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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE JULHO DE 2020 

 

      Aos treze dias do mês de julho 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 do Vereador Enio Alberto 

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

recebidas, logo após foram aprovadas por unanimidade as ATAS nº 011 e 12 de 

2020, dando continuidade foram analisados os seguintes projetos de lei oriundos 

do Poder Executivo Municipal: Projeto de Lei nº034/20 de 29 de Junho de 2020, 

que “Revoga dispositivo na Lei Municipal nº048, 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 baixada para uma 

melhor analise. Projeto de Lei nº035/20 de 29 de Junho de 2020, que “Acrescenta 

e altera dispositivos na Lei Municipal nº560, de 11 de maio de 2010, que autorizou 

a realização de convênios de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e 

com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio 

Grande do Sul, a celebração de contrato de programa com a CORSAN e dá outras 

providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Nesse momento o Vereador 

Aldair Clovis Maron solicitou autorização ao Presidente da Casa para se retirar da 

sessão porque não estava se sentindo bem. Também foram analisados os seguintes 

Pedidos de Informações: Pedido de Informação nº008/20 de autoria do 

Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “É sabido que para o aumento real de 

imposto, tal como o IPTU, é necessária à edição de lei formal. Ciente do aumento 

considerável de tal imposto no Município, que em muito foge de mera correção 

pela inflação, levando-se em conta os novos valores avaliados por empresa 

especializada contratada pelo Município, questiona-se: há lei formal do Executivo 

pedindo autorização do Legislativo para que fossem realizadas tais avaliações? 

Caso não haja, em que instrumento normativo se baseou o Município para a 

atualização do valor venal dos bens imóveis e consequente majoração da base de 

cálculo do IPTU? Matéria aprovada com seis votos favoráveis e um contrario do 

Vereador Joel Pires Corrêa. Pedido de Informação nº009/20 de autoria do 

Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que solicita que o Executivo informe: “Qual a 



arrecadação do Município, nos últimos 03 anos, a título de ISS? – Quais são as 10 

pessoas (físicas ou jurídicas) que mais contribuem com o pagamento desse imposto 

para o Município? E qual o valor da contribuição de cada uma dessas nos últimos 

03 anos? Matéria aprovada por unanimidade. E no período das Explicações 

Pessoais, O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou para que fosse enviado um 

oficio ao coordenador Jairo da Secretaria de Obras, agradecendo pelo trabalho feito 

na entrada da propriedade de Santo Padilha e também na propriedade de Jurema 

Kessler, e solicitou também para que fosse visto e feito reparos na estrada que vai 

para o São Judas. A Verª. Célia Vargas Padilha solicitou para que fosse enviado 

um oficio para o Prefeito para ver que, quando foram fazer o Posto de Saúde ao 

lado de sua casa o murro tinha dois metros a mais de altura e ai na época o Jorge 

Rochinheski e o Pitol eram testemunhas que iriam fazer um murro bem baixo 

naquele lado e colocar grades para não ficar muito escuro, e ficou acordado isso 

desde a administração anterior e até hoje não fizeram e eles estão aguardando 

também para fechar a parte da frente, citou também que o Prefeito falou que viria 

ali para conversar e não falou mais nada, então ela gostaria que honrassem a 

palavra como foi acordado naquela época que fariam ali a grade, solicitou também 

para enviar um oficio para o Secretário de Obras, para fazer uma fossa na 

propriedade do senhor Aldo Eickhoff ali na comunidade de São Judas que estão 

esperando há dias e levar também uma carga de pedra para colocar na fossa, frisou 

também que iria se empenhar com relação à lista do abaixo assinado, mencionou 

também como o colega tinha comentado referente esta pandemia, que estaria mais 

folgado tem mais tempo, mas eles educadores dobrou os trabalhos e ela preferia 

estar na sala de aula porque ela tem que preparar aula, postar as aulas, receber os 

trabalhos, corrigir  e devolver e ainda eles tem um programa que tem que registrar 

as aulas ali, que é um controle que o Governo tem da presença deles, e eles não 

tem hora é de noite, final de semana, e ainda os cursos que eles tem que fazer. A 

Verª. Cleomara Bertaso inicialmente solicitou para que fosse enviado a Secretaria 

de Educação um oficio direcionado as escolas do município, e escola estadual 

parabenizando pelo árduo trabalho que está sendo hoje de trabalhar a educação no 

município, e ela sabia referindo-se a Professora Célia pelo desempenho dos 

Professores e que não está sendo fácil para os pais também, porque estão sendo 

participativos na educação das crianças e lhes deixa feliz, porque ela tira um tempo 

para sentar ao lado do filho e ai ela vê quanto é importante o trabalho do Professor 

na nossa sociedade e citou que em casa tinha um filho e na escola são muitos 

alunos e tem Professores que tem mais de cento e oitenta alunos para corrigir tudo 

e enviar todas as atividades e ainda tem que fazer curso, em seguida pediu que os 

colegas ajudem a Secretaria de Saúde, porque graças a Deus tem diminuído os 

casos, mas eles não podem diminuir os cuidados, cuidar as aglomerações, porque 

nos somos exemplos, nós somos vistos e lembrados também, logo após frisou que 

no dia anterior a Professora Célia estava de aniversário, e no dia seguinte ela e o 

Vereador Joel estariam aniversariando, e com certeza vai ser um ano que vai passar 



em branco porque não se pode reunir nem as pessoas da família, então que as 

pessoas lembrem disso e levem adiante para os outras pessoas, solicitou também 

envio de um oficio para o Prefeito parabenizando pela aquisição da nova 

ambulância que veio em uma hora muito boa, e quem vai usufruir vai ser a 

comunidade que realmente precisa desses equipamentos que tem dentro dela, 

solicitou ainda para enviar oficio ao SISA  agradecendo pela aquisição e doação da 

maquina para o teste do covid, que foi doada pela Unijuí que será muito bom para 

facilitar a divulgação dos casos. O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente 

frisou que tinha anotado para falar sobre o nosso asfalto da ERS 571, referente o 

nosso abaixo assinado, e pediu desculpas pelo seu desabafo, citando que ele gosta 

de ver as coisas quando se tem objetivo de fazer andar, fazer acontecer, e 

confessou que ficou meio desiludido porque fazia mais de vinte dias que teve a 

sessão e esse abaixo assinado não andou, e mencionou que daqui a pouco Santo 

Augusto pega um pouco de carga de asfalto e coloca lá e de repente desativa um 

pouco, e repetiu citando que disse varias vezes que era remendo para dois meses o 

que fizeram e pediu para anotarem que estamos em julho e se fizer agora em fim 

de setembro tem que fazer de novo vai estar tudo arrebentado de novo, porque o 

Vice-Prefeito Celço que estava presente na sessão era testemunha que eles ligaram 

varias vezes e lhe decepcionou aquela vez que o Prefeito foi a Brasília e ele 

assumiu uma semana e ai eles olhando eles colocarem lá um pouco de água com 

brita e isso não dura e todos viram nas redes social durante a semana as criticas que 

tiveram sobre o asfalto cadê os Vereadores de Chiapetta, vão votar nos Vereadores 

de Chiapetta, vão reeleger Vereadores de Chiapetta de novo, não cobram das 

autoridades que devem fazer cobram dos municípios, e se o município fazer tira o 

dinheiro público, tira o trabalho de arrumar as nossas estradas que também estão 

ruim para fazer uma obra do estado e ele sempre foi contra isso, e citou que tinha 

junto uma proposta sua que fazia mais de um ano atrás que os municípios de 

Chiapetta, Inhacorá, São Valério e Santo Augusto, que foi uma sugestão sua que os 

municípios entrassem na justiça e não fizeram, então vamos fazer nós a Câmara de 

Vereadores,  e dizem que a Câmara de Vereadores quer aparecer e não é verdade 

foi votado aqui para os municípios entrarem, e não entraram e isso é o estado que 

tem que fazer, a produção passa ai é dinheiro para o Governo, então solicitou ao 

senhor Presidente para que  durante a semana esse processo tinha que estar na 

Promotoria, tem que andar isso ai, em seguida frisou citando que acompanhou o 

jornal do almoço daquele dia e ele achou muito interessante uma colocação que fez 

uma Assistente Social de Três Passos chamada Cassiane Campos Franck onde ela 

falou, ela desabafou dizendo os municípios estão fazendo o seu papel, a 

Assistência está fazendo, a Educação está fazendo o seu papel, a Saúde está 

fazendo  o seu papel e o Governo Federal não está fazendo está deixando os postos 

do INSS fechado ou por preguiça, ou por covardia, eles poderiam estar aberto 

atendendo, atendendo como os demais estão atendendo dentro dos limites, com 

mascaras, com álcool gel, com distanciamento como nos bancos fazem,  o INSS 



não,  não trabalham e enquanto isso a população carece de decisão de sua 

aposentadoria, de seu auxilio doença, então  ela fez um desabafo muito importante 

e vai ao meu encontro também o INSS tem que abrir, tem que trabalhar, e solicitou 

que fosse enviado um oficio para essa Assistente Social lá de Três Passos que é a 

Cassiane Campos Franck, parabenizando ela pela coragem de ir a imprensa e dizer 

as coisas o que é certo, e salientou que precisamos de mais brasileiros assim, que 

tenham a coragem de enfrentar a rádio, a televisão e dize o que está errado, citou 

também que os funcionários da justiça de Santo Augusto tem que vir aqui e ver o 

nosso asfalto, e temos que ter coragem de dizer para eles que ganham dinheiro do 

governo também, e o INSS tem que reabrir para atender a população. O Ver. 

Gabriel Guilhon Kovalski de inicio parabenizou a colega Vereadora Célia pela 

passagem de seu aniversário e os demais colegas que fariam aniversários no dia 

seguinte, em seguida frisou que gostaria de dizer que formalmente sobre aquisição 

da ambulância que será de grande valia para atender a nossa população, e falando 

de saúde estavam de parabéns a pessoa do Prefeito e Vice-Prefeito Celço, pela  

conquista de recurso de cem mil reais junto a Deputado Federal Lucas Redecker 

um valor com destino a auxiliar a pandemia do coronavirus na área da saúde, logo 

após solicitou para que fosse enviado um oficio a Escola Anchieta parabenizando 

pelo desempenho que teve no ultimo Enem, e pelo o que ele estava sabendo a 

escola Anchieta teve um desempenho muito bom, é muito bacana quando é pessoas 

da nossa terra que recebe um resultado satisfatório, frisou também que gostaria de 

fazer uma breve critica ao executivo e dizer que ficou contente por ser convidado 

para participar do recebimento da ambulância e por outro lado bem insatisfeito por 

não ter sido convidado para participar da solenidade da aquisição da  Capela 

Mortuária, citando que essa capela a captação de recursos para adquirir o imóvel e 

tudo mais não se pode ignorar em momento algum que teve uma participação 

efetiva do Legislativo foi criado por eles Vereadores e aprovado um fundo 

especifico para distribuição de recursos, para se conseguir um terreno e adquirir a 

Capela Mortuária, citou também que o orçamento da Câmara o valor é alto sempre 

sobra ao final do ano e foi cinquenta mil, setenta mil não sabia o certo destinado 

esse valor para a aquisição do terreno da capela mortuária e finalmente veio uma 

lei autorizando para a compra justamente da capela e do terreno e acreditava ele 

em razões das atuais conjunturas politicas ou por outras razões determinadas 

pessoas não foram convidadas, ele não foi convidado, o colega Vereador Neguinho 

não foi convidado, o Vice-Prefeito não foi convidado, é uma conquista não só do 

Executivo, não só do Legislativo, mas de toda a comunidade, e ele achava de suma 

importância que sim, tivesse havido esse convite, esse tipo de conduta assim é uma 

falta de consideração com alguns Vereadores, em aparte ao Vereador Enio que 

frisou que era plenamente contrário, que não concordava de terem deixado de fora 

e não convidadas citadas pessoas, de volta ao Vereador Gabriel que frisou que 

acreditava, então era essa preocupação que teve o porque de não ter sido 

convidado, e por ultimo ele só queria fazer algumas observações referente aos 



pedidos de informação que lhe foram respondidos, esses dois pedidos de 

informações um com relação ao coronavirus que ele havia perguntado se veio 

alguma verba, quanto,  quanto custou para construir aquela unidade sentinela para 

fazer os testes do pessoal com suspeita de corona embora não ter vindo 

documentos a resposta estava bem detalhada, estava bem esclarecida onde 

constava até o valor arredondando para quinze mil reais, e agora o outro pedido de 

informação é mais antigo que ele havia feito, sobre um veículo do munícipio que 

estava todo deteriorado estacionado na frente da firma do Vanderlei placa IRZ-

4173, e ele questionou ao Executivo em que setor vinha sendo utilizado, e o que 

aconteceu para ele estar do jeito que estava deteriorado, e o Prefeito respondeu que 

estava sendo utilizado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, dessa maneira é 

importante frisar que o veículo não se encontrava completamente 

deteriorado/amassado, nessa informação que veio parece que subestimou um 

pouco a sua inteligência, de estar usando o veículo e o veículo estar lá daquela 

maneira, então deixou a  sua critica. O Ver. Joel Pires Corrêa solicitou para 

enviar um oficio para o deputado Marcelo Brum que andou visitando a nossa 

cidade trouxe, agradecendo pelas emendas que ele trouxe para o nosso município, 

solicitou também envio de oficio para o Prefeito de Santo Augusto citando que o 

pessoal aqui está reclamando das estradas e nos também vamos continuar 

batalhando para fazer um recape neste asfalto, mas a obrigação é do prefeito de 

Santo Augusto essa é ERS não é de Chiapetta é estadual, então até a ponte é do 

município de Santo Augusto, e o pessoal que usa esse asfalto não é só de Chiapetta 

tem pessoas do Inhacorá e Alegria, tem os colonos e agora é época de eleição e o 

Prefeito vai vir aqui em São Jacó, vai vir na Ponte Seca, Santo Antônio pedir votos 

e os colonos reclamam do Prefeito de Chiapetta e onde tá o Prefeito de Santo 

Augusto de fazer a parte dele, então solicitou para enviar um oficio para que ele 

faça a parte dele lá, porque nos vamos tentar  fazer a nossa aqui quanto ao tapa 

buraco, e para finalizar parabenizou a professora Célia, e que no dia seguinte ele 

também estaria de aniversário juntamente com a Vereadora Cleomara ele iria estar 

completando 51 anos de idade. A Verª. Marlene Maçalai Selke inicialmente 

parabenizou a Vereadora Célia que estava de aniversario no dia anterior e também  

os Vereadores Cleomara e Joel que estariam aniversariando no dia seguinte, em 

seguida solicitou para enviar um oficio para a Pastora Ramona que está indo 

embora para o Estado de Santa Catarina, parabenizando e agradecendo ela pelo 

belo trabalho desempenhado em nosso município e falou que poderia ser em nome 

da Câmara, e se associou no envio de oficio a Sthas pela alegria de levar as 

musicas até as casas das pessoas, e frisou também com relação a pandemia que 

ainda bem que está cessando um pouco como a Vereadora Cleomara frisou, que a 

maior preocupação é com as pessoas idosas. O Presidente da Casa Valmir 

Rochinheski parabenizou a Vereadora Célia e também os Vereadores Cleomara e 

Joel, em seguida se associou no envio de oficio para o Deputado Marcelo Brum, 

solicitou também envio de um oficio para o Prefeito agradecendo pelo o que ele 



solicitou para tampar os buracos lá no asfalto perto do Carli Weber, e pediu 

desculpa ao Vereador Enio pelo atraso das listas do abaixo assinado, solicitou 

também envio de um oficio para a Secretaria de obras para fazer reparos do 

travessão do asfalto até o Elcio Machado que passa todo dia o caminhão do leite. 

 E para finalizar agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão 

do mês de julho no dia 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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