
                                   

 

 

 

 

 

 

ATA Nº.014/20 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE JULHO DE 2020 
 

      Aos vinte e sete 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 Valtair de Paula 

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

logo após foi aprovada por unanimidade a ATA nº 13 de 13 de Julho de 2020, 

dando continuidade o senhor Presidente convidou a Secretária de Administração 

Luana Barbara da Rosa Pitol para prestar informações referente ao portal de 

transparência conforme requerimento de convocação, em seguida 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 que estava baixada para uma melhor analise e com os 

parecer jurídico e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, foi aprovada 

por unanimidade. Projeto de Lei nº036/20 de 24 de Julho de 2020, que “Autoriza 

a abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. 

Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº037/20 de 24 de Julho de 

2020, que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá 

outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº038/20 

de 24 de Julho de 2020, que “Institui o Plano Municipal da Pessoa Idosa, e dá 

outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Também foram 

analisadas as seguintes Proposições: Proposição nº016/20 de autoria do Vereador 

Enio Alberto Delatorre, que “Solicita que o Poder Executivo Municipal, informe 

dentro do prazo legal, os nomes dos proprietários de terrenos, com frente para a 

Avenida Ipiranga que pagaram a contribuição de melhoria na execução de obra 

pública (asfalto), os que não pagaram por motivo legal e os que se encontram em 

débito”. Proposição nº017/20 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que 

“Solicita que o Poder Executivo Municipal, oficie a RGE para fazer a troca de um 

poste que se encontra danificado em frente à residência do Senhor Edemar Hoppen 

na Rua Theodomiro de Souza nº 187. Matérias aprovadas por unanimidade.                 



 

 

 

 

 

 

E no período das Explicações Pessoais, O Ver. Valtair de Paula Alves 

inicialmente frisou que queria dizer que quando foi o mandato do ex. Prefeito 

Osmar Kuhn ele apresentou uma proposição com relação na época construção de 

buracos de silagem que dez horas não seria cobrado a limpeza e a construção dos 

buracos novos, e dias atrás ele foi lá ver primeiro o que tinham lhe falado, que 

tinham sido feitos uns buracos de silagem e cobrado oitocentos reais de um 

produtor, então tem que ver essa lei que não é cobrado a taxa, e citou que no dia 

seguinte iria averiguar para ver a realidade da situação, e se tem a lei não pode ser 

cobrado. O Ver. Aldair Clovis Maron parabenizou  a administração por mais essa 

conclusão de asfalto a onde esta ficando cada vez mais bonita a nossa cidade, e 

parabenizou também os Deputados que conseguiram essas emendas, e para 

finalizar congratulou com o projeto do idoso que vem em beneficio de nossa 

comunidade idosa. A Verª. Célia Vargas Padilha  frisou que gostaria de dizer a 

importância de fazer asfalto em nossa cidade e quem esta de parabéns é a 

comunidade, porque tem trechos que já estava sendo construído com a verba que é 

do recurso do município, recursos dos nossos munícipes que pagam seus impostos, 

então não era só mérito do senhor Prefeito e sim mérito de toda a nossa 

comunidade, frisou também a respeito do pagamento dos asfalto quem tinha pago e 

quem não tinha pago, e citou que aqui desta rua ao lado alguém tinha lhe falado 

que não iria pagar melhoria porque na Rua Thomazia de Carvalho não tinham pago 

ainda, e ai ela foi ver com o senhor Pitol e ele falou que iriam cobrar, iriam intimar 

para pagar, então ela tinha que dar a resposta para o morador que lhe questionou, e 

pelo o que ela sabia aqui na Avenida Ipiranga citando que quando é para fazer um 

asfalto seja no lugar que for deve ser feito uma audiência pública com os 

moradores que tem que concordarem, ai vem os processos licitatórios, e na 

Avenida Ipiranga não foi feito, e eles receberam a cobrança e ela foi buscar a 

informação e não tinha nada feito e  eles entraram na justiça e a justiça deu noventa 

e nove por cento de ganho de causas para os moradores dali, inclusive ela também  

é moradora dali que conseguiu, frisou também que ouviu em programa de rádio 

que vai ser feito calçamento na cidade e citou que era bom é uma coisa que ela 

almejava a muito tempo, inclusive no dia da audiência pública que teve aqui com 

os moradores para a construção do asfalto o senhor Prefeito colocou que não 

estavam fazendo o calçamento porque não tinha a mão de obra e ai eles falaram 

que tinha que fazer um chamamento e colocar que tem serviços, que tem 

calçamentos para serem feitos, citando que o senhor Prefeito falou que tem 

dinheiro e esse dinheiro tem que ser investido, e tem muitas ruas que não tem 

calçamento e tem que ser feito porque as pessoas pagam seus impostos para terem 

ruas de qualidade, asfalto, logo após solicitou para que fosse enviado um oficio 

para o responsável pelo recolhimento do lixo, com relação ao lixo que tem em 

frente a residência da Dona Elza que é vizinha do Senhor Adão Godoy, porque ela 

está cansada de solicitar e não foram fazer o serviço ainda, logo após parabenizou 

o Stenio pela exclamação muita bem fundamentada com argumentações sobre a 

questão da lei dos aposentados. A Verª. Cleomara Bertaso solicitou envio de  



 

 

 

 

 

oficio ao senhor Prefeito solicitando informação do porque da demora da 

conclusão da obra de calçamento na Rua Carvi Chiapetta, citando que tinha 

recebido nos últimos dias muitas reclamações de que a pessoa responsável chega lá 

fica no carro olha para a obra e vai embora e a obra está lá parada, já faz mais de 

dois meses que está parada e está muito difícil de trafegar lá, e citou também que a 

senhora Vereadora colocou que quem sabe por falta de mão de obra, mas dai a 

pessoa só olha a obra e vai embora, em seguida solicitou para enviar ofícios para 

os motoristas do transporte escolar, da saúde, secretaria de obras e gabinete 

parabenizando pelo dia do motorista e também para o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais parabenizando pelo dia do colono, frisou também que gostaria de dizer para 

colega Célia que ela fica feliz de ver nossos impostos pagos e bem administrado, e 

bem servido para a comunidade e é isso o que a ela almeja tanto quando paga 

impostos, e que achava que o Prefeito estava se empenhando e estava mostrando 

serviço citando que só neste trecho foi feito com recursos próprios, e que bom é 

sinal que está sendo muito bem administrado os nossos impostos, e para finalizar 

desejou um feliz dia dos Avós aos colegas pela passagens do dia dos Avós. O Ver. 

Enio Alberto Delatorre agradeceu os parabéns recebidos pela passagem do dia 

dos avós e também pelo colono e motorista que ele também era colono, motorista e 

avô, em seguida se associou no envio de alguns ofícios porque ele já tinha anotado  

para falar, e se referiu a Vereadora Cleomara quanto ao calçamento da Rua da 

Afucotri, que  está se tornando uma piada porque é uns vinte metros que falta e o 

Lori não deve ter ficado muito contente lá, da mais em dias de chuva agua desceu e 

ele não deve ter gostado muito, então solicitou enviar um oficio para o Prefeito 

pedindo agilidade no termino da obra, se associou também no envio de oficio da 

Vereadora Célia citando que em alguns lugares na rua do centro está sendo bem 

feitinho, mas mais nos arrabaldes da cidade tem lixos que estão a bastante tempo, 

inclusive tem dentro de valetas que empossa água e vai para outros terrenos, então 

solicitou para  enviar um ofício para o Miltinho Backes responsável pelo 

recolhimento de entulhos, logo após frisou que gostaria de justificar um pouco 

também sobre o seu pedido de informação sobre a Avenida Ipiranga, por motivo 

bem simples e questionou se tinha algum Vereador que soubesse de algum lugar 

que não teria sido cobrado que informasse, porque lhe preocupava afinal de contas 

ele entende que ao invés de ter entrado na justiça citando que eles como 

Vereadores teriam que ter ajudado solucionar o problema, para pagar que nem os 

outros pagaram, para o pessoal também de fora poder ter o seu calçamento, logo 

após parabenizou o nosso Assessor Jurídico pela atuação ai na Câmara, também 

parabenizou a Luana pelas informações, dando continuidade dirigiu-se ao 

Vereador Valtair frisando que tinha lhe chamado a atenção e lhe preocupava é de 

que não deveria ser cobrado esse exagero para fazer esses buracos de silagem, 

porque tem a lei que isenta a cobrança, e outra coisa porque está incentivando o 

agricultor a produzir, solicitou também envio de um oficio ao Prefeito e Secretaria 

de Obras agradecendo-os, citando que há poucos dias ele tinha feito uma 

proposição apoiada pelos colegas Vereadores para melhorar um trecho da estrada  



 

 

 

 

 

 

 

depois da escolinha antiga São João, e agora está pronto o bueiro e foi cascalhado, 

e por fim frisou que foi com alegria dirigindo-se a Vereadora Cleomara que nos 

recebemos aqui na Câmara de Vereadores o relatório do Tribunal de Contas quanto 

aos seus processos período de Presidente,  citando que a Vereadora Cleomara com 

as contas regulares e Vereador Enio com as contas regulares, com uma multinha de 

mil reais até ele brincou com o seu Assessor Jurídico Stênio citando que ele foi 

Presidente durante sessenta meses desta Câmara de Vereadores e nunca tinha tido 

uma notificação, uma multa, e frisou que ficou em pendência não para eles que foi 

aprovado as suas contas mas para futuros apontamentos a questão do Assessor 

Legislativo e a questão do Assessor de Imprensa se futuramente não for justificado 

a permanência desses cargos,  e citou que a Inlegis iria ficar defendendo e que os 

funcionários não iriam ter que devolver dinheiro, e se não for defendido vai ser 

extinto esses cargos e irão ter que criar outros cargos, frisou também se referindo 

ao Vereador Gabriel que lhe preocupava e agora está nas mãos deles ou para o 

Vereador, ou para o novo presidente essa questão do não recolhimento de um 

Vereador aqui, e citou que eles acharam muito bela a nossa atitude de corrigir essa 

falha e repetiu que não tinha sido eles que criaram e o Vereador Valtair não 

colocou por gosto era uma coisa que vinha de tempo, mas ele acha que Deus 

escreve reto por linhas tortas. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente se 

associou nos ofícios enviados em homenagem aos colonos e motoristas, que ele 

sempre diz que o nosso munícipio é essencialmente agrícola e os agricultores são 

fundamentais para a economia, para girar o dinheiro no município, e a mesma 

coisa os motoristas não adianta produzir e a produção ficar estocada sem ter um 

destino, em seguida parabenizou da mesma forma os Avós aqui da casa pela 

passagem do dia, frisou também que eles Vereadores estavam sempre preocupados 

em fiscalizar citando que as duas principais funções dos Vereadores é de fiscalizar 

e legislar, depois tem a questão de assessoramento, de representação politica, de 

requerimento e até de julgar como é feito com as contas do Prefeito enfim, frisou 

também com relação ao relatório que ainda ele não tinha tido acesso e citou que  é 

sempre importante e deu  uma sugestão para a Mesa Diretora da Casa, para que 

toda e qualquer comunicação oficial que venha do Tribunal de Contas, 

automaticamente e principalmente de contas do Vereador ou do Prefeito, que seja 

disponibilizado a todos os Vereadores para tomarem ciência do que aconteceu, e 

qual apontamento que teve, e para finalizar fez uma menção ao que o colega 

Vereador Valtair tinha comentado que lhe causou bastante preocupação, e que não 

tinha lógica se tem uma lei no município isentando o agricultor de um determinado 

serviço e esse serviço foi cobrado, e se de fato aconteceu causa bastante 

preocupação e vale averiguar bem isso ai. O Ver. Joel Pires Corrêa se associou 

com relação ao envio de oficio da Cleomara referente ao calçamento citando que o 

Lori já reclamou que quando chove está entrando água na casa dele, e esse 

calçamento já faz mais de dois meses que está parado e esse valor que foi cobrado  



 

 

 

 

 

 

 

ainda não foi pago, esse valor é pago quando concluir citando que a Engenheira vai 

lá e tira foto e ai contado a metragem  é pago, e a parte que está faltando ainda não 

foi pago, frisou também que as pessoas já vieram reclamar varias vezes para ele, 

para terminar esse calçamento, frisou também com relação à incompetência da 

Corsan de varias coisas e citou que o Vereador Enio tinha frisado antes sobre a 

RGE que temos problemas com a RGE, mas a Corsan é pior que o da RGE, porque 

o da Corsan, por exemplo, agora que estão fazendo esta obra do asfalto, eles 

começaram agora colocar as espera e arrebentaram todo esse calçamento e o 

asfalto não vai ficar bom a terra vai ficar mole, e vai criar buracos nesse asfalto 

onde foi feito essa espera, e solicitou para enviar um oficio para o senhor Prefeito 

para ele entrar em contato com a Corsan, e pedir a eles antes que se faça o 

calçamento nas ruas que sejam colocadas todas as esperas nos terrenos que estão 

faltando para depois não arrebentar todo o calçamento, então não adianta eles 

virem aqui fazer as coisas para melhorar o nosso município e depois a Corsan vem 

e arrebenta tudo, que seja corrigido daqui para frente o que já foi feito não tem 

como, logo após frisou referente o que a Vereadora Célia tinha falado com relação 

a cobrança do asfalto, citando que o Prefeito já falou se as pessoas entrar na justiça 

para receber isso ai vai faltar em outro lugar, e o pessoal fala que uns não pagaram 

e eles também não vão pagar, isso não justifica, se tu não pagar uma divida o outro 

não vai pagar porque você que não pagou, são tributos que vão entrar para poder 

fazer outro calçamento, se não, não vai sair melhorias porque os outros não 

pagaram o asfalto e o valor seria usado para construir outro calçamento. A Verª. 

Verª. Marlene Maçalai Selke agradeceu a Vereadora Cleomara pelos parabéns 

pelo dia da Avó e isso é muito bom, em seguida se associou aos ofícios da 

Cleomara, para as secretarias e também solicitou para enviar para a Secretaria de 

Agricultura também pela passagem do dia do colono, porque é o colono, é da 

agricultura que gira a economia de nosso município, e ela também é da agricultura 

e gostava de ser colona, frisou também referente ao asfalto citando que ela achava 

que não era problema de pagar, porque valoriza a sua propriedade fica bonito, não 

nasce matos e a cidade fica mais bonita e ela iria ficar feliz de ter asfalto em frente 

a sua casa, em aparte ao Ver. Gabriel, que frisou só para o pessoal entender de 

quando ele fala desse imposto do asfalto, para o município cobrar, estipular esta 

contribuição como diz o ditado é cheio de nove horas, citando que quando você vai 

cobrar um tipo de imposto, tipo de tributo de algum cidadão tem que ter lei, tem 

que ter isso, tem que ter aquilo, tem que notificar, tem via a justiça, tem que ter 

avaliações, e esclareceu o que aconteceu na Avenida foi falha do município de 

alguns defeitos técnicos, era um processo cheio de etapas, e  essa contribuição de 

melhorias se uma outra etapa não funciona não pode cobrar, e ai tem que entrar na 

justiça para suspender essa cobrança e rever o valor, de volta a Vereadora Marlene 

que frisou com relação ao projeto do Idoso, que o idoso tem que ser valorizado 

pela contribuição que fizeram para o município, o Estatuto do Idoso diz que o  



 

 

 

 

 

 

idoso está durando mais e eram mal tratados, então foi criado, estipulado critérios 

para os filhos cuidarem de seus pais idosos, terem mais responsabilidades, citou 

também que estava torcendo para terminar essa epidemia para iniciar os bailes 

tirando as pessoas de dentro de casa, se não a próxima doença vai ser a doença da 

cabeça de ficar dentro de casa. O Presidente da Casa Ver. Valmir Rochinheski 

agradeceu a Secretária de Administração Luana pela explicação dada, e 

parabenizou o Stênio também, e se associou aos envios de ofícios parabenizando o 

colono e motorista, parabenizou também os Vovôs, e solicitou para enviar um 

oficio para a Secretaria de Obras para fazer reparos na propriedade de Rogério 

Miroski, tem que levar umas pedras para colocar na entrada que está meio feia.  E 

para finalizar agradeceu a presença de todos e convidou para as próximas sessões 

do mês de agosto nos dias 10 e 24 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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