
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

ATA Nº.015/20 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 

 

      Aos dez dias do mês de agosto 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;   

Valtair de Paula Alves, com ausência da Vereadora Marlene Maçalai Selke que se 

encontrava de Atestado Médico para tratamento de saúde, 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 Cleomara 

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

recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a ATA nº 14 de 27 de Julho de 

2020, dando continuidade e não havendo nenhum projeto de lei oriundo do Poder 

Executivo Municipal, foram analisadas as seguintes proposições: Proposição 

nº018/20 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder 

Executivo Municipal através do setor competente, providencie a construção de 

uma rótula no entroncamento das Ruas Hirãn Cunha e Theodomiro de Souza. E 

também que seja feito o concerto dos cordões nas ruas que foi feito esse asfalto 

novo”.  Proposição nº019/20 de autoria dos Vereadores Cleomara Bertaso e Joel 

Pires Corrêa, que Sugerem que o Poder Executivo Municipal, conceda gratificação 

especial para o pessoal da fiscalização itinerante do covid-l9, linha de frente da 

área da saúde no combate ao coronavirus”. Proposição nº020/20 de autoria do 

Vereador Joel Pires Corrêa, que Sugere que o Poder Executivo Municipal através 

do setor competente, providencie a construção de um redutor de velocidade na Rua 

Thomazia de Carvalho proximidades da residência da senhora Rita Uhtra”. 

Proposição nº021/20 de autoria do Vereador Valtair de Paula Alves, que “Sugere 

que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, providencie a 

tubulação na Rua Valentim Backes”. Proposição nº022/20 de autoria do Vereador 

Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Município crie um comitê plural 

para deliberação de politicas relacionadas ao combate à pandemia do coronavirus, 

contemplando não apenas profissionais da saúde, mas também de outros setores 

diretamente afetados, notadamente os pequenos e médios empresários, escolhendo-

se outros representantes dos mais variados segmentos, em observância às noções 

mais básicas de democracia”. Proposição nº023/20 de autoria do Vereador Gabriel  



 

 

 

 

 

 

Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Executivo estipule, mediante lei, observadas 

as possibilidades orçamentárias, hipótese de isenção ou redução do valor da 

contribuição de melhoria para pavimentação asfáltica, conferindo-se atenção 

especial às pessoas de poucas condições financeiras e de idade avançada, sem 

prejuízo de outras hipóteses de vulnerabilidade. No eventual desinteresse de adotar 

tal política, que ao menos se flexibilize as condições de pagamento para tais 

cidadãos”. Matérias aprovadas por unanimidade de votos dos presentes. Também 

foram analisados os pedidos de informações: Pedido de Informação nº010/20 de 

autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que requer ao senhor Prefeito 

Municipal o que segue: Que 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 da obra pública (asfalto), os que não 

pagaram por motivo legal e os que se encontram de débito”. Matéria aprovada por 

unanimidade de votos dos presentes. Pedido de Informação nº011/20 de autoria 

do Vereador Joel Pires Corrêa, que requer ao senhor Prefeito Municipal o que 

segue: Referente ao concurso público de 2015; de todos os cargos quem foi 

chamado até a presente data? – E quem está na fila de espera conforme os cargos 

disponíveis em Lei? Matéria aprovada por unanimidade de votos dos presentes 

com emenda, passando a Viger com a seguinte redação: “Referente ao concurso 

púbico de 2015; de todos os cargos quem foi chamado até a presente data? E quem 

está na fila de espera conforme os cargos disponíveis em Lei? Quem entrou na 

justiça? E quem conseguiu através da justiça ser chamado? Pedido de Informação 

nº012/20 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que solicita o que 

segue: Que o Prefeito e o Secretário Municipal da saúde informem quais os 

estabelecimentos que até agora sofreram algum tipo de restrição, multa, 

advertência ou outra qualquer penalidade em razão de eventual descumprimento de 

normas relacionadas ao coronavirus. Também, que informe, em cada caso, qual o 

motivo e o embasamento legal para a aplicação de eventual penalidade. E, ainda, 

se as vistorias/fiscalizações em locais específicos tem se dado regularmente ou 

apenas mediante denuncia”. Matéria aprovada por unanimidade de votos dos 

presentes. Nesse momento o Vereador Joel Pires Corrêa solicitou autorização ao 

Presidente da Casa para se retirar da sessão. E no período das Explicações 

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

oficio para a RGE para que seja feito a troca de um poste que está caindo na Rua 

Thomazia de Carvalho proximidades da Câmara Municipal de Vereadores, em 

seguida solicitou ao Secretário da Casa se tinha vindo a resposta do Executivo de 

seu pedido de informação. O Ver. Aldair Clovis Maron solicitou envio de oficio 

para a Secretaria de Obras para que fosse feito o patrolamento das estradas da 

comunidade São Judas antiga Linha São João. A Verª. Célia Vargas Padilha 

Solicitou para que fosse enviado um oficio para o Presidente do Hospital Bom 

Pastor de Ijuí, parabenizando-o juntamente com toda a Diretoria, Médicos, 

Enfermeiras e Funcionários pela inauguração, porque ficou excelente eles vão  



 

 

 

 

 

 

atender setenta por cento o SUS e trinta por cento convenio e citou de uma coisa 

que lhe chamou a atenção que ela não sabia que o prédio onde funcionava o 

hospital era da Cotrijui, onde ficou lindo e maravilhoso vários leitos com 

atendimento de primeira,  solicitou também envio de oficio para a família Zanela 

pela falecimento da Nona Zanela, frisou também com relação o redutor de 

velocidade que o Vereador Joel Solicitou e que ela também já tinha solicitado já 

fazia algum tempo, e  ai a vizinhança também solicitou e ainda não foi feito, então 

que fosse enviado um oficio para o senhor Prefeito para que ele construa a rótula 

ali também, mencionou também com relação as eleições que se aproximam e as 

pessoas colegas e varias pessoas de nosso município irão entrar em licença para 

concorrer a cargos eletivos, e frisou para os colegas para que haja respeito, que 

respeitam as diferenças dos demais colegas, sigam as ideologias, porque vivemos 

em um município pequeno, e em  uma eleição uns estão num partido e outros no 

outro, e ela escutava muito por ai que, aquele lá agora não é bom, e era bom 

quando estava junto, quando tinha suas virtudes, fazia um bom trabalho era 

competente, então que seja respeitado, mencionou também com relação o seu 

partido que decidiram não terem candidato a Prefeito deixaram livre, quem quiser 

votar para tal candidato a Prefeito vota, eles irão respeitar já que presam pela 

democracia, citou também que iria respeitar as pessoas do seu partido nesse 

sentido, só que ela como representante, como Vereadora do seu partido iria exigir 

respeito porque todos os partidos irão ganhar votos do seu partido, e ela já ouviu 

dizerem que eles não enchem uma Kombi, tem que aturar eles para ganhar a 

eleição da mais a Célia, tudo isso ela ouviu, então que se aja respeito porque se ela 

ouvir de um lado ou do outro, ela irá tomar as suas providencias, cada um é livre 

para votar em quem quiser, frisou também sobre o trabalho da equipe de vigilância 

citando que estavam de parabéns e sabia que não era fácil, porque eles ouvem 

bastante represálias, mas eles também tem que ter cautela, porque o pessoal 

também está nervoso, citou também que para eles professores também não é fácil, 

eles estão ai com duplas atividades na área de educação, é um momento difícil para 

todos da comunidade. A Verª Cleomara Bertaso solicitou para que fosse enviado 

oficio para o Coordenador de Obras Urbanas, para que providencie a limpeza das 

lixeiras do cemitério que faz tempo que não limpam e estão lotadas de lixo, e o 

pessoal começou a jogar lixo na estradinha do campo do Ouro e Prata, então assim 

que possível que realizam essa limpeza, em seguida solicitou para que enviassem 

um oficio e se os colegas queiram se engajar junto, para essa fiscalização itinerante 

pelo trabalho que eles vêm realizando nessas duas ultimas semanas, e que os 

mesmos não desistam através dos obstáculos que enfrentam, onde que apesar de 

que em muitos locais eles estão sendo algo de ofensas, estão criticando, e como a 

Vereadora Célia disse tem que ter respeito não interessa quem é o Prefeito, quem é 

o Governador ou Presidente, tem que pensar que eles estão fazendo um bem para a 

nossa comunidade para ela não ter morte citando que no dia anterior teve uma 

morte no Inhacorá por coronavirus, está batendo na nossa porta, já aconteceu  



 

 

 

 

 

 

também em Santo Augusto, então ela achava que essa coisa de andar criticando 

fulano, ciclano, tem que terminar e eles Vereadores que são representantes do povo 

tem que levar isso pra eles, isso não é perseguição politica, isso não é politicagem, 

isso é para o bem de todos que necessitam nesse momento de pesar na consciência 

que não é correto o que está acontecendo aqui, que todos precisam se cuidar, por 

que todos nos temos alguém que podemos perder por uma doença que não se pode 

velar, a família recebe dentro de um caixão. dentro de um saco preto para 

simplesmente colocar lá na carneira, então as pessoas tem que se tocar que isso 

está complicado e tende aumentar mais casos, que se conscientizem e levam isso 

para as outras pessoas, porque essas meninas, meninos, estão lá se doando porque 

miguém gostaria de estar lá fazendo para as pessoas fazerem o correto. O Ver. 

Ver. Enio Alberto Delatorre que frisou que já que estavam falando em 

funcionário queria parabenizar o nosso Assessor jurídico citando que no dia 

seguinte era o dia do Advogado, em seguida se associou no envio de ofício de voto 

de pesar para a Nona Zanela, logo após também concordou com a Vereadora 

Cleomara com relação aos Fiscais, mas que gostaria de dizer também que são 

cavacos de ofícios, porque  se alguém faz um concurso para Gari não pode depois 

que passou trabalhar na contabilidade da Prefeitura,  ele vai te que mudar se é bom 

ou ruim ele assumiu essa função, mas enfim tem que reconhecer que esse é 

momento difícil para todo mundo para eles talvez um pouco pior mas tem que 

encarar, tem que enfrentar os brabos também, frisou também que dias atrás o 

Vereador Valtair lhe cobrou sobre a INLEGIS, que ele que fez o convenio e que 

particularmente considera um trabalho melhor que a UVERGS, e é também pela 

metade do preço da UVERGS, então o Vereador lhe cobrou que a INLEGIS não 

estava fazendo a sua defesa, e ele cobrou que eles tinham que fazer a defesa de 

todos, citando que ficou a questão do Assessor de Imprensa e do Assessor 

Legislativo que eles vão defender até o fim, e a questão que pode prejudicar o 

Vereador e outros Presidentes é referente os Vereadores que não  fizeram a 

devolução de valores do aumento indevido que a maioria já devolveu, e  o Ita já 

enviou lá para eles as negativas da Prefeitura e se der algum problema eles não 

podem mexer sem ser pago o que está faltando, inclusive naquele dia ele estava 

aqui na Câmara e o Ita era testemunha que ele pediu para eles enviarem o boleto da 

sua multa de mil reais que ele iria pagar naquela semana para ficar em paz. O Ver. 

Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente parabenizou todos os colegas pela 

passagem do dia dos pais, em seguida frisou que gostaria de fazer coro do que a 

Professora Célia falou com relação às eleições, as campanhas politicas, bem 

esclarecidas têm que ter respeito, todos se conhecem, todos são moradores daqui, 

logo após se associou no envio de oficio para a RGE, com relação à questão 

daquele poste, frisou também com relação aos seus pedidos de informação frisando 

que queria compartilhar com os colegas para fim de curiosidade e citou que um dos 

pedidos era que ele solicitava o gasto total que o Executivo teve com mão de obra 

e materiais para a reforma da incubadora e foram gastos com material e mão de  



 

 

 

 

 

 

 

obra em 2018, o valor total de R$ 151.222,50, o outro questionamento que ele fez 

foi é sabido que para o aumento real de imposto, tal como IPTU, é necessário 

edição de lei formal. Ciente do aumento considerável de tal imposto no município 

– que muito foge de mera correção pela inflação, levando-se em conta os novos 

valares avaliados por empresa especializada contratada pelo Município, questiona-

se: há lei formal do executivo pedindo autorização ao legislativo para que fossem 

realizadas tais avaliações? – caso não haja em que instrumento normativo se 

baseou o município para atualização do valor venal dos imóveis e consequente 

majoração da base de calculo do IPTU? – resumindo em linhas bem simples todo 

mundo sabia até porque todos receberam visitas daquela empresa contratada pelo 

município para fazer avaliação dos imóveis, e de valores, e dai o Prefeito lhe 

respondeu que em atendimento ao seu pedido de informação, venho através deste 

esclarecer que não há lei. O Município não atualizou o valor venal, conforme 

afirma o Vereador, e ai mencionou poxa se o município fez a avaliação de valor 

dos imóveis automaticamente alterou o valor, alterou a base de calculo do imposto, 

e tendo havido nova atualização do valor do imóvel por consequência o valor do 

imposto, e o Prefeito aumentou esse imposto e isso é meio ilegal, e como a 

Professora falou ai onde entra aquela contribuição de melhoria, o município não 

cumpriu os requisitos ao que tudo indica e sem afirmação de certeza é que o 

município fez um procedimento que deveria no mínimo ter que ter autorização dos 

nove Vereadores para fazer essa avaliação uma vez que aumentou sim o IPTU, e 

não lhe surpreendia se amanhã ou depois, tiver alguém questionando sobre o 

pagamento do IPTU, sobre o aumento ilegal nesse sentido, e lhe causava uma certa 

estranheza essa resposta do Prefeito. O Presidente da Casa o Ver. Valmir 

Rochinheski  parabenizou todos os colegas pela passagem do dia dos pais, em 

seguida solicitou para que fosse enviado um oficio para a Secretaria de Obras para 

fazer reparos lá na entrada do Vanderlei Strada num bueiro que dias atrás quase 

caiu um caminhão. E para finalizar agradeceu a presença de todos e convidou para 

a próxima sessão do mês de agosto no dia 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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