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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE ABRIL DE 2020 

 

      Aos vinte e sete dias do mês de abril 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; Leonise Leal 

Steffen; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires 

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

de Deus Sr. Presidente declarou aberta a sessão e de imediato  procedeu-se a 

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

Pires Corrêa, em seguida foi feito um relato das correspondências expedidas e 

recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a ATA nº 006 de 13 de abril de 

2020, em seguimento foram analisados os seguintes projetos de lei oriundos do 

Poder Executivo Municipal: Projeto de Lei nº022/20 de 20 de abril de 2020, que 

“Altera redação do § 1º Art. 32, acresce § 3º e § 4º, e, revoga Incisos I, II e III, do § 

1º, do Art. 32, da Lei Municipal Nº 301, de 05 de novembro de 2002, e dá outras 

providências”. Com relação a este projeto foi sugerida uma emenda de autoria do 

Vereador Enio Alberto Delatorre aprovada com sete votos favoráveis e uma 

abstenção do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, em seu artigo 2º passando a 

viger com a seguinte redação: Art. 2º Ficam acrescidos os §§ 3º, 4º e 5º no artigo 

32 da Lei Municipal nº 301, de 05 de novembro de 2020. § 5º o Conselho Tutelar 

deverá afixar na sede da entidade, em lugar que permita boa visibilidade externa, o 

número do telefone do plantão, bem como o nome do respectivo plantonista, 

juntamente com o nome do conselheiro de sobreaviso. Posto em deliberação o 

projeto foi aprovado por unanimidade com emenda. Projeto de Lei nº023/20 de 20 

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

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

Lei nº024/20 de 20 de abril de 2020, que “Autoriza a celebração de parceria para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco com o Grupo de 

Apoiadores da Brigada Militar de Chiapetta, por meio de termo de fomento, e dá 

outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº025/20 

de 22 de abril de 2020, que “Dispõe sobre o Sistema de Cultura do Município de 

Chiapetta, cria o Conselho Municipal de Política Cultural e o Fundo Municipal de 

Cultura, e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de 

Lei nº026/20 de 24 de abril de 2020, que “Dispõe sobre Declaração de Utilidade 

Pública e a indenização por desapropriação mediante pagamento parte em dinheiro 

e parte em dação em pagamento e dá outras providências”. Matéria aprovada por 



unanimidade. Foram analisadas também as seguintes proposições; Proposição 

nº005/20 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o 

Poder Executivo, por meio das Secretarias de Obras e Agricultura, promova o 

encascalhamento da estrada vicinal situada na Linha Modesta, especialmente entre 

as propriedades de Ildo Schwanke e Egon Böing, trecho este que está em criticas 

condições de tráfego e por onde constantemente passam caminhões para 

escoamento da produção de leite”. Proposição nº006/20 de autoria do Vereador 

Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Poder Executivo, por meio das 

Secretarias de Obras e Agricultura, promova a recuperação e o encascalhamento da 

estrada vicinal (cerca de dois quilômetros) situada nas proximidades da residência 

de Sônia Ondina Rolim, na localidade de As Brancas, interior do Município, eis 

que se encontra em péssimo estado de trafegabilidade”. Proposição nº007/20 de 

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

disponibilize certidões diversas de forma gratuita pela internet, por meio do site do 

Município, tais como de negativas de débitos, a exemplo do que ocorre em santo 

Augusto, medida esta simples, que reduziria a burocracia, além de desonerar e 

facilitar a vida dos cidadãos”. Matérias aprovadas por unanimidades de votos. 

Também foi analisado o Pedido de Informação nº003/20 de autoria do Vereador 

Gabriel Guilhon Kovalski, que “Solicita que o Poder Executivo informe em que 

setor vinha sendo utilizado o carro de placas IRZ-4173 e o que aconteceu para ele 

estar como se encontra, isto é, completamente deteriorado/amassado? Matéria 

aprovada por unanimidade. E no período das Explicações Pessoais, O Ver. 

Gabriel Guilhon Kovalski solicitou para que fosse enviado um oficio para a 

ACIC solicitando cópias das atas e contratos celebrados com terceiras pessoas para 

realização da Mateada de 2019, solicitou também envio de oficio para a Secretaria 

de Assistência Social, solicitando para que fosse oferecido todo o apoio merecido 

ao Senhor Antônio, do Bairro Nova Esperança II, inclusive psicológico, até mesmo 

o levando e acompanhando junto a Delegacia de Policia Civil para prestar 

depoimento, em razão das graves lesões sofridas recentemente. A Verª. Marlene 

Maçalai Selke Solicitou para toda a comunidade ter os maiores cuidados com 

relação a essa epidemia que está ai, um orientando o outro. O Ver. Enio Alberto 

Delatorre abdicou deste espaço. O Ver. Valtair de Paula Alves fez um relato de 

um fato que tinha acontecido com ele em um sábado passado, citando que tinha 

morrido duas vacas fazia dois dias lá na Nova Conquista, e lhe pediram para ir lá 

enterrar e ele falou com o Gringo e pegou a máquina e foi lá no posto para 

abastecer e foi barrado não lhe deixaram abastecer, citando que falaram que tinham 

ordem para não abastecer a maquina aos sábados e domingos, e ai ele ligou para o 

Gringo e perguntou que história era essa, e o Gringo falou que não sabia e que ele 

deveria falar com o Chefe maior, então ligou para o Prefeito e o Prefeito lhe disse 

que não era ele também que tinha dado a ordem, sendo assim o Gringo ligou para o 

Posto e abasteceram a máquina, citou também que numa sexta-feira estavam 

fazendo silagem no Sadi Chechi a turma do Dorninmha, e até iria falar com o 



Dorninha, citando que eles foram as 08:00 horas da manhã até as 11:00 horas da 

manhã as três maquinas cheia de silagem e ele estava em outro serviço e o Sadi lhe 

ligou e ele saiu do agricultor e chegou lá as 11:40 nem almoçou para terminar 

aquele serviço, e citou que tinha três máquinas quebradas que não arrumam estão 

lá no cepo, e só tem uma funcionando para todo o município, e ele vai fazer 

sempre esses serviços que lhe pedirem não tem horário, só que lhe dava raiva de 

ele estar ajudando e acontece isso ai, e para finalizar solicitou mais uma vez que 

fosse enviado um oficio para o Miltinho para dar um jeito naquele quebra-molas na 

saída da cidade para o Inhacorá, que pode uma hora ocasionar um acidente. A 

Verª. Leonise Leal Steffen inicialmente frisou que quem der uma olhada nas 

nossas estradas vai ver que está bem complicado, citando que o cascalho tem que 

socar, tem que manterem eles, e tem lugar que as pedras estão soltas está 

complicado até para sair de casa, e também em virtude da seca, a falta da chuva, e 

tem bastante gente reclamando das nossas estradas do interior. O Ver. Aldair 

Clovis Maron abdicou deste espaço.  O Ver. Joel Pires Corrêa em primeiro lugar 

deu os parabéns para o Prefeito pela atitude da compra da nossa Capela Mortuária, 

e todos sabiam que é um ano de período eleitoral e mesmo assim o Prefeito 

sabendo que o prédio a ser comprado era do lado partidário contrário ao dele, e o 

Prefeito tomou essa atitude de comprar antes das eleições mesmo, botando em 

primeiro lugar as necessidades de nosso município, em seguida frisou com relação 

ao foco do coronavirus, citando que temos alguns setores onde está funcionando 

muito bem, e sabemos que já tivemos casos aqui em Bicaco, e é uma doença que se 

prolifera muito rapidamente, e mencionou que temos um lugar no nosso município 

que não está sendo cuidado que é o nosso CTG, que de final de semana junta mais 

de cinquenta pessoas, justamente pessoas que estão em grupo de risco, e não estão 

se cuidado, dai o que adianta estar usando mascaras e se cuidando, se justamente 

eles que são grupo de risco estão expostos lá no CTG, então solicitou para a 

Secretaria da Saúde tomar alguma atitude que é para o bem de nosso município, 

logo após solicitou para enviar um oficio ao Chefe do pessoal que recolher os 

entulhos, citando que estava andando pela cidade e estava vendo que em vez de 

eles juntarem os entulhos eles metem a concha e quebram os cordões das ruas, e 

estão dando prejuízos em vários lugares, tem que ir dois, ou três e juntarem com a 

pá e colocar na concha para não acontecer isso ai, se não vai criar mais um 

problema para o município de ter que reformar as calçadas. A Verª. Célia Vargas 

Padilha frisou que gostaria de falar sobre a pandemia citando que eles como 

educadores tanto do estado, como municipal, estão em um período bem polêmico, 

eles estão com muito trabalho também, eles Professores preparam aula enviam 

online, enviam pelo WhatsApp, mas tem muitos alunos que morram no interior 

tem acesso a Internet, mas não funciona direito, e dai a Diretora achou melhor 

fazer uma reunião com os Professores, para eles prepararem as aulas e enviarem na 

escola que os alunos  pegariam com horas marcadas conforme as turmas, e talvez 

iriam ouvir lamentações dos pais falando com razão que muitos não tem o 



conhecimento suficiente para ajudar os seus filhos, tem dificuldade,  e ela gostaria 

com certeza de estar na escola que seria melhor, então eles educadores também 

estão com essa situação de risco indo na escola e voltando, em seguida 

parabenizou a equipe da saúde que estão trabalhando nos mercados, estão 

ajudando, orientando, para se precaverem, mas tem muitas pessoas que 

desrespeitam, mas o trabalho deles está sendo excelente, excelente o trabalho do 

Secretário da Saúde, e dos demais órgãos que estão ai, frisou também que também 

não podemos se desprender do foco da dengue que tem ai em municípios vizinhos, 

e solicitou para enviar um oficio para a equipe da saúde parabenizando, 

mencionando que trabalharam muito fazendo a limpeza em toda a cidade, e que 

continuem fazendo esse trabalho, e sugeriu também aos Vereadores representantes 

da sociedade que também façamos alguma coisa, mencionou também que tem 

varias secretarias do município que andam, e ela vê muitos elogios como a da 

saúde, e porque que a Secretaria de Obras não anda também, e citou que viu no 

grupo de agricultores os comentários que há, os problemas das estradas, das 

dificuldades, tem muitos agricultores que eles mesmo arrumam as estradas, então 

ela não sabe o que acontece com a citada Secretaria, ela acha que tem que 

melhorar, solicitou também para que fosse enviado um oficio para a senhora 

Ângela Carvalho, que veio se Santa Barbara trabalhar aqui na três tento de nosso 

município, citando que é uma pessoa muito capaz, dando boas vindas a ela que 

vem a somar em nosso município, e para finalizar parabenizou o Vereador Gabriel 

pela proposição, referente as certidões que tudo é muito caro, tudo se paga no 

cartório, muitas pessoas reclamam da elevação dos custos. O Presidente da Casa 

Vereador Valmir Rochinheski solicitou para que fosse enviado um oficio para o 

Gringo da Secretaria de Obras, citando que quando ele assumiu de Prefeito ele 

solicitou um empedramento numa propriedade e foi feito então ele agradeceu, 

solicitou também envio de oficio para a Meri Cardinal parabenizando-a pelo 

trabalho que vem fazendo, e para finalizar agradeceu a presença de todos e 

convidou para as próximas sessões do mês de maio nos dias 11 e 25 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.     

 


