremos 

que o nosso hospital permaneça de portas abertas e vai permanecer, e parabenizou 

os nossos médicos, e as nossas enfermeiras pelo bom trabalho prestado. O Ver. 

Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente cumprimentou o Executivo e na pessoa 

terceirizada o Pius Marcelo Weber, por ter feito a instalação das novas lâmpadas ai 

nas Ruas da Avenida da cidade citando e que até comentou que em Chiapetta não 

escurece mais, chega de noite e nem precisa ligar a luz do carro, que bom isso 

conforta a segurança uma serie de coisas boas, e que se estenda em toda a rede do 

município, em seguida solicitou para que fosse enviado um oficio para o Betinho 

parabenizando-o que agora esta na reserva e agradecendo pelos serviços prestados, 

e frisou que há pouco tempo ele foi homenageado através de uma moção de sua 

autoria que foi aprovada por unanimidade pelos pares, parabenizando ele por uma 

operação policial que ele havia feito numa situação de alto risco, e que no final das 

contas conseguiu recuperar bens de elevada monta, logo após frisou que ele 

percebia na fala dos colegas Vereadores que sempre quando se trata de um assunto 

público se usa muita essa expressão que o dinheiro gerado pelo município fique no 

município, e ele concordava plenamente, que toda qualquer atividade que reverta 

em favor do município é bom, melhor é para todos só releva sem citar nome e sem 

mencionar uma situação concreta, que é importante que fique para Chiapetta não 

necessariamente para uma panela ou para X, ou Y, envolver pessoas que às vezes o 

pessoal critica e com razão, que todos sejam igualmente beneficiados, que não seja 

para uma panelinha ou alguma família especifica, e citou como exemplo o que ele 

comentou sobre as FGs, frisou também a respeito da questão dos Professores, do 

pacote que o Governador Eduardo Leite mandou para a Assembleia alterando o 

plano dos Servidores Públicos Estaduais, e que trazia a noticia que a maior 

bancada da Assembleia Legislativa que é a do MDB por unanimidade se 

posicionou contra o pacote, mesmo estando a principio aliado ao governo, e nesse 

ponto até essa repercussão que o seu Pai teria se manifestado a respeito dos 

Professores, e ele sabia que alguma outra pessoa falou sobre isso, quis associar a 

sua pessoa ou fez alguns comentários quanto a sua índole ou caráter enfim, e 

mencionou que estamos numa democracia por excelência, tem vários Vereadores, 

tem vários partidos as vezes se divergem, um tem uma ideia, outro tem outra, um 

não concorda, outro discorda, um acha que tem que ser assim outro não, inclusive 

varias vezes se travou vários debates aqui, um ou outro até a flor da pele, as vezes  

 



ele até passou do ponto, e citou que até a Constituição diz que é importante a 

prioridade de ideias, de pensamentos, de culturas, religião, enfim, então muito 

embora o seu Pai tenha uma posição e isso tenha gerado uma certa repercussão 

principalmente envolvendo os Professores, e ele fez uma ressalva, até que não 

necessariamente que o seu pensamento seja idêntico ao dele neste ponto, até na 

ultima ocasião naquele sessão ele se manifestou favorável aquela moção idealizada 

pela Vereadora Célia no sentido de apoiar o movimento dos Professores em função 

do atraso dos salários, até comentou com relação ao plano em si do Eduardo Leite, 

e nem fez questão de externar uma posição porque eram 116 paginas o projeto que 

ele enviou e ele tinha certeza que ninguém leu todas estas paginas, então ele não 

poderia dizer que era 100% contra, ou 100% a favor, mas absolutamente legal, 

absolutamente legitima e pertinente o movimento dos Professores porque receber 

salários atrasados, parcelados, sem correção, então cada um pode ter a opinião que 

quiser embora muitas vezes ele não tenha a mesma posição, citando que tinha as 

semelhanças, mas ele tinha as diferenças e fez um elogio especial a Professora 

Célia, e que ele compreende perfeitamente os ideais, compreende os movimentos, 

até louva a iniciativa que se mostra justa, que se mostra pertinente. A Verª. 

Marlene Maçalai Selke inicialmente frisou referente ao projeto do hospital, com a 

importância de nosso hospital nem tem o que falar o que seria nossa cidade sem 

hospital, pelo bom funcionamento, pelo bom atendimento ao pessoal não dá para 

reclamar de nada, se dedicam no que fazem, fazem com amor mesmo, frisou 

também referente a greve dos Professores, e cumprimentou a Professora Célia pela 

coragem de todos, todos trabalhando pegando junto, onde ela achava que iria dar 

resultado esse grito de alerta, em seguida se associou ao oficio da Cleomara com 

relação a bela apresentação das escolas estava muito bonito, todas as crianças 

apresentaram bonito, e ela achava que nos como Vereadores temos que apoiar nas 

possibilidade não deixar de participar de nada de ajudar, e ela sempre está presente 

a onde ela puder ir. O Ver. Valmir Rochinheski se associou no envio de oficio 

pelo campeonato de futebol sete, e solicitou para enviar um oficio para a Secretaria 

de Obras solicitando reparos na estrada do portão do Cadore até a barragem dele, 

citando que tinha chovido bastante e estragou a estrada, em seguida frisou ao 

Presidente do hospital que ele tinha doado um prêmio para a festa e não retiraram e 

agora para a mateada podem pegar lá o porquinho. E para finalizar convidou todos 

para a festa da Associação Relembrando o passado que seria no domingo. O Ver. 

Valtair de Paula Alves solicitou para que fosse enviado um oficio para o senhor 

Prefeito para que ele intime a Corsan, para fazer os tapas buracos ali na Vila 

Miguel, porque é uma vergonha aquilo lá, em seguida citou que aquela estrada que 

o Vereador Nika solicitou reparos não adianta patrolar tem que encascalhar, 

solicitou também envio de oficio ao Prefeito e Secretário de Obras para que seja 

patrolado a estrada de São Judas até a ponte do Inhacorá, e citou que eles 

Vereadores que foram eleitos pelo povo eram cobrados, solicitou também envio de 

oficio mais uma vez para o Sindicato dos Funcionários Públicos, para que ele 

convide todos os Vereadores para debater o aumento dos Funcionários Públicos,  

 



solicitou também envio de oficio para a escola Anchieta que participaram com os 

colegas Vereadores nessa caminhada, solicitou ainda mais um envio de oficio ao 

senhor Prefeito salientando que a retroescavadeira que ele trabalha já fazia uns três 

meses que está sem ar condicionado, e achava que era uma falta de consideração 

com os operadores, e nesse calor ninguém aguenta, frisou também que outra coisa 

que ele fala e é criticado é que tem duas patrolas lá no pátio faz quatro meses que 

estão paradas no cepo, e ai criticam os Vereadores, criticam o Prefeito que não 

fazem as coisas com todo esse maquinário que temos lá, só tem que organizar dai 

não haveria nem uma critica, e para finalizar frisou que na segunda-feira iria na 

Prefeitura analisar quanto foi gasto em peças. O Ver. Aldair Clovis Maron 

solicitou para que fossem enviados ofícios já que estavam falando em esporte, para 

as pessoas que estão à disposição organizando as competições seu Neri Eneas, o 

Elcio, o Pedro Bino o Neguinho do Benito e parabenizou o Joelzinho Vereador 

pelo incentivo ao esporte, em seguida frisou a respeito da greve dos Professores e 

ele sabia que realmente é muito grave e achava que o nosso Governador pisou na 

bola a onde ele entrou em contato com os Deputados e das criancinhas aos idosos 

todos são favoráveis aos Professores, e ele respeita a pessoa que tem esse 

pensamento contrário, mas ele achava que deveria ser diferente porque o Professor 

é aquela pessoa que ele admira tanto, e um Professor ou uma Professora deu aula 

para o Governador, então é ali que tem que ter um respeito pela educação, é uma 

classe que merece.  A Verª. Célia Vargas Padilha frisou que gostaria de falar 

sobre as transferências das sessões ela achava assim que eram nove Vereadores, e 

agradeceu o Presidente Joel pela compreensão dele porque segunda-feira a 

Vereadora Cleomara não podia foi representar o município, e ela na terça-feira 

tinha essa manifestação e como ela iria faltar, então como se transfere reuniões 

quando tem velórios, quando tem um jogo não tem mal nenhum de transferir as 

sessões podem ligar um para o outro, que eles todos tem que compreender, e ela 

não sabia que iria ter a manifestação naquele dia e como foi dito aqui na Câmara 

que externariam apoio inclusive foi dito que alguém falou que iria junto e ela 

venho convidou todos e como não foram ela foi representar, e ela achava que a luta 

era de todos, e lá foi dito que o Vereador tem que estar na rua, tem que estar junto 

com as famílias lutando e exigindo, frisou também que gostaria de dizer que esse 

pacote do Governador é um retrocesso ao desenvolvimento do estado do Rio 

Grande do Sul e eles educadores se formaram e os outros profissionais estão ai 

graça aos professores que ensinaram, educaram para o desenvolvimento de um 

País, mencionou também que gostaria de dizer que ela tinha em mãos uma moção 

de quatrocentos e poucos Prefeitos dos municípios do Rio Grande do Sul que 

elaboraram essa moção de apoio ao magistério aos educadores da educação e 

funcionários de escolas, onde inclusive em Porto Alegre tinha vinte mil pessoas e 

tinha categorias, classes de trabalhadores de todas as áreas Corsan, Agricultura 

Funcionários Públicos lutando pelos seus direitos, por que hoje nós estamos num 

estado democrático e todos tem livre arbítrio de se organizar e lutar pelos seus 

direitos, porque se nós não formos lutar pelos nossos direitos os governos vão 

tomar conta e eles não são donos dos Municípios, do Estado e do País,  

 



eles educadores, funcionários, pessoas todos os cidadãos tem direito de reivindicar 

seus direitos, frisou também que gostaria de dizer que foi muita pressão lá 

inclusive os Professores que estavam lá dos mais diversos partidos falaram se os 

Deputados votarem o projeto do governo eles vão receber o troco nas eleições, por 

isso os Deputados do seu partido e da base todos são contra o pacote do 

governador inclusive o do PDT e de outros são contra porque ninguém tem direito 

de tirar os direitos dos trabalhadores, logo após solicitou para enviar um oficio para 

o senhor Prefeito que ele foi a Porto Alegre e se reuniram e lá elaboraram a carta 

que está aqui, e leu dois parágrafos, eles disseram que é um retrocesso é um 

desmonte mexer no Plano de Carreira do Magistério Público Estadual, que vem 

ferir os direitos, vem ferir a educação que é onde se forma os cidadãos de bem, que 

trabalham para o desenvolvimento dos municípios em todos os estados, e 

agradeceu também o Vice-Prefeito que gentilmente disponibilizou o seu apoio, 

solicitou também envio de um oficio para a comissão de greve da escola Anchieta, 

para a Secretaria de Educação e que em nome dela externe aos demais Professores 

das Escolas Municipais, Creche, solicitou também envio de oficio para o Sindicato 

dos Trabalhadores Rural, EMATER, Agricultura, ACI e que externe aos demais 

comércio do município, e agradeceu os colegas Vereadores em nome do Presidente 

da Câmara que externaram o apoio naquele dia, que aprovaram as moções para 

garantir também a filantropia da EMATER é muito importante esta união, 

agradeceu também os Prefeitos de todos os municípios e leu um pouco dos itens da 

moção de apoio, solicitou ainda envio de um oficio para a Escritora Edirles Mattje 

Backes, que reside em Cuiabá-MT, citando que ela lhe fez um convite especial, ela 

escreveu um livro que tem como título calcinhas folgadas e outras liberdades 

secretas, então parabenizá-la, e agradeceu também as pessoas que participaram 

caminhada daquele dia. O Presidente da Casa Vereador Joel Pires Corrêa 

inicialmente solicitou envio de oficio para a senhora Laide pelo excelente trabalho 

desempenhado na área da saúde como auxiliar de enfermagem, solicitou também 

envio de oficio aos organizadores do Motocross e também para o senhor Argeu 

Schreiber agradecendo pela cedência do espaço, e se associou no envio de oficio 

da Vereadora Cleomara ao CMD, em seguida frisou com relação à transferência 

das sessões frisando que transferiu e vai transferir sempre quando for necessário, e 

se ele for Presidente novamente no futuro vai continuar transferindo se for o caso 

de necessidade, porque quem manda é o Presidente. E para finalizar o senhor 

Presidente agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima e ultima 

sessão ordinária do ano de 2019 no dia 09 de Dezembro 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.     

 


