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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE JUNHO DE 2020 

 

      Aos vinte e dois 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 Valmir 

Rochinheski Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos 

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

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 Marlene Maçalai 

Selke, em seguida foi feito um relato das correspondências expedidas e recebidas, 

logo após foi aprovada por unanimidade a ATA nº 010 de 08 de junho de 2020, e 

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

analisadas as seguintes proposições: Proposição nº013/20 de autoria do Vereador 

Gabriel Guilhon Kovalski que “Sugere que o Poder Executivo disponibilize um 

telefone exclusivo vinculado à Vigilância Sanitária do Município para a realização 

de denuncias, inclusive anônimas, de casos envolvido o descumprimento do 

distanciamento social imposto em razão da pandemia do coronavirus; e que tal 

número seja amplamente divulgado em todas as mídias que estão ao alcance da 

municipalidade (rádio, jornal, site e redes sociais diversas)”. Proposição nº014/20 

de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre que “Sugere que a Câmara 

Municipal de Vereadores de Chiapetta/RS, lidere um abaixo assinado, para 

posterior ação na Justiça exigindo que o Estado do Rio Grande do Sul, providencie 

urgentemente a recuperação do asfalto da ERS 571, que liga nosso município ao 

município de Santo Augusto”. Matérias aprovadas por unanimidade. Também foi 

analisado o Pedido de Informações nº007 de autoria do Vereador Valtair de Paula 

Alves que “Requer ao senhor Prefeito Municipal que informe o que segue: Qual o 

Valor gasto na reforma do diferencial da patrola 140K, no mês de Janeiro e Junho 

de 2020, ou se a garantia vai cobrir a despesa? – Qual o valor gasto com a reforma 

da transmissão do trator carregador FR12B e que seja apresentado às peças velhas? 

– E qual o valor gasto em peças e mão de obra com a reforma da retroescavadeira 

406RD (Randon) e porque ela ficou 30 dias desmontada no pátio da Secretaria de 

Obras sendo que as peças tinha na Randon em Ijuí?  Matéria aprovada por 

unanimidade. E no período das Explicações Pessoais, O Ver. Aldair Clovis 

Maron abdicou deste espaço. A Verª. Célia Vargas Padilha em primeiro lugar 

frisou que gostaria de falar que era favorável ao movimento, ao manifesto, citando 

que poderíamos pegar apoio da nossa comunidade de Chiapetta, assim fazendo um 



abaixo assinado para anexar nesse processo e sugeriu para que fosse bem redigido 

e com certeza iria ser com ideias daqui e dali, para encaminhar ao estado e fazer a 

restauração desse asfalto porque está um caos mesmo, perigoso mais pessoas 

podem se acidentar, mencionou também a respeito da pandemia é a função dos 

Vereadores como cidadãos e citou que estavam cobrando muito deles, o que os 

Vereadores estão fazendo, o  Poder Público, citando que o Prefeito tem que tomar 

umas medidas mais rígidas no município que nem o Inhacorá está fazendo, e quem 

estava cobrando eram as pessoas que também já tiveram o corona e outras pessoas 

que estão ai, mencionou também o ótimo trabalho dos profissionais da saúde 

elogiável, porque eles estão colocando a sua saúde em risco, mas estão ai 

contribuindo, trabalhando se vê eles diariamente batalhando, e sugeriu para que 

seja colocado ideias novas do que poderia ainda ser feito, porque esta alto o 

numero de casos por ser um município pequeno, e nenhum de nos está livre de 

contrair, frisou também que gostaria de frisar, que quando tiver algo errado tem 

que trazer para esta casa porque os Vereadores são representantes e tem que 

fiscalizar, frisou também que ela conversou com o seu advogado e ele disse vocês 

da Câmara não podem aprovar nada, vocês não podem assinar nada, sempre tem 

que ter o aval das comissões, do Assessor Jurídico dos projetos que vem para a 

Câmara de Vereadores para evitar certos problemas, então ela achava que eles aqui 

nesta casa não podiam estar defendendo A ou B tem que prezar pelas coisas certas, 

frisou também com relação ao oficio que veio da Assistência Social e ela lendo um 

parágrafo a onde diz, se salienta-se que possuindo os Vereadores o poder 

fiscalizatório, em sendo constatada a percepção de benefícios por quem não se 

enquadra nos requisitos legais, os nobres edis deverão denunciar os beneficiários 

indevidamente para que possa ser averiguado e apurado se houve omissão ou 

falsidade no auto declaração do cadastro único, então ela frisou que aqui em 

Chiapetta todo mundo se conhece, será que não iriam saber fazer, e agora colocar 

aqui para os Vereadores, que os Vereadores que devem denunciar as coisas que são 

feitas erradas de quando eles cadastram, quando vão lá querer uma cesta básica se 

cadastrar nesse programa auxilio emergencial, e não sãos os Vereadores que 

fazem, eles conhecem todo mundo sabem os critérios de cada um, então não pode 

mandar a bola aqui para os Vereadores denunciar, frisou ainda sobre as cestas 

básicas que colocaram que as referidas cestas básicas foram adquiridas após 

procedimento licitatório junto as empresas, mas quem veio falar para ela não foi 

isso que falaram, só falaram que estavam junto foi lá levado que tinham comprado 

cestas básicas, e agora não sei quem está com a Verdade, em aparte ao Vereador 

Gabriel Guilhon Kovalski que sugeriu para ela enviar um oficio ao setor de 

licitação solicitando cópia do procedimento licitatório que originou a aquisição 

dessas cestas e a Vereadora concordou no envio de oficio. A Verª. Cleomara 

Bertaso inicialmente frisou de sua indignação de escutar numa sexta-feira à noite 

num programa de radio, a distorção do locutor em dizer que as pessoas tem que 

sim, se juntar em jantares, ter convívio usar mascaras passar álcool gel, falou muito 



mal dos Servidores que não foram contratados para trabalhar em certos mercados, 

então estava indignada porque esses servidores estão lá cedidos para ajudar a 

combater, e se eles estivessem iniciado essas atividades muito tempo antes não 

estaríamos com contagem de tantos casos assim, isso deixou toda a categoria 

desses funcionários indignadas, e lhe pediram para falar aqui que eles estão 

servido, estão engajados pedindo para as pessoas ficarem em casa, e um cara ai na 

rádio se achar que é o dono da verdade citando que as gurias não estão na porta dos 

mercados, dos bancos, simplesmente para passar um gel não mão, elas estão lá sim 

para dar orientações e se tiver que cobrar, tem que cobrar da pessoa que está 

usando o mercado, que esta usando o banco, porque elas estão prevenindo a 

pandemia do coronavirus, em aparte ao Ver. Enio Alberto Delatorre que 

questionou se era um radialista aqui da cidade, e a Vereadora falou que era o 

Nelson Ferreira que faz um programa na 104 a noite, então era essa a sua 

indignação dessas pessoas que estão trabalhando nesta linha de frente correndo 

risco muito mais do que eles que não estão fazendo esse serviço, frisou também 

com relação a barreira sanitária citando que o Dr. Maçalai tinha falado que para 

nos não adianta mais a nosso contagio são mais comunitários, estão ocorrendo em 

uma roda de chimarrão, em uma roda de conversa e não estão trazendo para nós, 

frisou também que era uma pessoa que cobra muito a barreira sanitária, e todas as 

pessoas que chegam ali são testadas, e os municípios da região que aparecem em 

isolamento são pessoas que tiveram o sintomas só que o vírus não se manifestou e 

os nossos que vem estão sendo testados, frisou também de outra coisa que o moço 

que faz a propaganda de rua está desesperado as pessoas dizem palavrões para ele, 

o ameaçam e ele está fazendo um bem para todos, e a nossa comunidade precisa se 

conscientizar e fazer o seu papel, enquanto não fizerem o seu papel vamos ter 

proliferação sim em nosso município, mencionou também para finalizar com 

relação ao auxilio emergencial que as pessoas que ganharam fizeram seus 

cadastros diretamente no celular, não passou na assistência social. O Ver. Enio 

Alberto Delatorre inicialmente frisou que tinha naquele momento lhe vindo na 

ideia que tinha passado aqui tantos Presidentes e o Secretário Ita caminhando com 

esse gravador então solicitou para que no próximo mandato seja instalado um 

sistema bom de som com gravador e tudo para ficar gravado, e que não era critica 

ao Secretário era a eles mesmos, em seguida agradeceu os colegas Vereadores 

citando que tinha uma proposição da Câmara de Vereadores de Chiapetta e a 

Vereadora Célia tinha frisado uma coisa que lhe tinha chamado a atenção e ele 

achava até que eles poderiam neste processo já que tinha bastante gente de folga ai, 

de dividir as responsabilidades quem sabe a área de educação, para as escolas 

fazerem um levantamento sobre a educação de quantos alunos vão a Ijuí, quantos 

vão a Santo Augusto, Campo Novo no colégio agrícola para encaminhar o numero 

certo a justiça, a saúde que faça um levantamento de quantos caros que saiam por 

dia da saúde que vão a Tenente Portela, Ijuí, Passo Fundo em fim, o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, fazendo o levantamento do pessoal que transita com a 



produção, do comércio, os funcionários, fazer um levantamento bem caprichado 

para convencer a justiça, frisou também sobre o resultado do coronavirus, mas é 

mais o menos isso não criticando quem era ele para criticar médicos de outras 

cidades mas a realidade é essa o município que fizer bastante testes vai descobrir 

bastante contaminado e vai ter municípios que irão passar em branco e citou o 

resultado daquele dia de nosso município total de casos 20 confirmados e ativos 

que estavam ainda com o corona eram  7 e 13 já tinham sido recuperados, entre 

eles o nosso Presidente Nika, e 23 sendo monitorado e 2 em observação, então essa 

era naquele momento a situação do município de Chiapetta, e citou que deu um 

chamada na sua cunhada Preta citando que passou na frente e lhe ligaram que o teu 

bar tem muita gente e ele cobrou dela, frisou também que até ele iria questionar 

essa questão que na sexta-feira dia dos namorados ele deu uma volta na cidade e 

até lembrou do Vereador Joel que até falou do CTG, e fecharam o coitado do 

Pedro, e sexta-feira ele ligou para o Prefeito Eder e disse Prefeito dei uma volta na 

cidade e os bares estão com um festival de gente, e citou que não era contra os 

bares mas que fazem os xis, fazem a pizzas e mandam alguém ir buscar, mas 

estava todo mundo festejando sem mascaras, sem nada, e frisou se dirigindo ao 

Presidente da Casa que quando ele não estava ele fez um comentário e iria fazer de 

novo, citando que ele falou quem era a comissão que estava trabalhando com o 

coronavirus, quem era o comitê, e ele pediu para o Secretário Lisandro o porque 

que a Câmara não estava junto e ele disse que a Câmara não foi em nenhuma 

reunião, então dai ele colocou aqui se o Presidente não poder ir alguém da Mesa 

Diretora que vá, alguém tem que ir, e ele disse para o Secretário que os Vereadores 

são representantes do povo e tem que estar nas reuniões alguém tem que participar, 

frisou também sobre a emenda para o asfalto que seria votada na próxima quarta-

feira frisando que gostaria de dizer que era uma emenda de duzentos e cinquenta 

mil reais que veio para asfaltar essa rua saída para Ijuí, era uma emenda do 

Deputado Brum, frisou também que independente dos vereadores que vão buscar 

emendas em Brasília ele achava que a cidade tem que fazer um critério para fazer 

esses asfaltos, porque se ele é um Vereador puxa para fazer na sua  quadra, o 

Prefeito quer fazer na quadra dele, então ele achava que teria que ter um critério, e 

citou que agora os próximos deve ser aquela rua do ginásio, mencionou também 

sobre a cesta básica ele só queria fazer uma correção que temos que diferenciar a 

cesta básica que eles aprovaram aqui de trinta mil reais que ele ainda iria brigar 

com a Assistência e Prefeito citando que tinha muita gente que recebeu e não 

precisava, em diferimento de outros que dizem que não tem direito e ele fez um 

comparativo para ver isso ai, então tem que diferencial e esta cesta que teria sido 

aprovada aqui na Câmara é para quem tinha idosos na casa, agora o auxilio 

emergencial esse não tem nada que ver com a Assistência e citou que achava que 

houve um exagero aqui em Chiapetta, e não é só aqui em Ijuí está na promotoria 

denunciaram e isso vão ter que responder por que é um dinheiro federal, então tem 

que diferenciar isso, e por fim ele frisou que não queria abrir nenhuma discussão 



com o Vereador Gabriel queria resolver numa boa cada um poderia tomar uma 

decisão de assinar um oficio ou não, só que tem que se tomar uma decisão, ele 

pediu para avisar os Vereadores que ainda não tinham devolvido o dinheiro e agora 

para eles iria ser o ultimo mês, então o Secretário lhe informou que foi duas vezes 

na casa do Vereador uma ele não achou o Vereador e na outra o Vereador não quis 

assinar, e solicitou para que ficasse registrado em ata que o Vereador não quis 

assinar para a devolução e ele tem que resolver esse assunto porque ele não vai 

devolver sozinho vai cobrar o Vereador.  O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski   

inicialmente frisou que o assunto de momento é a pandemia é o corona e o que os 

Vereadores já tinham falado e ele fez um adendo um reforço daquilo que ele falou 

anteriormente em relação aquela sua proposição, nela fez questão até de grafar 

algumas palavras dar um destaque a algumas palavras, porque Chiapetta é um 

município pequeno todos se conhecem, o pessoal as vezes tem uma certa 

resistência em se dispor, mas ninguém gosta até por um motivo que for de alguém 

querer comprar uma briga com alguém, e é uma coisa natural, e citou o que ele 

falou sobre a proposição de que o município disponibilizasse um telefone 

exclusivo só para recebimento de denuncias relacionadas ao descumprimentos das 

medidas sociais de distanciamento no município de Chiapetta, um celular 

exclusivo para isso, só para isso vinculado a vigilância sanitária do município 

inclusive aceitando denuncias de maneira anônima justamente para se evitar e até 

encorajar o pessoal fazer denuncias, citou também que fez essa proposição porque 

chegaram denuncias até a ele e talvez chegaram para os colegas Vereadores 

também, mencionou que gostaria de falar e já tinha sido comentado também 

referente as cestas básicas relacionadas ao município apesar da demora da resposta 

de um oficio que foi encaminhado a Assistência Social, que veio bem explicativo, 

bem esclarecedor, mas teve um ponto em particular que lhe chamou um pouco a 

atenção no seguinte ponto, quanto a renda familiar, como ele já tinha dito que o 

cadastro é alto declaratório devendo o cadastrador municipal respeitar as 

informações prestadas pelo responsável familiar portanto não se exige a 

apresentação de documentação que comprove a renda, e ai parou e pensou se 

mesmo assim não vai se dar um aconselhamento ou uma cutucadinha poxa o 

senhor fulano de tal talvez no seu nome não tenha muita coisa, mas se sabe que o 

senhor recebeu isso, recebeu aquilo, tem um carro, tem uma casa boa e se sabe 

também que senhor não se encaixa, e frisou que dai dá para entender que a 

Assistência aceitaria qualquer declaração deu para entender isso naquele trecho 

escrito, e no município de Chiapetta e todo mundo se conhece, neste ponto que ele 

se questionou e até aquela vez solicitou para enviar um oficio para a Assistência 

Social para saber se exigiam nota, exigiam declaração de imposto de renda, 

exigiam alguma coisinha, mas pelo o que disseram no oficio não exigem nada, 

frisou também que outro dia ele foi averiguar sobre remuneração no portal de 

transparência e ele verificou que não tem os detalhes que por lei foi exigido constar 

até inclusive por ideia do Vereador Enio, exigindo que no contracheque do portal 



de transparência constasse todos os detalhes da remuneração e não tem, e naquele 

dia antes de vir na sessão ele teve o cuidado de verificar mais uma vez e não 

constava, e isso pode ser algo tranquilo de apontamento do Tribunal de Contas dai 

para cima, em aparte ao Vereador Enio que deu uma sugestão de convidar a 

Secretária de Administração para vir falar com relação a esta questão, e o Vereador 

concordou pedindo a concordância dos demais Edis para convocar a Secretaria de 

Administração para a próxima sessão vir para conversar sobre o portal de 

transparência, logo após frisou que teve uma manifestação e sem querer polemizar 

que lhe chamou a atenção  do colega Vereador Joel que disse poxa Neguinho tu tá 

comentando, questionando, porque mudou de lado e se não estivesse mudado de 

lado será que na função de Vereador não poderia fazer um questionamento, 

fiscalizar alguma coisa, apontar alguma irregularidade é um direito, é um dever do 

Vereador independente de que lado esteja, será que tem que aceitar tudo do 

Prefeito como se fosse uma marionete do Prefeito ele achava que não, e não estava 

falando como ofensa achando que o fato de se estar no governo não significava que 

o Vereador tem que ser submisso a tudo, tem que fazer vista grossa, e a obrigação 

de fiscalizar é a mesma para todos, tem alguns apontamentos independente do lado 

e ele sempre faz questão de investigar, será que o dinheiro foi bem investido, será 

que aquele maquinário está lá ou não está, o que aconteceu para onde foi estragou 

ou não estragou e achava que era valido isso ai, ainda mais se tratando de bem que 

vale bastante dinheiro, que é essencial para a Secretaria de Obras e quando se fala 

de Secretaria de Obras do município de Chiapetta, que precisa de estradas boas no 

interior que essencialmente agrícola é um assunto bem importante, e por ultimo 

mencionou que o colega Vereador Enio comentou e ele explicou sem adentrar no 

mérito de questão de devolver ou não devolver algum dinheiro, enfim iria se 

justificar até do porque que não assinou o oficio, e a observação que ele fez 

independente de devolução ou não, tem que se distinguir o público de privado sem 

querer polemizar, sem querer discutir, para fins de inclusivamente privado não se 

pode se valer do pessoal da Câmara, do maquinário da Câmara, dos papeis da 

Câmara, ele fez o seguinte exemplo ele é Advogado e se um cliente ficar lhe 

devendo e não lhe pagar, ele tem o direito de cobrar, de notificar e  ele não iria vir 

aqui na Câmara e pedir Ita vamos fazer um oficio para aquele cliente que não me 

pagou, não é de interesse público quando o assunto é Tribunal de Contas envolve o 

interesse público, quando o assunto é particular que envolve o Vereador A e B,  

fica particular, não pode utilizar patrimônio público para assuntos particular, então 

por isso desde já registrava o porque de não aceitar o oficio, o procedimento não 

era o correto inclusive temos o Assessor Jurídico ai para esclarecer alguma coisa,  

em a parte para o Vereador Enio Alberto Delatorre, que frisou então tudo que a 

Prefeitura fez, o oficio, a ata, não valeu de nada, foi feito tudo pelo público, ata da 

Câmara, o Pitol perdeu o dia lá fazendo para nada, só porque esse Vereador não 

seguiu a ordem até quatro suplentes assinaram, fizeram essa devolução, de volta ao 

Vereador Gabriel Guilhon kovalski que frisou uma coisa é o presidente o 



ordenador da despesa ser notificado para pagar Tribunal de Contas outra coisa é 

Vereador pagar Vereador o ordenador da despesa. O Ver. Joel Pires Corrêa frisou 

referente ao covid, inclusive ele teve que fazer o teste na semana que tinha passado 

e deu negativo graças a Deus e ele estava muito preocupado com isso, também 

porque ele tinha criança em casa, e a maior preocupação mesmo é com as pessoas 

de mais idade, e como o  Vereador Enio falou ai que ele tinha falado aqui nesta 

casa com relação a aglomeração lá no CTG, e se ele não tivesse ter tomado aquela 

atitude antes poderia ter acontecido casos mais graves, então ele estava faceiro por 

estar fazendo a sua parte, embora muitas pessoas o criticaram e criticam, mas ele 

sabe que no fundo eles irão ver que se não tivesse trancado muitos casos poderiam 

ter acontecido aqui em Chiapetta, inclusive poderia até ter acontecido algum óbito, 

então ele estava feliz por estar fazendo a sua parte como o pessoal da saúde nos 

mercados estão fazendo a parte certa também,  e não só falar que tem que seguir o 

exemplo do Inhacorá que estão trancando nas estradas e nas saídas, e não estão 

fazendo nos mercados como nos estamos fazendo aqui, e citou que o contato mais 

direto é nos mercados porque o pessoal que passarem aqui no município vão 

chegar e vão entrar para dentro do carro e irão tirar a mascara e não vai mudar 

nada, e parabenizou o pessoal da saúde, frisou também quanto a devolução citando 

que ele também foi  Presidente um ano ai, e dois meses foi cobrado também e 

provavelmente como já tinha falado que não sabia quem vai estar na próxima 

gestão, e com certeza vai vir para o outro ano o apontamento e ele irá fazer 

cobrança judicial e solicitou para ficar registrado em ata que iria fazer cobrança 

judicial não iria pagar pelos outros cada um tem que pagar pelos seus atos, assim 

com ele paga por atos que ele não fez muitas vezes, e citou que mais prejudicado 

na politica do que ele aqui não existe ninguém, inclusive estão fazendo coisas por 

traz dão o tapa e escondem a mão, então ele fica triste porque ele faz a coisa certa 

sempre, tenta ajudar as pessoas e os outros fazem serviços sujos por trás, e esse 

tipo de coisa não é da sua índole, ele saiu lá da Vila Miguel um cara humilde, 

fazendo a coisa certa, e quem deveria fazer a coisa certa não faz e tem o poder de 

fazer a coisa certa, e isso ai as vezes o indigna e da vontade de desistir e ele só não 

desiste porque quanto mais querem lhe dar rasteiras ele se levanta mais forte, e 

frisou para todos que na próxima iria ser candidato de novo e iria vir contudo, e 

quem sabe no próximo ano ele quer ser o Presidente no primeiro ano e iria colocar 

aqui o que o Vereador Enio pediu microfone e som, citou também que foi falado 

mais de uma vez sobre esse processo que temos aqui na Câmara, e respondeu que 

quando foram eleitos para Vereadores todos sabiam que poderiam estar correndo o 

risco de responder um processo assim como o Prefeito, Vice-Prefeito, e quando 

vem os projetos aqui  para votar antes não tinha Assessor e agora tem e os 

Vereadores são livres para votar ou não votar, não tem o porque de chegar aqui e 

dizer vou votar por causa disso ou daquilo cada um tem a liberdade da para 

perguntar para os colegas e agora a Professora tem o Gabriel que pode orientar e as 

outras pessoas também e o Stenio também, então não pode culpar as outras pessoas 



os responsáveis somos todos nós de votar, ou não votar, tem que assumir as 

responsabilidades, e não existe santo aqui, e quanto ser marionete do Prefeito que 

falaram aqui, ele achava que não, se eles votarem aqui a favor do Prefeito não é 

porque eles são marionete do Prefeito, e ele se estiver errado ele não vai votar, e 

tudo que ele votar aqui é em beneficio para o povo de Chiapetta, não é em seu 

beneficio, não votou nada até hoje que fosse em seu beneficio, nem de seus 

parentes e que não era cabide de empregos, em aparte ao Vereador Enio que frisou 

que no artigo 37 da Lei Orgânica do Município fala que os Vereadores são 

invioláveis quanto ao voto e é um processo que foi aceito agora pela justiça, de 

volta ao Vereador Joel que frisou que muitas vezes fica quieto ai ouvindo os 

Vereadores falar e ele tem que engolir muito sapo, mas uma hora ele se explode, 

porque não tem uma hora ele tem que desabafar é o que ele estava fazendo naquele 

dia se não despachar  explode. A Verª Marlene Maçalai Selke solicitou envio de 

oficio para o Secretário de Saúde para que quando der casos novos de coronavirus 

que seja informado o hospital para as Enfermeiras estarem preparadas, porque elas 

e os Médicos têm que estarem preparados com equipamentos de proteção, porque 

ali chega também pessoas da família ou a pessoa mesma que vai se curar, frisou 

também que às vezes ela ficava apavorada quando enxerga na frente dos mercados 

em vez de vir um, ou dois vem toda a família fazer compras.  O Ver. Valtair de 

Paula Alves solicitou envio de um oficio ao senhor Prefeito citando que tinha sido 

comentado aqui sobre emendas, e ele conversou com o Assessor do Covattinho o 

Junior, que ele tinha tentado uma emenda de duzentos e cinquenta mil para a 

aquisição de uma caçamba, mas infelizmente não veio e foi destinado para saúde, 

então ele gostaria que o Prefeito desse uma analisada com carinho e se viesse esse 

dinheiro que fosse utilizado para a compra de um aparelho de ultrassonografia para 

destinar para o hospital, no mais frisou referente ao pedido de informação que ele 

fez frisando que não tinha nada ver com politica, e ele cansou de dizer que nós 

temos muitos mecânicas aqui em Chiapetta, então se estragar uma maquina deixe 

aqui para os mecânicos daqui ver o problema assim o dinheiro fica no município, 

nesse sentido que ele vê não é nada de politica.  O Presidente da casa o Ver. 

Valmir Rochinheski solicitou envio de oficio para o DAER de Santa Rosa e para 

o Prefeito para fazer reparos na ERS 520 próximo ao Carli Weber, porque uma 

hora dessas ainda vai dar um acidente, em seguida frisou sobre o coronavirus que 

ele também foi contaminado por um descuido numa janta com os amigos e 

ninguém sabia que alguém tivesse contaminado, então as pessoas tem que se 

cuidar, solicitou também envio de ofícios para as senhoras Mara Klipstein, 

Cristiane Maçalai, Ester Maçalai Maron e para o Médico Dr. Maçalai, agradecendo 

pelo bom atendimento dado a ele, solicitou ainda envio de oficio para o Regis 

parabenizando-o pela entrevista que deu bem explicada com relação ao 

coronavirus que ele também se contaminou e não estava na janta.  E para finalizar 

o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou para as próximas 

sessões do mês de julho nos dias 13 e 27  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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