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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

      Aos nove dias do mês de dezembro 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 Marlene 

Maçalai Selke, em seguida foi feito um relato das correspondências expedidas e 

recebidas, dando continuidade foi aprovada a ATA nº 023 de 28 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 nº046/19 de 03 de dezembro de 2019, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder título de incentivo, direito real de uso de uma fração de 

terras, visando à instalação de indústria, e dá outras providências”. Matéria 

aprovada por unanimidade com emenda. Projeto de Lei nº047/19 de 03 de 

dezembro de 2019, que “Altera a redação das alíneas A e B, do art. 5º da Lei 

Municipal nº. 1.033, de 29 de Novembro de 2019, Que institui a Lei Orçamentária 

Anual para o exercício de 2020”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de 

Lei nº 048/19 de 03 de dezembro de 2019, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal de Chiapetta firmar Termo de Cessão de Uso com a Cooperativa de 

Geração de Energia e Desenvolvimento Social LTDA, e dá outras providências”. 

Matéria baixada em comissão para uma melhor analise. Projeto de Lei nº049/19 

de 09 de dezembro de 2019, que “Autoriza a abertura de crédito especial no 

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

Foi analisado também o Projeto de Decreto Legislativo nº01/19 de 06 de 

dezembro de 2019, que “Dispõe sobre as contas dos senhores Administradores do 

Executivo Municipal de Chiapetta/RS, exercício de 2017, e dá outras 

providências”. Matéria aprovada por unanimidade, prevalecendo assim o Parecer 

de nº 20.247 do egrégio Tribunal de contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

FAVORAVEL a aprovação das mesmas. Também foram analisadas as seguintes 

proposições: Proposição nº039/19 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, 

que “Sugere para que o Poder Executivo Municipal providencie, a aquisição de um 

aparelho mamógrafo para exames de mamografia”. Matéria que estava baixada a 

pedido do proponente foi aprovada por unanimidade. Proposição nº042/19 de 

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

Municipal entre em contato com o município de São Valério do Sul, 



 para ver a possibilidade de juntos alargarem a ponte do Rio Inhacorá, acesso a São 

Luis, Toldo Indígena, e Coroados, que faz divisa com o nosso munícipio”. Matéria 

aprovada por unanimidade. Proposição nº043/19 de autoria dos Vereadores 

Cleomara Bertaso e Valtair de Paula Alves, que “Sugerem que o poder Executivo 

Municipal através do setor competente, providencie a aquisição de um aparelho de 

ultrassonografia, e que o citado aparelho seja destinado para o Hospital ou para a 

Unidade Básica de Saúde, em prol aas necessidades de ultrassom de pessoas de 

nossa comunidade”. Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº044/19 de 

autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Poder Executivo 

prorrogue o prazo de inscrições do programa habitacional instituído pela Lei 

Municipal 1.030, de 12 de novembro de 2019. Trata-se de programa complexo, 

com edital extenso e cheio de minucias cuja inobservância pode ocasionar 

facilmente a desclassificação dos pretendentes, além de exigir uma vasta gama de 

documentos, de forma que o prazo conferido para as inscrições se revela muito 

curto. O próprio edital já prevê a possibilidade de aumento do prazo, então, a fim 

de que as pessoas realmente tomem ciência do programa e tenham condições de 

bem se inteirarem e providenciarem toda a documentação necessária Sugere-se o 

aumento do prazo de inscrições em no mínimo uma semana, durante o qual deverá 

o Executivo dar ampla publicação ao programa, preferencialmente todos os dias 

por meio do rádio”. Matéria reprovada com sete votos contrários e um voto 

favorável. Proposição nº045/19 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, 

que “Sugere que o Poder Executivo, em parceria com a Secretaria de Obras e Meio 

Ambiente, estude a possibilidade de proporcionar aos Munícipes serviços de 

limpeza de fossas na cidade, considerando a escassez desse serviço no Município – 

sobretudo pela dificuldade de destinação dos dejetos-, e porque há uma altíssima 

demanda. Matéria aprovada por unanimidade. Logo após foi feita a escolha da 

Mesa Diretora para o exercício de 2020, a qual foi aprovada por unanimidade, 

ficando assim constituída: Presidente; Aldair Clovis Maron, Vice-Presidente; 

Valmir Rochinheski, 1º Secretário; Joel Pires Corrêa, 2º Secretário; Marlene 

Maçalai Selke. No período das explicações pessoais, A Verª. Célia Vargas 

Padilha inicialmente solicitou para enviar ofícios de voto de pesar para os 

familiares do Juriati, Artur Chagas (Nêne) e de Neli Ribeiro, em seguida solicitou 

para que fosse enviado um oficio para o Presidente da Associação Comercial e 

Vice-Prefeito de Santo Augusto, e também para o Prefeito de São Valério do Sul 

parabenizando-os, e agradecendo-os, pelos discursos feitos em prol a luta dos 

Professores, e frisou que eles Professores continuam na luta em defesa da classe 

para que não seja o Projeto do Governo do Estado, e desejou um Feliz Natal e 

Próspero Ano Novo a todos. A Verª. Cleomara Bertaso inicialmente solicitou 

envio de ofícios para o CMD, Juízes e para a Claudia Wagner, parabenizando pelo 

brilhantismo e organização do Torneio Jânio Luis Scherer, em seguida solicitou 

envio de ofícios de voto de pesar para os familiares das pessoas falecidas 

recentemente, solicitou também envio de oficio para o Prefeito Municipal 

parabenizando-o pela busca de recursos para instalação da iluminação LED, e para 

finalizar desejou um Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos com muita saúde e 

muita paz. 



 O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente solicitou para que fosse regularizado 

o Portal de Transparência do Município, atualizando, colocando o nome dos 

Funcionários com o salário total, e desejou um Feliz Natal e Próspero Ano Novo a 

todos. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski desejou um feliz Natal e Próspero Ano 

Novo a todos e pediu desculpa aos colegas Vereadores se ofendeu alguém, naquele 

momento de debates, no momento de discussão de alguns projetos, em seguida 

parabenizou mais uma vez o Executivo pela instalação das lâmpadas LED, que 

ficou uma maravilha, e solicitou para que seja feito nas demais ruas da cidade, 

frisou também com relação ao projeto do Governador do Estado que não era cem 

por cento contra, tinha alguma coisa que poderia ser mantida. A Verª. Marlene 

Maçalai Selke solicitou envio de oficio para o responsável pelo Transporte Escolar 

de nosso município Eder Bermann, parabenizando-o pelo brilhante trabalho que 

desempenha, e desejou a todos um Feliz Natal e Próspero ano Novo com muita 

paz, muita saúde. O Ver. Valmir Rochinheski se associou no envio de oficio da 

Vereadora Cleomara, pela realização do Torneio Jânio Luis Scherer, e também 

agradeceu os colegas Vereados pela aprovação da Mesa Diretora para o exercício 

de 2020, e desejou um Feliz Natal e Próspero Ano Novo a Todos. O Ver. Valtair 

de Paula Alves solicitou para que fosse enviado um oficio para o Presidente da 

Comunidade de Novo Horizonte Jaci Cardoso, parabenizando pela inauguração da 

cancha de bocha, solicitou também envio de oficio para o senhor Prefeito e 

também para o Gringo na Secretaria de Obras, solicitando para que seja feito 

reparos na estrada de Antonio Zuliani, e desejou um Feliz Natal a todos e um 

próspero Ano Novo. O Ver. Aldair Clovis Maron agradeceu a todos os colegas 

Vereadores pela aprovação unanime da nova Mesa Diretora para o exercício de 

2020, a qual ele ficou Presidente, e que iria trabalhar em conjunto com os colegas 

Vereadores, com muita harmonia para o bom andamento dos trabalhos desta casa, 

e desejou um Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos. O Presidente da Casa 

Vereador Joel Pires Corrêa inicialmente frisou que estava encerrando o seu 

mandato como Presidente desta casa, e pediu desculpas se alguma vez com os 

ânimos alterado ofendeu algum colega, citando que o que acontece aqui dentro 

desta casa é uma coisa o que acontece lá fora é outra, e solicitou envio de oficio 

para o ex. Prefeito Osmar Kuhn, parabenizando pela construção das cem casas lá 

no PAC-2 e também pela aquisição da área de terra para o município na divisa com 

Gilberto Delatorre, em seguida fez um relato prestando contas e o que foi feito, e 

adquirido deste ano que ele esteve como Presidente do Legislativo e desejou um 

Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos. E para finalizar o senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos e com o consentimento do próximo Presidente 

marcou as sessões ordinárias do mês de Fevereiro de 2020, nos dias 17 e 24 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.     

 


