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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE MAIO DE 2020 

 

      Aos vinte e cinco 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 Schulz 

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 procedeu-se a Oração de São 

Francisco de Assis, a leitura Bíblica ficou a cargo da Vereadora Célia Vargas 

Padilha, em seguida foi feito um relato das correspondências expedidas e 

recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a ATA nº 008 de 11 de maio 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 

que estava baixada para uma melhor analise foi aprovada por unanimidade. 

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 que estava baixada para uma melhor analise foi aprovada 

por unanimidade. Projeto de Lei nº031/20 de 21 de maio de 2020, que “Altera 

redação do Art. 3º, e Altera redação do Art. 4º, da Lei Municipal nº 1.067/2020, de 

28 de abril de 2020, que Dispõe sobre Declaração de Utilidade Pública e a 

indenização por desapropriação mediante pagamento parte em dinheiro e parte em 

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

Lei nº032/20 de 21 de maio de 2020, que “Autoriza a abertura de crédito especial 

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

unanimidade. Também foram analisadas as seguintes proposições: Proposição 

nº009/20 de autoria da Vereadora Elidiane Schulz Strada. Que “Sugere que o 

Poder Executivo regulamente através de Lei o procedimento para os casos de 

internação compulsória e acolhimento institucional quando as custas tenham que 

ser arcadas pelo erário em base decisão judicial. Se faz necessário regulamentar 

para agilizar o procedimento nesses casos, já que, só ocorrem quando há situação 

de vulnerabilidade do internado ou acolhido e incapacidade da família de arcar 

com os custos de internação ou acolhimento”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Proposição nº010/20 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 

“Sugere que o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Obras, construa um 



quebra-molas ou instale um redutor de velocidade na Rua Penno Schossler, nas 

proximidades da oficina ali havida, considerando que se trata de rua estreita e 

bastante movimentada, conferindo mais segurança aos moradores próximos”. 

Matéria aprovada por unanimidade. Também foi analisado o Pedido de 

Informação nº004/20 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que o 

Poder Executivo informe qual o gasto total que teve com mão-de-obra e material 

para construção/reforma da incubadora. Matéria aprovada por unanimidade. E no 

período das Explicações Pessoais, A Verª. Elidiane Schulz Strada abdicou deste 

espaço. O Ver. Enio Alberto Delatorre em primeiro lugar frisou que queria 

agradecer as firmas que doaram esses valores para a compra do aparelho de Raio-X 

para o hospital e solicitou para enviar ofícios agradecendo as firmas da Tarumã, 

Três Tentos Agroindustrial, Sicredi e Ceriluz, solicitou também envio de oficio ao 

Executivo e também uma copia para a Assistência Social solicitando informações e 

para que seja agilizado algum movimento para executar aquela lei que foi 

aprovado aqui na Câmara que é o combate ao tabagismo, que é importante nesta 

época do coronaviros e alertando as pessoas idosas que tem doenças graves e que 

tem problemas de pulmão e coração e estão sujeitos a complicar, e o pulmão todos 

sabem que se agrava quando a pessoa é fumante, e foi aprovado para que no final 

do mês de maio fosse a semana de combate ao tabagismo o dia 31 de maio é o dia 

mundial de combate ao tabagismo que é o uso de cigarro e ele não viu nem uma 

divulgação neste sentido, solicitou também envio de outro oficio para o executivo 

com cópia também ao CMD, citando que ele achava e os demais Vereadores iriam 

concordar que estava na hora do CMD, Professores da área do CMD e Professores 

de Educação Física que estão sem dar aula, que fosse apresentado um projeto para 

o Prefeito da retomada dessa gurizada no esporte, porque já se passou três meses e 

essas crianças sem aula, sem se movimentar e ele acreditava que os pais estão 

enlouquecendo dentro de casa e ele não ouvi dizer que tem que ser feito alguma 

coisa,  sem a programação no ginásio que  ainda não pode voltar, talvez nem na 

quadra da praça, mas no Pampeiro e no Ouro e Prata com tantos Professores que 

temos de folga e o CMD parado, e ele estava dando uma sugestão de trabalho 

sugerindo que se trabalhe com dez crianças no Pampeiro num dia e dez no outro, 

uma atividade física com distanciamento, com cuidado, frisando que não temos 

aqui em Chiapetta coronavirus e a física até faz parte da resistência para a criança, 

então ele achava que dava tranquilamente para o CMD e Executivo apresentar um 

plano se tem trinta crianças em uma escolinha que divide em três grupos de dez, 

porque esta mais do que na hora de voltar fazer algumas atividades, e ele via que 

nos domingos tem bastante aglomeração de pessoas, então com um programa bem 

feitinho no Pampeiro ou no Ouro e Prata da para voltar a praticar esporte,  e por 

fim deu uma sugestão neste tempo da quarentena para fazer as sessões agora no 

inverno as 18:00 horas, um pouco mais cedo.  O Ver. Gabriel Guilhon Kovalsk 

se associou no envio de ofícios do Vereador Enio, e sugeriu, e acreditava que fosse 

feito em nome da Câmara agradecendo essas empresas que contribuíram para a 



aquisição deste aparelho de Raio-X para o Hospital, frisando que tinha que louvar, 

tinha que agradecer, que essas empresas estão ai no município não só para lucrar, 

mas também para ajudar, colaborar na medida no possível da mais agora que 

estamos passando uma situação sócia econômica questão de saúde mais delicada, e 

ele admira muito esses trabalhos voluntários e essas pessoas que ajudam, se doam 

fazem acontecer, que doam para o hospital atitude admirável, frisou também que o 

nosso município todos eram sabedores que a agricultura é muito forte, a economia 

gira em torno disso, e naquele dia era um dia que não  poderia passar em branco 

que era o dia dos trabalhadores rurais, e solicitou para que fosse enviado um oficio 

para o Sindicato dos Trabalhadores rurais parabenizando-os, e que esse oficio fosse 

externado a todos os sócios do Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, frisou também 

que gostaria de registrar uma critica principalmente no setor  da Secretaria de 

Obras que há de se reconhecer como ele já tinha falado que o município é 

predominante e gira em torno da agricultura, e por esta razão todos sabiam que não 

tinha nenhum Vereador que já não ouviu uma queixa com relação as estradas, o 

colono, o agricultor tendo estrada não precisa mais nada, e anos atrás havia uma 

queixa que o município estava meio até necessitado de maquinários, e citou que 

hoje o município conta com vários maquinários, e tem vários estragados, e achava 

que cumpria ao município em uma situação como agora, que fosse consertado o 

quanto antes esse tipo de maquinário, e não deixar lá parado se deteriorando no 

tempo, que se conserte o quanto antes para atender as necessidades de nossos 

munícipes, e solicitou para que fosse enviado um oficio para o Executivo para  

fazer o quanto antes o conserto desses maquinários desta secretaria, para fazer os 

reparos nas nossas estradas para os nossos agricultores.  O Ver. Joel Pires Corrêa  

Solicitou envio de oficio para os integrantes do Grupo Que Que é Isso os 

parabenizando pela Life feita em beneficio ao hospital onde arrecadaram bastantes 

alimentos uma bela atitude deles que foi muito útil para o nosso hospital, em 

seguida frisou que queria também falar das estradas que agora é tempo de 

chuvaradas e não é fácil de mantê-las, e os maquinários meio estragados 

concordando com Vereador Gabriel sobre que as estradas é muito importantes, 

citou também que o pessoal que opera esses maquinários tem que cuidar um pouco 

mais para não quebrar que tenham um bom senso de cuidar, porque qualquer coisa 

que quebrar numa maquina dessas dá de dez a vinte mil de despesas para o 

município. A Verª. Marlene Maçalai Selke solicitou para enviar um oficio para as 

Enfermeiras do Hospital parabenizando-as pela passagem da semana da 

Enfermagem, pelo trabalho delas, dedicação e responsabilidade para lidar com as 

pessoas, em seguida frisou que naquela semana recebeu uma ligação com relação à 

construção de um quebra-molas, de uma proposição que o Ver. Valtair tinha feito 

na rua lá perto da residência do Antonoff, ai ela entrou em contato com o Prefeito e 

ele falou que no momento que fizerem o asfalto vão ser analisados todos os 

quebra-molas que foram pedidos e ele vai ver a onde vai ser feito, frisou também e 

com relação às estradas citando que é o que mais eles escutam falar em estradas, e 



também nunca choveu tanto como nesses quatro anos, tem lugares que deu 

atolador que nunca tinha dado.  O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou envio de 

oficio para o Miltinho Backes agradecendo pelo atendimento dado pela sua equipe 

com relação ao pedido seu de reparos no quebra-molas saída para o Inhacorá, 

solicitou também oficio a Leda e ao Lisandro parabenizando os seus funcionários 

pelo belo trabalho que estão fazendo para a nossa comunidade na área da saúde, 

solicitou também envio de oficio ao senhor Prefeito citando que ele fez uma 

proposição para fazer um quebra-molas na frente do hospital e não foi feito, então 

que seja analisado e construído, solicitou também mais um oficio ao senhor 

Prefeito e Secretário de Obras citando que também foi feito uma proposição e deu 

um acidente com um caminhão na estrada próximo ao senhor Valdir Strada, a onde 

seis tubos solucionaria o problema, frisou também que tinha também uns projetos 

que estavam sendo executados com relação a construção de açudes, citando que 

eram dez horas para cada agricultor, e solicitou para enviar um oficio para a 

Secretaria de Agricultura para ver quantos açudes já foram feitos, para quem foram 

feitos e quantas horas foram feitas para cada um, citando que ele viu que estavam 

arrancando toco e era para fazer tanques de água, solicitou também mais um oficio 

para o Prefeito, dizendo que aquela maquina que ele trabalha naquele dia estava 

completando mais de dez dias que está parada quebrou uma cocha está lá para 

soldar e até agora não foi soldada, e tirado uma roda dianteira, e as pessoas lhe 

ligam e ele não estava conseguindo atender as pessoas e salientou que de repente 

estão tentando lhe neutralizar para não atender essas pessoas, mas ele iria ver se 

tirava uma férias e iria atender essas pessoas com a sua maquina atender bem 

tranquilo, solicitou ainda mais um oficio para o Executivo citando que tinha uma 

patrola que foi quebrado o diferencial em janeiro e foi concertado, e agora quebrou 

de novo, então essa firma pelo o que ele estava sabendo não quis dar garantias e 

agora vem com uma conversa que é a transmissão da máquina que esta estragada, e 

veio o pessoal de carazinho e colocou o computador para ver a onde estava o 

problema, e ele presenciou e a transmissão estava nova, então é verdadeiramente o 

diferencial que não deram garantias levaram o nosso dinheiro isso não é justo para 

o povo de Chiapetta, então tem que ajudar fazer o munícipio andar em frente os 

nossos agricultores estão precisando. O Ver. Aldair Clovis Maron se associou 

nos envios de ofícios para o Sindicato dos trabalhadores Rurais e para o Grupo de 

Pagode Sem Compromisso. A Verª. Célia Vargas Padilha inicialmente também 

se associou aos ofícios para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais as Empresas e 

pelo dia das Enfermeiras, que participam que prestam um excelente trabalho, 

solicitou também para enviar um oficio parabenizando o senhor Eleandro Milani 

que também é filho de Chiapetta de família daqui que foi seu aluno, que colocou 

uma agroindústria de embutidos no município de Inhacorá, isso é uma honra para 

nos também, solicitou também que fosse enviado um oficio a todos os proprietários 

das agroindústrias de Chiapettta, que estão trabalhando desenvolvendo um 

excelente trabalho contribuindo no desenvolvimento e geração de renda de nosso 



município, em fim a todos que vendem seus produtos para a cesta básica do 

município, em seguida solicitou a colega Vereadora Elidiane para que envie 

informações na próxima sessão de quais as administrações anteriores que deixaram 

a desejar com relação ao pagamento das internações, logo após frisou que gostaria 

de tecer comentários com relação a esse problema da justiça que eles estão 

arrolados, e frisou que estava muito triste indignada como Vereadora, porque ela 

jamais votaria coisas erradas aqui, e solicitou para ficar claro isso, porque os 

Prefeitos de nossos municípios todos têm advogados na prefeitura, tem os que 

elaboram os projetos para virem a esta casa tem os advogados para orientarem os 

Prefeitos para não mandarem projetos errados infringindo a lei, e mencionou que 

isso foi em 2013 aonde veio o projeto da malharia e eles Vereadores não 

aprovaram neste dia que foi em 08 de outubro de 2013, onde eles solicitaram que o 

Prefeito enviasse a esta casa dizendo qual o valor que iria ser cobrado de aluguel 

que não constava no projeto naquele momento, qual a data de inicio do contrato e 

quem era o Dono do imóvel, mas ela não tinha visto até aquele dia em documentos 

quem é o dono do imóvel, citou também que dai na próxima reunião foi no dia 14 

de outubro de 2019 aonde veio um projeto e ai um colega Vereador falou que não 

era a favor da reforma do prédio, da pintura do prédio, da aquisição de aberturas, e 

nem da mão de obra e eles três Vereadores da oposição falara que concordariam 

com ele não éramos favorável também, e hoje eles estão arrolados e parabenizou o 

Stenio pela sua competência, pelo seu trabalho que fez na defesa para eles e que 

confiava no seu trabalho foi seu aluno muito inteligente um guri que tem um 

conhecimento amplo, frisou também que gostaria também naquele momento de 

pedir informações ao colega Aldair que antes do Stenio nos defender aqui o colega 

disse ali que ele e o Prefeito tinham viajado a Porto Alegre fazer a defesa  desse 

problema ai, e se a Vereadora precisasse de advogado ele  informaria para  

defende-la, então ela gostaria que o colega esclarecesse aqui para todos se este 

advogado poderia  dar uma ajuda ao Stenio se ele quisesse, e quem é ele e era pago 

por quem ele é da Inlegis, então questionou que o Vereador mentiu, porque ela 

estava muita brava, porque sai do seu bolso dinheiro para pagar funcionários e 

advogados para mandarem projetos errados para cá, e ela como não conhece ela 

sabe de português, isso ela sabia, e como o colega Gabriel explicou para todos eles 

que tinha erro, que não dava para votar, agora ela está indignada com isso aqui, e 

ela frisou que não iria deixar por ai e citou que agora tudo que coisinha que não foi 

apontado aqui vai ser apontado, mencionou também que quando eles comentavam 

aqui na Câmara, que o Ita estava junto, o Enio estava junto, que alguém disse que o 

advogado orientou ai o Enio disse cadê o parecer, e salientou que isso é muito sério 

o que eles votaram aqui, e que pode ser uma cilada para eles que não conhecem a 

lei, e agora eles estão ai na mídia, mas ela irá lá conversar com a Promotora porque 

ela errou uma vez que ela não sabia, e privilegiar quem hoje não está mais em 

Chiapetta, solicitou ainda para enviar um oficio para o Prefeito para ver se ás 

maquinas ainda estão lá como está essa situação e se os climatizadores que foram 



retardados ainda estão lá, e citou também que isso dá improbidade administrativa e 

também ter que devolver cento e oitenta mil reais, ter que tirar do próprio bolso, e 

teve gente que se apropriou da grana e eles ter que responder na justiça, solicitou 

também que queria saber do Executivo quem era os Assessores Jurídicos de 2013 e 

2017, e quem continua sendo em aparte ao Vereador Enio que frisou que lhe 

chamou a atenção que na época tinha aqui na Câmara três advogados,  inclusive 

um era o pai do Vereador denunciante o Gabriel, e aconteceu isso, e que não viu se 

tinha sido solicitado quem era o dono do imóvel, de volta a Vereadora Célia que 

frisou que na ata do dia 14 foi solicitado quem era o dono do imóvel que iria ser 

arrendado e para finalizar frisou que não vota mais nada aqui sem parecer e sem 

parecer do Assessor Jurídico, e para finalizar o Senhor Presidente  agradeceu a 

presença de todos e convidou para as próximas sessões do mês de junho nos dias 

08 e 22 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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