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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020 
 
      Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte 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 Aldair Clovis Maron, com a presença dos seguintes edis: Célia Vargas 
Padilha; Leandro Daniel Tomm; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon 
Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene Maçalai Selke; Valmir Rochinheski e 
Valtair de Paula Alves, invocando a proteção de Deus Sr. Presidente declarou 
aberta e de imediato foi procedido a Oração de São Francisco de Assis, a leitura 
Bíblica ficou a cargo do Vereador Valmir Rochinheski, logo após foi feito um 
relato das correspondências expedidas e recebidas, dando continuidade o Senhor 
Presidente convidou o Secretário Municipal da Fazenda senhor Irineu Luiz dos 
Santos para fazer a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais 
referente ao 3º quadrimestre de 2019, cumprindo o estabelecido no artigo 9º § 4º da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, em seguida foram analisados os seguintes projetos 
de lei oriundos do Poder Executivo Municipal: Projeto de Lei nº011/20 de 13 de 
fevereiro de 2020, que “Altera redação do parágrafo único do artigo 38 e altera o 

coeficiente do §1º do artigo 21, da Lei Municipal nº 922/17, de 12 de Dezembro de 
2017, que Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do Município de 
Chiapetta, Institui o Respectivo Quadro de Cargos e Funções, e dá outras 
providências”. Matéria que estava baixada para uma melhor analise foi aprovada 

por unanimidade. Projeto de Lei nº012/20 de 20 de fevereiro de 2020, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação 

Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela-RS, e dá outras 
providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº013/20 de 20 
de fevereiro de 2020, que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento 
vigente, e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Foi 

analisado também o Projeto de Resolução nº002/20 de 21 de Fevereiro de 2020, 
que “Concede licença sem remuneração, do cargo de Presidente da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de Vereadores, sem, contudo afastar-se do cargo de 
Vereador, pelo prazo indeterminado, ao Sr. Aldair Clovis Maron. Para tratar de 
assuntos de interesse particular”. Matéria aprovada por unanimidade. Também 

foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº002/20 de autoria do 
Vereador Valmir Rochinheski, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal 

através do setor competente, providencie a colocação de ventiladores na sala de 
espera da Unidade Básica de Saúde”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Proposição nº003/20 de autoria do Vereador Aldair Clovis, que “Sugere que o 

Poder Executivo Municipal através do setor competente, adquire material escolar e 



faça a distribuição para os alunos das escolas municipais”. Matéria baixada a 

pedido do proponente. Proposição nº004/19 de autoria do Vereador Gabriel 
Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Poder Executivo mantenha a creche aberta 
durante os períodos de férias, considerando que durante tais períodos muitas 
pessoas/pais trabalham, elaborando-se uma lista prévia dos interessados em deixar 
os alunos/filhos para estabelecer o quantitativo de professores necessários”. 

Matéria aprovada por unanimidade. Foram analisados também os seguintes 
pedidos de informação: Pedido de Informação nº001/20 de autoria do Vereador 
Gabriel Guilhon Kovalski, que solicita ao Executivo para que remeta a esta casa 
dentro do prazo legal o que segue: - Quantos imóveis rurais o município tem ou 
eventualmente aluga? – Qual o tamanho/metragem e a respectiva localização de 
cada um? – Qual tem sido a destinação de cada imóvel, ou seja, de que forma e 
para quê tem sido utilizado atualmente? Solicita-se sejam trazidas maiores 
informações a respeito, bem como cópias de eventuais documentos que se 
entenderem pertinentes. Matéria aprovada por unanimidade. Pedido de 
Informação nº002/20 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 
“Solicita ao Executivo que remeta a esta casa dentro do prazo legal o que segue: - 
Qual o custo total que o município teve com a realização da mateada de 2019? – 
Qual foi o custo ao erário municipal especificamente em relação a cada show? – 
para a realização do evento, o município contratou uma empresa terceirizada? 
Qual? – Qual foi o custo ao erário municipal especificamente com a empresa para 
a realização do evento? – e que sejam trazidas maiores informações a respeito, 
notadamente o processo administrativo relativo à mateada e todos os contratos 
entabulados pelo município para sua realização. Matéria aprovada com sete votos 
favoráveis e um contrário do Vereador Joel Pires Corrêa. Em seguida passou para 
o período das Explicações Pessoais, O Ver. Valtair de Paula Alves inicialmente 
solicitou para que fosse enviado um oficio para o Senador Luis Carlos Heinze 
agradecendo pela emenda de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que será para compra 
de um carro para a Secretaria de Agricultura, e também um triturador de galhos, 
para quebrar os galhos que o pessoal coloca todo dia nas ruas e chamam os 
funcionários de vadios e em vez de colocar só nas quintas-feiras quando fazem o 
recolhimento, Em aparte ao Ver. Enio que frisou que era falta de organização do 
chefe, de organizar dia por dia para fazer os serviços, tal dia isso, tal dia aquilo, de 
volta ao vereador Valtair, que solicitou envio de oficio ao Prefeito que na sala de 
curativo da UBS estava sem ar condicionado e foi colocado então ele agradeceu o 
Prefeito pela colocação por ter atendido um pedido seu, solicitou também para o 
Prefeito com relação a sua proposição que seja com urgência arrumado verba para 
colocar o redutor de velocidade em frente o hospital, solicitou também para o ao 
senhor Prefeito que tome providência com relação à rua que vai para o PAC2, o 
mato está tomando conta e cada vez que chove desce aquela terra da propriedade 
do Odilar solicitou também ao senhor Prefeito que foi colocado quatro tubos lá na 
estrada geral que vai para o Inhacorá proximidades da propriedade de Valdir 



strada, e agora tem dois tubos quebrados então solicitou reparos, solicitou também 
para que seja encascalhado a estrada geral  a partir  do Ileu Strada até o antigo 
Centro Vita, solicitou também envio de oficio para a Secretaria de Meio Ambiente 
para fazer poda de arvores na Vila Mário que está riscando o ônibus do transporte 
escolar. Solicitou ainda oficio ao senhor Prefeito e Secretario de Agricultura para 
que deixem o caminhão com água e a chave num local para ocasião de emergência 
e que tenha um plantão, e que o Prefeito tome uma providência e determine para 
não levarem mais chave de maquinários, de caminhão nem nada para casa. O 
Presidente da Casa Ver. Aldair Clovis Maron solicitou envio de um oficio ao 
Prefeito pela cedência dele exercer o cargo de Prefeito e que fosse estendido ao 
Vice-Prefeito também, que ele ficou muito grato todos tiveram esta oportunidade, 
então temos que agradecer o Prefeito e Vice-Prefeito por este gesto, e citou que 
conseguiu fazer pouca coisa, mas de agrado à comunidade, deixou muitos pedidos 
encaminhados, e que tomara em conjunto com o Chefe de Obras e Prefeito 
Municipal deem continuidade aos seus pedidos, solicitou também para que fosse 
enviado um oficio ao Gringo e o Vereador Neguinho que lhe ajudaram muito,  
contribuíram com seus pedidos agradecendo-os, solicitou também para que fosse 
oficiado o senador Luiz Carlos Heinze agradecendo pela emenda de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), ao nosso município e frisou aos demais Vereadores que estava se 
licenciando e ficou muito agradecido pelos dois meses que estava aqui na 
Presidência do Legislativo e desejou sucesso ao próximo Presidente  e que tenha 
sucesso e de continuidade no andamento dos trabalhos desta casa. A Verª Célia 
Vargas Padilha abdicou deste espaço. O Ver. Leandro Daniel Tomm 
inicialmente frisou que na semana anterior estáva juntamente com o Prefeito numa 
reunião da Aproleite a onde esteve presente o Presidente Nacional da Aproleite  
senhor Everaldo onde foi discutido vários assuntos, então agora o produtor de leite 
também resolveu se unir que é uma classe que era desunida e frisou que o Brasil 
tem um milhão e duzentas mil famílias produzindo leite, e de acordo com os outros 
países estamos elevados porque tem países que tem dez mil, quinze mil produtores 
de leite, e a três anos atrás surgiu a ideia de formar essa associação para organizar 
o produtor e fortalecer o comercio do leite e ganhar preço para o produtor 
continuar na lida, em seguida solicitou para enviar um oficio  para a Sula lá do 
Zardin que ajudou a organizar o evento, e também um oficio para Secretaria de 
Obras para que  continuem fazendo o serviço lá nas Brancas com a relação a antiga 
subida do Arnildo Buch que se faça até lá porque o leiteiro em dias de chuva não 
consegue chegar lá. O Ver. Enio Alberto Delatorre abdicou deste espaço. O Ver. 
Gabriel Guilhon Kovalski abdicou deste espaço. O Ver. Joel Pires Corrêa 
abdicou deste espaço. A Verª. Marlene Maçalai Selke fez um relato referente à 
reunião que teve da bolsa família que vai haver grandes mudanças referente à 
bolsa, que vai ser sobre a renda, vai ser vinculada a saúde a educação, vai vir 
dinheiro e esse dinheiro tem que ser gastado no que é necessário, e outra coisa se ir 
consultar num particular vai ter pouco direito depois, não vai vir como hoje trocar 



a receita e pagar medicamento o sistema vai dizer não, ele vai dizer quanto de 
direito você vai ter para o exame, citou também que iria ter muitas palestras ainda 
sobre isso ai para todos estarem por dentro tem que se adotar esse sistema, vai ser 
tudo controlado, frisou também referente reivindicação do Vereador Neguinho lá 
nas brancas que será ótimo empedrar aquele trecho, resolve um monte de 
problemas principalmente do caminhão do leite. O Ver. Valmir Rochineski 
agradeceu de coração a bancada do Partido Progressista por lhe ceder à 
oportunidade de assumir como Presidente desta casa, a partir de 1º de Março. E 
para finalizar o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou para 
as próximas sessões do mês de março que serão nos dias 16 e 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.     
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