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      Aos oito dias do mês de junho 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 Joel Pires 

Corrêa 1º Secretário no exercício da Presidência, por motivo do Vice-Presidente 

Valmir Rochinheski que estava assumindo a Presidência no exercício da 

Presidência estar de Atestado Médico para tratamento de saúde, com a presença 

dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Célia Vargas Padilha; Cleomara 

Bertaso; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; 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 Gabriel Guilhon Kovalski, em 

seguida foi feito um relato das correspondências expedidas e recebidas, logo após 

foi aprovada por unanimidade a ATA nº 009 de 25 de maio de 2020, e não 

havendo nenhum projeto de lei oriundo do Poder Executivo Municipal, foram 

analisadas as seguintes proposições: Proposição nº011/20 de autoria do Vereador 

Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através da 

Secretaria Municipal de Obras, providencie melhoramentos na estrada que liga 

Chiapetta a São Valério do Sul, em especial serviços de bueiro na localidade de 

São Judas, antiga linha São João na baixada logo após a antiga escola hoje 

demolida e também serviços de cascalhos no tope em frente à propriedade de 

Milton Prestes”. Proposição nº012/20 de autoria do Vereador Valtair de Paula 

Alves, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através da Secretaria 

Municipal de Obras, providencie o encascalhamento nas entradas de acesso as 

propriedades de Lair da Silva, Milton Baungratz e Liberato Bitencurt”. Matérias 

aprovadas por unanimidade. Também foram analisados os seguintes Pedidos de 

Informações: Pedido de Informação nº005/20 de autoria do Vereador Gabriel 

Guilhon Kovalski, que “Solicita que o Poder Executivo informe se o município 

recebeu alguma verba do Estado ou da União para combate do coronavirus? Se 

sim, quanto? – Qual foi o custo total para a construção da Unidade Sentinela de 

Chiapetta, criada para atendimento de casos suspeitos de coronavirus e de 

pacientes com sintomas gripais? E qual a origem da verba empreendida para a 

construção?   Pedido de Informação nº006/20 de autoria do Vereador Gabriel 

Guilhon Kovalski, que “Solicita que o Poder Executivo informe se por ocasião da 

inaptidão do Conselho Desenvolvimento Comunitário de Chiapetta – 

CONDECON (CNPJ nº 93.535.979/0001-83), quais bens do Conselho tocaram e 

ou estão com o Munícipio? E quanto aos demais bens do Conselho, qual 



destinação foi dada? Com quem está? Matérias aprovadas por unanimidade. 

Também foi feito a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais 

referente ao 1º quadrimestre de 2020, cumprindo o estabelecido no artigo 9º § 4º da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. E no período das Explicações Pessoais, A Verª. 

Célia Vargas Padilha inicialmente frisou um pouco deste contesto que estamos 

vivendo sobre a pandemia, citando que todo mundo está muito preocupado com 

essa transmissão, mas ela achava que é o momento de todos darmos as mãos, dar 

apoio, porque ninguém está livre de isso acontecer e de uma hora ou outra chegaria 

a nosso município só que temos que se precaver, frisou também que ficou sabendo 

que teve uma reunião e ela gostaria de falar aqui que no dia da audiência pública 

da saúde ela esteve e a Marlene, a Elidiane e o Nika também, e ai o Lisandro 

cobrou deles Vereadores que os Vereadores têm que participar porque estavam no 

comitê e ai ela pediu para a Marlene se ela sabia da citada reunião e ela disse que 

não sabia, e ai ela cobrou do Presidente como que eles não sabiam, frisou também  

que não sabia se naquele dia tinha saído a reunião sobre a pandemia, sobre o 

Covid, e quais as precauções, providências com relação a esta questão foram 

tomadas, então ela  frisou que no momento todos devem dar apoio, e não ficar com 

essas criticas citando que ela odeia as redes sociais, além de ficarem postando 

ninguém está livre é um ser humano e a família como é que fica, quem é que vai 

saber todos tem que sair de casa, então não devemos dar bola para os comentários 

dos outros, é um momento de nos pensar, refletir, muitas vezes sobre nossas 

atitudes, sobre  termos fé em Deus, mas também temos que nos cuidar e nos 

precaver, logo após solicitou para que fosse enviado um oficio ao Ex. Vereador 

Bermann, pelo projeto que ele encaminhou aqui da Leitura Bíblica que ela achava 

muito importante, mencionando que a Bíblia passa de mão em mão e nos paramos 

para refletir as suas mensagens? Porque hoje em nossa vida é a Fé é Deus, 

parabenizando ele pela atitude de fé, de exemplo aqui para todos por encaminhar 

esse projeto que é a palavra de Deus, refletiu também sobre os educadores a 

educação tanto Municipal, de Rio Grande do Sul, tanto de País, frisando que às 

vezes criticam os Professores que tem salário atrasados, são mal pagos, e eles 

recebem muitas ligações dos pais dizendo Professora não consigo fazer o trabalho 

do meu filho, Professora eu não sei para ajudar, então nesse momento também é de 

reconhecer o trabalho da Educação em termo de País, muitas vezes eles 

Professores não são valorizados. A Verª. Cleomara Bertaso inicialmente frisou 

que estava voltando de seu período de licença, em seguida comentou com relação 

ao o que a Vereadora Célia tinha frisado que estamos vivendo um momento típico 

para todos nós, não estávamos acostumados com essa vida de só ficar em casa de 

não se cumprimentar, e citou que já anteriormente estavam falando de como é 

difícil você chegar e não dar a mão para as pessoas, mas temos que pensar na 

saúde, no coletivo, tem que nós cuidar e cuidar para não transmitir para as pessoas, 

logo após solicitou para que fosse enviado um oficio ao Prefeito solicitando para 

que se disponibilize a viseira com acrílico para todos os servidores municipais que 



estão atuando, não só a equipe da saúde, ela é uma prevenção muito grande não se 

deixa contaminar em nada, e quem esteja trabalhado na linha de frente usar essa 

viseira com a mascara, para prevenir e também a onde não pode fechar os setores, 

solicitou também envio de ofícios para o pessoal da Saúde, Agentes Comunitários, 

Agentes de Endemias, equipe da Educação que também estão à frente dos 

mercados, dos bancos, estão ai direto nessa linha de combate ao vírus 

parabenizando pelo trabalho que estão fazendo na linha de frente. O Ver. Enio 

Alberto Delatorre desejou um bom retorno a Vereadora Cleomara, em seguida 

frisou que gostaria de pegar um gancho aqui e colocar sobre o comitê a Presidência 

da Casa e também ao Secretário, citando que ele também cobrou do Secretário se 

tinha Vereador participando do comitê e ele lhe falou que nenhuma reunião um 

Vereador participou então ele citou que gostaria de chamar a atenção ele quando 

era Presidente e a Professora Célia lembrava que tinha reuniões sobre a dengue 

sempre tinha Vereador e a Presidência presente lá, então eles eram omissos nisso, e 

quando o Presidente não vai nessas reuniões ele deve indicar alguém o Vice-

Presidente ou outro Vereador, então ele mencionou que o oficio veio aqui e 

adormeceu aqui dentro e ninguém foi para a reunião, houve uma falha muito 

grande de não participarem, logo após frisou que gostaria na mesma linha de 

agradecer os Vereadores que compreenderam e todos nós vivemos num País 

democrático e acreditamos que continue democrático, e citou que ele sugeriu a 

ideia de fazer a reunião pelo WhatsApp, pela rede social e agradeceu os 

Vereadores que todos concordaram e citou que tinha modelos na região, tinha 

vários lugares fazendo, era só criar o Senado faz, a Câmara dos Deputados faz, e 

lembrava que a eleição da ACAMRECE foi feito pelo WhatsApp, mas tudo bem a 

intenção não era de preguiça nem nada de vir aqui só para prevenir mesmo, mas 

concordava de vir aqui sem problemas nenhum, frisou também se dirigindo ao 

Secretário da casa que leu a ata e no final ele observou que não constava e que na 

próxima sessão ele queria que constasse o que não constou referente ao pedido do 

Vereador Gabriel, frisou também quanto aos pedidos de informações que eles 

venham, eles não estavam pedindo se eles podem mandar o oficio, eles estavam 

pedindo para eles mandarem o oficio ou será que eles teriam que ir lá buscar, 

frisou também se dirigindo ao senhor Presidente, senhor Secretário e Assessor 

Jurídico, sobre aquele aumento que eles Vereadores não deveriam ter recebido e 

foi dado, e solicitou para que fosse oficiado os Vereadores que ainda não 

devolveram o dinheiro, para saber se os Vereadores vão devolver ou não 

pretendem devolver, citando que  agora nesse final de mês é o ultimo mês da 

devolução para os Vereadores que aceitaram e estão devolvendo, e ao chegar no 

final deste mês ele tem que no caso tomar uma decisão por ele e os Vereadores 

presentes citando que tinha três alternativas ou os Vereadores que não devolveram 

concordam em devolver e termina o assunto  ou vamos seguir o conselho que o 

Tribunal de  Contas  deu de dividirem entre os Presidentes anteriores, e ai tem oito 

meses dele, oito meses do Vereador Valtair, oito meses da Vereadora  Cleomara,  e 



dois meses do Vereador  Joel porque ele não iria pagar sozinho, citou também que 

ai os quatro Vereadores entram na justiça contra esses Vereadores pedindo 

ressarcimento e se não quiserem cada um vai pagar o seu ele vai entrar, e solicitou 

novamente notificar os Vereadores que não quiseram devolver com um ciente e 

assinatura, para depois tomar uma providência. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski 

desejou boas vindas a Vereadora Cleomara, em seguida desejou muita força para o 

vereador Nika, e como eles vinham comentando antes da sessão o coronavirus às 

vezes as pessoas passam vírus, contrai o vírus e não sentem nada, tem casos assim, 

a preocupação maior é em pessoas de situação de risco mais grave, mais 

preocupante, e puxando sobre o assunto corona ele fez um pouco de coro ao que a 

Professora Célia tinha falado, mencionando que o momento que estamos vivendo é 

um momento muito conturbado, o que está acontecendo é algo completamente 

inesperado, pegou a maioria de surpresa e talvez não seja o momento de condenar 

o pessoal, constrangendo-os, e é importante não expor a pessoa, constranger a 

pessoa de forma alguma, porque daqui a pouco qualquer um pode estar 

contaminado com o vírus e não saiba, tudo é possível e esse vírus no Brasil já está 

faz meses desde a época do carnaval, então é um ponto de nos tomar todos os 

cuidados possíveis, logo após frisou que gostaria de registrar aqui a sua indignação 

para com o Executivo na pessoa do Prefeito e especificamente a Assistência Social 

na pessoa da Fernanda a 1ª Dama por esses compromissos que se tem se mostrado 

para com os Vereadores de não responder aos questionamentos solicitados, 

frisando que não tinha nada a haver com corona naquele momento, mas ele havia 

solicitado e foi enviado aqui da Câmara pedido de informação que foi aprovado 

por unanimidade e passou o prazo e não foi respondido e foi enviado oficio a 

Assistência questionado sobre a questão das cestas básicas, sobre o critério de 

seleção para fins de inscrições do cadastro único, e os Vereadores estão ai para 

fiscalizar, legislar e votar, e nesse ponto está faltando um certo compromisso por 

parte do Executivo e Assistência Social para com os Vereadores, e se não quiserem 

responder que digam o porque, citou também que foi feito menção aqui sobre a ata, 

sobre algumas informações que não estivessem constado e o procedimento é de 

praxe consta no Regimento que a ata anterior é votada na sessão subsequente é 

disponibilizada no site a ultima foi disponibilizada no grupo dos Vereadores, então 

quem teria alguma coisa para ser discutido, teria que ter feito antes de votar a ata 

no momento inoportuno no inicio da sessão, se não foi feito a leitura a tempo ele 

achava que naquela hora  não era o caso de retificar, mas se for o caso que retifique 

da sua parte não teria problema nenhum, só que devemos  respeitar os 

procedimentos, porque senão daqui a pouco  se coloca a carroça na frente dos bois 

por capricho de um Vereador ele achava que não era o caso. A Verª. Marlene 

Maçalai Selke desejou boas vindas a Vereadora Cleomara e falou da pandemia 

que é um problema e todos nos temos que fazer a nossa parte, isso pode acontecer 

para cada um de nós ninguém está livre, e temos que ajudar as pessoas dando apoio 

para estas pessoas que se sabe que estão com esse problema, então nos temos que 



nos cuidar tomar bastante liquido que ajuda bastante também. O Ver. Valtair de 

Paula Alves desejou boas vindas a Vereadora Cleomara, em seguida se associou 

no envio de oficio ao Ex. Vereador Bermann e solicitou para enviar um oficio ao 

Executivo e ao DAER para liberar mais algumas caçambas de asfalto porque tem 

bastantes buracos abrindo de novo, logo após frisou que tinha feito uns pedidos ao 

senhor Prefeito com relação aos maquinários e ele não é de fazer pedido de 

informação, onde ele tinha falado daquela patrola pac-2 140K que tinha um 

comentário que tinha estourado a transmissão dela, então como ele tinha certeza 

que não era ele foi na Secretaria de Obras e o pessoal da mecânica de Santa 

Catarina estavam desmontando a patrola, e ele chegou lá e foi direto ao chefe 

funcionário deles e perguntou o que houve com a patrola, mas ele sabia o que tinha 

acontecido, e eles falaram que estourou o diferencial o mesmo que tinha sido 

arrumado e citou que ele tinha falado aqui que não era a transmissão era o 

diferencial, frisou também que e o pessoal apresentou um diagnóstico lá botaram 

um monte de defeito, sendo que eles fizeram em janeiro e o que eles querem é não 

dar garantia, o dinheiro é do povo e eles Vereadores tem que fiscalizar para ver a 

onde vai o dinheiro, e solicitou informação de quanto foi gasto lá em janeiro, 

solicitou ainda mais um oficio ao senhor Prefeito para que veja com relação ao 

trator FR12b que está lá em Ijuí já faz trinta dias tem que ver essa questão analisar, 

e a retro que ele trabalhava já vai para trinta dias também, então são questões que 

as vezes ele não entende e tantas pessoas ligando que precisam de maquinários. O 

Ver. Aldair Clovis Maron desejou boas vindas a Vereadora Cleomara, em 

seguida congratulou com a Vereadora Célia que tem gente da comunidade que não 

dá para acreditar, tem gente da família que pegou e ninguém está livre, logo após 

solicitou para enviar um oficio ao Secretário de obras para terminar o cascalho no 

Rodrigo Estopiglia, e parabenizar o Marcos Kalb pela Agro Kalb, assessoria aos 

agricultores pelo empreendimento. O Presidente em exercício Ver. Joel pires 

Corrêa inicialmente frisou sobre a pandemia e citou que essa sessão o Vereador 

Enio pediu para ser online, mas como já estava meio em cima da hora e não sabia 

que ele iria ser o Presidente citando que o Secretario o Ita tinha comentado no 

grupo que ele iria ser e ele não estava bem preparado para isso, não sabia direito 

como funcionava como iria ser, e dai ele resolveu fazer aqui que de repente algum 

Vereador não iria saber acessar, mas a ideia não é ruim temos que ver bem certinho 

até a parte legal, então ele resolveu fazer assim democrático olhando dentro do 

olho, frisou também quanto a devolução de valores e citou que ele também no seu 

mandato vai ser cobrado dois meses ai ele trancou e provavelmente o Tribunal de 

Contas vai apontar esses dois messes, e provavelmente nem todos os Vereadores 

aqui, que de repente podem passar de novo para o próximo mandato, e alguns que 

não passarem para o próximo mandato e vir a cobrança ele vai ter que entrar 

judicialmente, e questionou o Vereador Gabriel sobre a citada devolução Em 

aparte ao Ver. Gabriel, que frisou que iria fazer duas criticas com relação ao valor, 

citando que ele votou meio inocente e todos votaram favorável e ele achou que era 



lícito, que era legal, não era o caso de se exceder aquele aumento que foi feito, e 

dois pontos que ele particularmente não gostou e por isso não autorizou que o 

desconto fosse feito naquele momento, a forma como foi colocado a situação de 

fazer uma reunião e fazer o desconto de todos, e ele pediu calma para ver o que o 

Tribunal de Contas tinha falado se inteirar primeiro, frisou também que a sua ideia 

num primeiro momento era isso, era ver o que estava acontecendo, iria analisar, 

estudar e depois dar um retorno, e o segundo ponto de como foi feito, porque pelo 

o que ele entendeu do jeito que foi feito, em termos de finanças o responsável pela 

Câmara sempre é o Presidente, o Prefeito é do Executivo, a regra é essa, tanto que 

o apontamento que o Tribunal de Contas fez foi para a pessoa do Presidente, e pela 

forma que se fez no papel deu a entender que cada Vereador teria um débito com a 

Prefeitura foi mais o menos isso que ele entendeu para autorizar aquele desconto 

em folha, frisou também que cada papelzinho que os colegas receberam dizendo eu 

Vereador assumo que devo isso e isso, e ele particularmente naqueles moldes ali 

não concordou, porque e repetiu que o responsável pela casa era o Presidente, e 

citou como aquela vez que deu problemas da lei que foi autorizado concedido para 

a malharia o projeto deveria ter vindo com antecedência para esta casa enfim ele 

criticou e deu no que deu, e com relação a devolução foi equivocado votado 

favorável, e a Câmara tinha assessoria, porque toda a matéria financeira antes de se 

colocar em pauta, de colocar em votação tem que estudar bem, analisar bem, ver se 

aquele índice é correto ou não é, ver a legalidade, tem que saber a responsabilidade 

de cada um, falou em dinheiro tem que ver bem, falou em dinheiro do Executivo, 

tem que ver bem, cada um no seu quadrado e o Presidente ganha mil reais a mais 

no exercício da Presidência, então ele não iria ficar assumindo que tem uma dívida 

que não é dele diretamente. E para finalizar o Senhor Presidente agradeceu a 

presença de todos e convidou para a próxima sessão do mês de junho no dia  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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