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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE MAIO DE 2020 

 

      Aos onze dias do mês de maio 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; Elidiane Strada; 

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 fez o juramento da Vereadora 

2ª Suplente Elidiane Strada que estava assumindo uma cadeira neste legislativo  

por motivo de Licença Maternidade da vereadora titular Cleomara Bertaso, dando 

continuidade   procedeu-se a Oração de São Francisco de Assis, a leitura Bíblica 

ficou a cargo do Vereador Valmir Rochinheski, em seguida foi feito um relato das 

correspondências expedidas e recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a 

ATA nº 007 de 27 de abril de 2020, em seguimento foram analisados os seguintes 

projetos de lei oriundos do Poder Executivo Municipal: Projeto de Lei nº027/20 

de 07 de maio de 2020, que “Autoriza o Poder Executivo incluir elemento de 

despesa no PPA, na LDO e abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, e 

dá outras providências”. Matéria baixada para uma melhor analise. Projeto de Lei 

nº028/20 de 07 de maio de 2020, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

assinar convênio com a Associação Hospitalar Chiapetta, e dá outras 

providências”. Matéria baixada para uma melhor analise. Projeto de Lei nº029/20 

de 07 de maio de 2020, que “Acrescenta Dispositivos na Lei Municipal nº048/93, 

de 27 de dezembro de 1993, Que institui o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos do Município de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras 

providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº030/20 de 07 

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

vigente, e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. E no 

período das Explicações Pessoais, O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente 

frisou sobre esse projeto que veio de compra de aparelho de raio x, e agradeceu os 

Vereadores que concordaram com a sua proposição de ir em cima e comprar um 

aparelho de Raio x, e citou que o próximo aparelho que iriam comprar era aparelho 

de ultrassom para o hospital já está na lista de prioridade numero um para o 

hospital, citou também que este aparelho de raio x, vai ser comprado ele custa 

cento e noventa mil reais e algumas firmas vão ajudar pagar cada uma com dez mil 

reais, e citou as firmas que ele sabia que iriam ajudar a 3 Tentos a Tarumã, o 

Sicredi a CERILUZ, frisou também que a Prefeitura do Inhacorá na sua opinião 



está se baseando frisando que falou para o Prefeito que achava  que o Inhacorá tem 

causado algum problema nesse sentido, sendo que foi aprovado por esta casa 

sessenta e seis mil reais todo mês para o hospital e o Prefeito do Inhacorá que saiu 

ficou devendo ai cento e poucos mil, e o outro entra e diz que isso não é dele iria 

começar a pagar daqui para frente, frisou também que discordou com a aprovação 

desse projeto de cento e sessenta mil e a sua bancada concordou e citou que os 

Vereadores do Inhacorá iriam se reunir no dia seguinte e para ver se eles iriam 

mandar quarenta mil reais, salientando que foi enviado um oficio para eles pelo 

Presidente do hospital e também pelo Dr. Maçalai que foram lá também e falaram 

com o Prefeito que quer dar quarenta mil reais, mas ele precisa autorização da 

Câmara, então frisou também que  no momento que aprovar esse projeto e eles 

ficarem sabendo não vão aprovar os quarenta mil, tem que deixar primeiro eles 

aprovarem lá, para depois ser aprovado aqui, e sugeriu para  esse projeto ficar 

baixado por isso, em seguida frisou referente a lista da entrega das cestas básicas e 

que ele sabia que tinha sido entregue na semana que passou, as cesta dos 

Funcionários, da Assistência Social, que ele não solicitou lista, foi entregue vale 

gás, mas no projeto de trinta mil reais que é para o idoso ele solicitou envio de 

oficio para saber as cestas que já foram entregues, onde foram compradas 200 

cestas de 125,00 reais e foram entregues 147, então estava lhe assustando um 

pouco o nome de pessoas que receberam que tem condições, e mais de  dezenas 

que tem que receber e não receberam, mas ele não iria fazer uma critica ainda 

porque poderia estar nessas que ainda faltam ser entregues, enfim ele fez esse 

pedido não para que ele queira fiscalizar para ter beneficio, não ele só queria que 

os nove Vereadores ajudassem a fiscalizar essa entrega, e todos devem anotar 

ciclano não recebeu, fulano não recebeu, porque para ele uma entrega tem que 

começar de baixo pra cima, primeiro para os mais necessitados dentro do 

programa, citou também outra coisa que tem que ser corrigido esses nomes de 

pessoas que já faleceram, atualizar esse cadastro porque fica até chato ver nome de 

pessoas falecidas que  receberam a cesta, citou também que sabia que foi para a 

família deles, mas está na hora de atualizar esse cadastro e colocar o nome da 

pessoa certa, e ele solicitou a lista para já ir se prevenindo e saber quem está fora 

da lista, e quem por ventura recebeu e não precisava ter recebido. O Ver. Gabriel 

Guilhon Kovalski frisou também com relação a essa lista que no momento lhe 

causou preocupação em função das pessoas falecidas que teriam recebido, mas não 

espanto como já tinham conversado era óbvio que os falecidos não receberam, mas 

alguma filha, alguma irmã, e de qualquer forma como o Vereador Enio tinha 

ressaltado que é de suma importância que seja feito atualização deste cadastro para 

constar quem efetivamente recebeu, a pessoa exata que foi beneficiada desta cesta 

frisando que não tinha lógica estar aqui o nome da pessoa falecida e depois lá o 

recibo vai constar o nome de uma pessoa diferente, isso até dificulta para a própria 

assistência prestar contas se for o caso, e solicitou para que fosse enviado um 

oficio para a Secretaria de Assistência Social solicitando algumas informações, que 



é questionar qual a razão de constar o nome de pessoas falecidas como receptoras 

de cestas básicas e gás de cozinha, e que fosse esclarecido se realmente é por uma 

falta de atualização, e de quanto em quanto tempo a secretaria atualiza os cadastros 

únicos, citou também outro ponto e que já foi questionado que eles Vereadores tem 

que ficar atentos e exigir que pessoas que não vieram ser beneficiadas ainda que 

venham a ser, frisou também que por outro lado algumas pessoas que efetivamente 

já forma beneficiadas é de conhecimento público e notório de todos os munícipes 

de Chiapetta que nem de longe poderiam ganhar e por hora não iria citar o nome, 

mas pretendia colocar na internet para que as pessoas tomem conhecimento de cara 

que tem uns dois nomes de pessoas que é uma palhaçada, é uma vergonha, frisou 

também que gostaria que fosse questionado a Secretaria da Assistência Social, se 

quando eles fazem  atualização dos cadastros das assistências se exigem 

comprovante de declaração de imposto de renda como forma de comprovar se a 

pessoa tem tal bem ou não tem, recebe tal coisa ou não recebe, é um documento 

muito importante para pessoa comprovar seja a onde for do que ela é proprietária, 

quais são seus ganhos, e por ultimo em caso de produtores rurais, aposentados ou 

não que tenham blocos, se é solicitado a apresentação dos blocos, inclusive até ele 

sabia que até o bolsa família é possível acessar todas as pessoas do município que 

recebem, inclusive o valor de cada um, então isso é uma forma de até dizer para 

todos e colocar para discutir, citou também outra observação no ponto que o 

Vereador Enio falou salientando que ele foi uma pessoa que se colocou, divulgou 

para o pessoal que estava querendo fazer o cadastro emergencial para ir lá na sua 

casa citando que foi bastante gente que lhe procuraram para fazer o cadastro, e 

tinham uns quantos que dava problemas os dados não batinha, mas ele tem 

bastante conhecimento nesta área para disponibilizar o que eles deveriam fazer, 

citou também que lhe questionaram e até lhe disseram Gabriel bota lá Câmara para 

darem uma assistência para esse pessoal que quer fazer o cadastro, e com relação 

as cestas básicas que fossem entregues para quem realmente precisasse. O Ver. 

Joel Pires Corrêa primeiramente deu boas vindas à colega Vereadora Elidiane, 

em seguida solicitou para que fosse enviado um oficio para o proprietário daquele 

terreno que vai para o PAC 2, pela brilhante atitude que ele teve de doar um 

pedacinho de terra que ele não vai ocupar, para fazer um careiro para o pessoal do 

PAC, e citou que o pessoal de lá ficaram faceiros, muito contentes, porque que isso 

iria favorecer eles de vir até o centro da cidade, frisou também que inclusive lhe 

apavorou que um Advogado lá de Porto Alegre ligou dizendo que iria embargar, e 

colocar na justiça, para trancar não fazer o careiro, e um advogado lá de Porto 

Alegre não iriam nem deixar entrar na cidade porque agora com esse problema do 

coronavirus, e citou que temos aqui advogado até o Gabriel pessoas daqui, não 

precisa vir de Porto Alegre, que se identificou como advogado de Porto Alegre até 

lhe estranhou a atitude embora não sabia a pessoa que ligou, mas estranhou deveria 

ser um advogado meio fraco que achou que iria colar, mas tudo bem, então 

parabenizou o proprietário Jones Hiller pela brilhante atitude. O Ver. Valtair de 



Paula Alves desejou boas vindas à colega Elidiane, e solicitou mais uma vez que 

fosse enviado um oficio para o Miltinho Backes, para fazer reparos no quebra-

molas da saída da cidade acesso ao Inhacorá, solicitou também envio de oficio para 

o senhor Prefeito e responsável da Secretaria de Obras citando que tem problemas 

com maquinários, e ele estava trabalhando sozinho com retroescavadeira já fazia 

mais de um mês, porque as outras estão quebradas, frisando que tinha uma patrola 

lá no PAC 2 nova, e solicitou para o Prefeito informar que durante o seu mandato 

quanto foi gasto em reformas desta máquina, e ele lembrava que uma vez foi feito 

uma reforma do torque com uma firma de carazinho e duraram três anos sem 

mexer em nada, e agora tinha sido feito em janeiro e não duraram três meses está 

estourado de novo a transmissão, e o valor que foi gasto com reforma de torque e 

transmissão já daria para ter comprado uma nova, citou também que o trator FR 12 

estava em Ijuí em uma mecânica para reforma e pelo o que o senhor Dorninha 

responsável pela Secretaria de Agricultura lhe informou iria dar em torno de trinta 

e cinco mil reais para a reforma, citou também que tinha mais uma patrola que já 

fazia mais de cinco meses que está atirada lá no lixo, atrás da garagem com a 

embreagem estragada, Em aparte ao Vereador Gabriel que citou que era uma 

proposição de sua autoria aprovada por unanimidade e o Dilar lhe procurou e ele 

falou já que havia um carreirinho de passagem no local e que o proprietário 

concordaria com tal providência, de modo facilitar a locomoção do pessoal 

residente no bairro em questão, de volta ao Vereador Valtair que solicitou ainda 

mais um oficio para a Secretaria de obras, frisando que naquela estrada do Ileu 

Strada até o Weirich, foi feito uma proposição para fazer o cascalho e o Prefeito 

autorizou e não foi feito, então ele queria saber por que ainda não foi feito. A Verª. 

Célia Vargas Padilha desejou boas vindas à colega Elidiane, em seguida frisou 

que gostaria de tecer ainda umas considerações a respeito da entrega desses 

ranchos, e citou que foi em uma família e lhe chamou a atenção que tem um 

terreno e só a casa e ganham um salário mínimo, e ela questionou porque que eles 

não ganharam a cesta básica, e eles falaram que não eram ainda inscrito na 

assistência, então ela mencionou que um advogado que é amigo do seu cunhado 

disse Célia vocês tem a obrigação como Vereadores de sempre esclarecer para as 

pessoas, para as famílias os direitos que elas têm, e citou que tinha varias famílias 

aqui no nosso munícipio que na próxima semana ela iria visitar e iria pedir para 

elas se inscreverem na assistência, para elas terem o direito de receber quando vem 

uma verba, porque imagina pessoas chegar aos 60 anos e que contribuíram uma 

vida toda no município não vão ter o direito de receber, logo após frisou que 

gostaria de dizer para terem bastante cuidado lá na assistência, os que trabalham lá, 

porque deu uma polêmica quando era para levar a cesta para certa família com o 

nome de Paulo e foram levar para outra família e ai deu polêmica porque a sogra 

não recebeu o vizinho não recebeu, e ai também surgiu em outra família que tem 

bastantes condições e recebeu também, isso causa revolta nas pessoas então pega e 

doa para outra pessoa mais necessitada, e como o Vereador Enio falou que quer 



que todos os Vereadores se envolvam e esclareçam, ela espera que os colegas 

ajudem a divulgar e não dizer que é culpa do Vereador tal, e também ela gostaria 

de ver quais os mercados que forem adquiridas as cestas, as pessoas tem que ter 

conhecimento por que muitas vezes tem alguém que diz no meu não compram só 

compram no fulano, o gás a onde que foi comprado se fizeram licitação, se 

compraram não só de um, dando continuidade solicitou para enviar um oficio para 

a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais parabenizando pelo pleito, e 

parabenizou também a colega Marlene que está lá de Vice-Presidente, e frisou que 

ficou muito contente, ficou bem feliz, porque tem bastante mulher trabalhando lá 

na Diretoria do Sindicato, e isso é uma honra para as mulheres assumindo os 

cargos também, e citou também que tem que ter candidata a Prefeita e também a 

Vice deste município, as mulheres tem que começar a ocuparem seus espaços e se 

candidatarem. A Verª. Elidiane Strada frisou que gostaria de agradecer a 

Vereadora Cleomara que durante essa licença dela, ela teve a oportunidade de 

assumir por um período curto, mas ela espera poder fazer um bom trabalho em 

conjunto para o bem da comunidade, frisou também que não conseguiu se envolver 

com alguma proposição, com alguma coisa, porque ela até o final do mês estava 

envolvida desempenhando a sua função no setor de licitações que envolvem muita 

responsabilidade, mas no decorrer do mês até a próxima sessão quem sabe ela 

conseguiria desenvolver mais alguma coisa. O Presidente da Casa Vereador 

Valmir Rochinheski frisou que o Secretário Ita também estava fazendo o cadastro 

emergencial aqui na Câmara e o agradeceu pelo trabalho, em seguida solicitou para 

enviar um oficio para a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

parabenizando ela e toda a Diretoria, solicitou também envio de oficio para o 

Miltinho, citando que fizeram aquele calçamento ali na Igreja e deixaram lá umas 

lajotas e pedras britas e não foram recolhidas ainda, e desejou um bom trabalho 

para a Vereadora Elidiane, e para finalizar agradeceu a presença de todos e 

convidou para a próxima sessão do mês de maio no dia 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.     

 


