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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE MARÇO DE 2020 

 

      Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte às 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 Valmir 

Rochinheski Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos 

seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Gilnei Adelton 

Strada; Enio Alberto Delatorre; Milene Mattioni do Nascimento; Joel Pires 

Corrêa; Marlene Maçalai Selke e Valtair de Paula Alves, invocando a proteção 

de Deus Sr. Presidente declarou aberta e de imediato procedeu o juramento dos 

Vereadores Suplentes Gilnei Adelton Strada e Milene Mattioni do Nascimento que 

assumiram uma cadeira neste legislativo por motivo de licença maternidade da 

Vereadora Titular Cleomara Bertasso e por licença para tratar de assuntos 

particulares do Vereador Titular Gabriel Guilhon Kovalski, dando continuidade foi 

procedido a Oração de São Francisco de Assis, a leitura Bíblica ficou a cargo do 

Vereador Valtair de Paula Alves, em seguida foi feito um relato das 

correspondências expedidas e recebidas, logo após foram aprovadas por 

unanimidade as ATAS nº 002 e 003 de 2020, em seguida foram analisados os 

seguintes projetos de lei oriundos do Poder Executivo Municipal: Projeto de Lei 

nº014/20 de 03 de março de 2020, que “Autoriza abertura de crédito especial no 

orçamento vigente, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº015/20 de 03 de 

março de 2020, que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, 

e dá outras providências”. Projeto de Lei nº016/20 de 03 de março de 2020, que 

“Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras 

públicas, e dá outras providências”. Matérias aprovadas por unanimidade. Foi 

analisada também a Moção nº001/20 de autoria da Vereadora Célia Vargas 

Padilha, que “Sugeriu que a Câmara Municipal de Vereadores de Chiapetta/RS, se 

manifesta em apoio ao pagamento dos salários dos(as) Trabalhadores(as) grevistas 

da Rede Estadual de Educação”. Matéria aprovada por unanimidade.  No período 

das Explicações Pessoais, O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou que fosse 

enviado um oficio para o coordenador Milton para que ele dê uma olhada lá num 

quebra-molas que vai para o Inhacorá, ele está afundando e tem que fazer concerto, 

em seguida solicitou ao Prefeito que estava presente, com relação a uma 

proposição de sua autoria, para que em frente a hospital seja construído  um que-

molas citando que dias atrás quase atropelaram um menina, então tem que ser 

tomada alguma providência, logo após frisou que aconteceu dias atrás umas coisas 

meio que esquisitas e ele gosta de falar as coisas, citando que foi fazer uma 

terraplanagem na Agropecuária Weschter, e como agora há uma falta de água as 

pessoas ficam lhe ligando direto tá faltando água aqui, tá morrendo os peixes e 



parabenizou o presidente da casa que tinha assumido como Prefeito, e citou 

exemplo no seu Barth os peixes morrendo e o pessoal foi ver e disseram que não 

dava para entrar escavadeira, e ele pediu quinta-feira para lhe darem uma mão 

coma escavadeira, e falaram que não dava tinham que puxar umas pedras, sexta-

feira pediu de novo e falaram que iriam mandar e não mandaram de novo, sendo 

que na sexta-feira essa escavadeira ficou parada a tarde inteira, e citou que ele 

enviou um áudio para o Prefeito, e as pessoas lhe ligando direto com problemas de 

água, então ele trabalhou até as 17:30 e depois foi lá na Secretaria da Agricultura 

que estavam recebendo uns peixes ficou até as 11:00 horas da noite na sexta-feira, 

e sábado de manhã foi enterrar vaca, e o Vereador Tomm entrou em contato que 

tinha mais duas vacas e não foram atender e ele no domingo de manhã foi lá 

enterrar, e ai as pessoas lhe criticam, frisou também sobre o calçamento e ele vê 

que tem muitas coisas que dá para fazer, pedra nos temos na pedreira a vontade, 

muitas pessoas desempregadas, tem engenheiro, então poderiam pegar essas 

empreiteiras que tem por ai e botar esse povo trabalhar no calçamento, ele pensa 

assim e se estiver errado podem lhe corrigir, frisou ainda com relação á 

Agropecuária  Weschter, citando que ficou dois dias cavoucando um chão duro 

mas conseguiu fazer, e não estava  gostando dessas pessoas que falam mal dele, 

mas graças a Deus ainda tem pessoas que reconhecem o seu trabalho, e solicitou  

para o senhor Prefeito para ele fazer um Projeto para colocar um plantão pelo 

menos aos sábados e domingos, para fazer esse tipo de serviço de enterrar vacas, e 

que não estava aqui para criticar ninguém, ele está ai para trabalhar como sempre 

fez, e desejou boas vindas aos colegas Ginlnei Strada e Milene Mattioni.  O Ver. 

Aldair Clovis Maron desejou um bom trabalho ao Presidente da casa e que 

conduza os trabalhos com harmonia, também saudou aos Vereadores que estavam 

assumindo pela primeira vez, em seguida frisou referente à moção a respeito dos 

professores, citando que ele viu que o Governador admitiu que estava errado e 

voltou atrás, e o seu repudio é por ele ter falta de conhecimento na área de 

educação que ele prega muito, e aqui se vê que o nosso município está muito grato 

com a educação, temos que dar os parabéns para o Prefeito que está recuperando 

tudo aquilo, os salários, ainda não chegou no limite mas é uma meta que tem para 

atingir, frisou também que todo o bom cidadão passou por um bom professor, e 

esta moção juntamente com os outros município vai pesar muito para o 

Governador ceder, e para finalizar solicitou para que fosse oficiado os dois 

Deputados que concederam essas emendas agradecendo-os.  A Verª. Célia Vargas 

Padilha desejou boas vindas aos colegas Deto e Milene e que podiam contar com 

ela no que ela puder ajudar, em seguida solicitou para que fosse enviado um oficio 

para a Secretária da STHAS e equipe parabenizando pela brilhante, programação 

do dia da mulher, onde teve varias atividades muito importantes bonitas, como 

palestras, shows, o teatro que também fez um paralelo da mulher de antigamente 

até hoje toda a trajetória, quando ela era submissa dominada pelos esposos e depois 

ela foi se libertando no transcorrer da história,  solicitou também envio de oficios 



para os donos dos comércios que fizeram os desfiles no dia da programação estava 

muito bonito, logo após comentou sobre esse problema do corona vírus que é 

preocupante na nossa comunidade, e nós temos que se unir para que não avança, 

não se expanda em nosso município, frisou também da preocupação com a seca em 

nosso município, também os agricultores preocupados, colhendo pouco e é da onde 

vem o alimento da mesa das famílias, então é preocupante vai envolver todos, 

salientou também com relação a essa área que a CERILUZ está doando para o 

município vai ser legal, porque o município regularizando a área receberá verbas 

para ser aplicada no turismo, receberá pessoas de outros municípios, vai ser um 

cartão postal, mas por outro lado a sua preocupação é em relação a manutenção, a 

responsabilidade que o município vai ter, mencionou também como a Diretora 

Cátia tinha falado e o colega salientou que as aulas deveriam ser bem recuperadas 

e foram, e a questão de certos alunos que não sabem a tabuada, não sabem isso, 

não sabem aquilo, isso tudo depende da família, a família tem que exigir, tem que 

exigir menos redes sociais, tem que ter acompanhamento, então na educação a eles 

exigem o aprendizado, mas falta o acompanhamento e o limite dos pais, então 

quando o Professor esta aqui exigindo os seus direitos, um aumento, e citou que 

eles professores ficam até altas horas corrigindo provas, preparando aulas, eles não 

tem só o seu trabalho na escola para dar uma educação de qualidade no município, 

frisou também se dirigindo ao Prefeito que estava presente que lhe cobraram muito 

para que seja lavada a Rua do Lazer, vem os carros do interior e estacionam ali e 

fica aquele barro, fica sujo, pelo menos uma vez por mês lavar a Rua do Lazer, 

frisou também  que estão cobrando e ela já trouxe para esta casa que é a construção 

de uma rótula na esquina da Cressol, porque não estão respeitando as pessoas que 

atravessam ali, os carros fazem umas manobra rápidas, e pode acontecer um 

acidente a qualquer momento, e agradeceu os colegas pela aprovação de sua 

moção. O Ver. Gilnei Adelton Strada abdicou deste espaço. O Ver. Enio 

Alberto Delatorre abdicou deste espaço. A Verª. Milene Mattioni do 

Nascimento inicialmente frisou que queria dizer para Diretora Cátia que a 

educação hoje não está fácil, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, 

quando se fala que a educação é um caso que hoje os pais também estão sofrendo 

com a educação dos filhos, porque muitas vezes nos como pais, não estamos 

sabendo e nem conseguindo lidar com a realidade que se encontra hoje, pois a 

tecnologia está muito avançada antigamente nos pedíamos informações para o pai 

e para a mãe, a gente fazia aquilo que eles falavam para nos em casa nos 

ensinavam e o que a Professora colocava em sala de aula, e hoje não os nossos 

filhos a ultima coisa que eles vão perguntar alguma coisa é para o pai e para a mãe, 

porque eles tem a informação na ponta dos dedos deles, eles vão pegar o telefone e 

vão estar sabendo o que querem, e ali tem o bem, e tem o mal também,  então é 

assim citando que a Professora Célia falou e ela se preocupou muito com isso,  e 

frisou que quando ela trabalhou no Conselho Tutelar por oito anos, quantos pais 

batiam lá no Conselho e diziam por favor me ajudam porque eu não sei o que fazer 



o meu filho não me obedece mais ele me diz palavrões, me diz um monte de coisa, 

e frisou que assim como os Professores sofrem em salas de aulas, os pais também 

estão passando uma realidade diferente no dia a dia dentro de suas casas, então 

muitas vezes os pais se sentem perdidos também precisam de uma ajuda para lidar 

com essa nova realidade que é muita informação ao mesmo tempo, e ela sabia 

porque ela passou por isso, e muitas vezes quando a Diretora Cátia lhe chamava lá 

na escola,  se deparavam com uma realidade que elas se conversávamos entre elas 

e se perguntavam o que deveriam fazer, que atitude tomar, frisou também com 

relação a reforma de carreira tanto dos Professores, quanto dos Policiais que afetou 

em muito, porque ela sofreu isso dentro da sua casa, citando que  se não fosse essa 

reforma feita pelo Governo, o seu marido não teria se aposentado ainda, e ter se 

afastado da Brigada, mas ele pediu com medo de perder os seus direitos, e que 

achava que quem saiu mais perdendo com isso foi a comunidade, porque muitas 

pessoas deixaram de trabalhar por pedidos de aposentadoria para não perder seus 

direitos, então é uma falta de respeito tanto com os professores, como os demais 

funcionários públicos. O Ver. Joel Pires Corrêa primeiramente deu boas vindas 

aos colegas Deto e Milene, em seguida parabenizou o Vereador Valtair pelo 

serviço que ele faz para a comunidade, e que conhecia desde pequeno o Vereador e 

ele não estava mentindo no que ele falava, e citou que todos estão fazendo o seu 

trabalho e as vezes são criticados falam que os Vereadores não fazem nada e  eles 

estão trabalhando e trazendo emendas para o nosso município, e citou que tem 

pessoas que reconhecem, e frisou que ele e o Prefeito estiveram lá em Brasília e 

conseguiram algumas emendas para o nosso município, e desejou um bom trabalho 

ao Presidente Valmir.  A Verª. Marlene Maçalai Selke desejou boas vindas aos 

colegas Vereadores Deto e Milene e um bom trabalho ao Presidente Nika, em 

seguida se associou no envio de ofícios da Vereadora Célia pela semana da mulher, 

solicitou também envio de oficio para a Ana a palestrante que fez uma palestra 

muito importante, e envio de ofícios para as lojas que aceitaram o desafio para 

desfilar, logo após frisou que ela participou junto com o Prefeito Nika que estava 

assumindo com o pessoal do IBGE, que estarão fazendo seleção para realizar o 

senso, logo após participou também de uma reunião com o Conselho 

Agropecuário, EMATER e Secretaria de Agricultura para tratar de assuntos com 

relação a seca, e que era importante todos se manifestarem, porque nosso 

município tem muitas perdas, frisou também que era presciso que todos nos se 

mobilizamos para combater este vírus que está se alastrando, temos que ficar 

atentos com os problemas que vamos enfrentar pela frente, em todos os setores, e 

para finalizar solicitou para que fosse enviado um oficio para a Corsan, com 

relação a um vazamento na Rua Theodomiro de Souza, e desejou a todos uma 

ótima semana. O Presidente da Casa Vereador Valmir Rochinheski desejou boas 

vindas a Milene e ao Deto, em seguida aproveitou a presença do Prefeito 

Municipal, para dar os parabéns por ele ter dado uma semana para cada Presidente 

assumir uma cadeira como Prefeito, citando que foi uma experiência muito boa, 



muito gratificante, e solicitou para enviar um oficio também para o Celço 

agradecendo pela cedência da cadeira, agradeceu também a Vereadora Marlene 

pela assistência dada com o pessoal do IBGE e depois na reunião com a Secretaria 

de Agricultura e EMATER, com relação a estiagem, agradeceu também o Ver, 

Valtair com relação ao serviços nos açudes.  E para finalizar o senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão do mês de março  

no dia 30 ás 19:00 horas.  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.     

 


