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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 

 

      Aos vinte e quatro 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; 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 

Aldair Clovis Maron, em seguida foi feito um relato das correspondências 

expedidas e recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a ATA nº 15 de 10 

de Agosto de 2020, dando continuidade e não havendo nenhum projeto de lei 

oriundo do Poder Executivo Municipal foi analisada a Proposição nº024/20 de 

autoria do Vereador Aldair Clovis Maron que “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal através do setor competente, providencie a construção de quebra-molas 

na Rua 7 de Setembro proximidades do Mercado Dias. Matéria aprovada por 

unanimidade. Também foi analisado o Pedido de Informação nº013/20 de autoria 

do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski que “Requer ao senhor Prefeito Municipal 

para que sejam prestadas as informações que seguem: - Há quanto tempo a patrola 

modelo HWB está parada sem operar (foto anexa)? Qual o Motivo para isso? Por 

que ela não é concertada? Matéria aprovada por unanimidade.  E no período das 

Explicações Pessoais, O Ver. Joel Pires Corrêa abdicou deste espaço. A Verª. 

Marlene Maçalai Selke frisou que tinha tirado um atestado na ultima sessão e foi 

testado negativo para o Covid, frisou também que as pessoas de nossa cidade 

estavam felizes que fazia uma semana que não tinha mais casos estava estabilizado 

e que deveriam igual continuar se cuidando para não aumentar, frisou também com 

relação à geada que o nosso trigo se foi atingiu a economia de nosso município, 

ficou muito pouco trigo. Ver. Valtair de Paula Alves solicitou para que fosse 

enviado um oficio para a Secretaria de Obras agradecendo citando que ele tinha 

feito uma proposição de um cascalhamento e foi atendido, e solicitou também para 

que fosse enviado um oficio para o Miltinho Backes frisando que tinha vindo uma 

reclamação no bairro Andrighetto para fazer o recolhimento de entulhos que já 

fazia tempo que não era feito. Frisou também com relação ao seu pedido de 

informação da patrola 140 e carregador questionando que não tinha vindo à  



 

 

 

 

 

 

resposta ainda, e citou que tinha somente uma patrola aquela do estado, então 

estava na hora de tomar uma providencias que estão reformando e reformando e a 

patrola não está funcionando, e as pessoas estão cobrando. O Ver. Aldair Clovis 

Maron abdicou deste espaço. A Verª. Célia Vargas Padilha. Abdicou deste 

espaço. A Verª. Cleomara Bertaso solicitou envio de oficio para a Corsan 

solicitando providências sobre um vazamento na esquina da Rua Sady Cardoso 

com a João Gulart que já faz algum tempo que está um buraco com vazamento, e 

que fosse enviado também para a Administração que foi aprovado um projeto aqui 

desses serviços para que o Executivo cobre da Corsan a regularização desses 

serviços, em seguida questionou o Vereador Valtair que gostaria de saber do 

Vereador referente aquelas horas trabalhadas nos buracos de silagem se o Vereador 

teve conhecimento se aquilo é verídico ou não, e o Vereador Valtair respondeu que 

não teve acesso as notas não poderia confirmar. O Ver. Enio Alberto Delatorre 

inicialmente passou para as mãos do Secretário da Casa um recibo de pagamento 

da multa para arquivar nos arquivos da Casa, onde ele foi multado na sua época de 

Presidente no valor de mil reais, e frisou que todos que tenham seus compromissos 

que fazem a mesma coisa com dinheiro público devolvam para os seus devidos 

lugares, frisou também se referindo à colega Vereadora Marlene e que era claro 

que independe de todos a questão do frio e da geada, mas era para ver a RBS e rede 

Globo montando suas equipes para ir para a serra com o dinheiro do povo, com o 

dinheiro do governo foram lá ver neve, e para ver geada e o prejuízo que tivemos 

com relação as geadas na questão do trigo não vieram, e com relação a questão do 

coronavirus eles não querem que abrem para nada, Deus o livre a Globo está 

trancando tudo e quando não desenvolve a economia eles vão lá e criticam o 

Governo que a economia não anda, então o que que eles querem, frisou também 

que no passado ele foi criticado também e ele achava que aqui na terra não tinha 

nenhum santo, santo para ele é só Deus e Jesus Cristo e citou que uma vez 

disseram para ele que ele não deveria mexer com a santidade e no dia anterior tinha 

aparecido mais uma santidade na investigação do Divino Pai Eterno lá em Goiás 

que era o padre Robson que para ele Católicos achavam que era uma vergonha isso 

e citou que a sua mãe enviava todo o mês dinheiro para o Divino Pai Eterno e 

naquele dia quando ela soube ela não acreditou falou que isso não era verdade, 

frisou também que ele foi seminarista durante cinco anos e isso para ele era um 

desespero, é uma vergonha, então tinha a dizer que santo e Deus é só no Céu aqui 

na terra somos todos pecadores, uns mais que os outros e frisou mais que quem 

entende o que é pecado peca mais do que quem não sabe o que é pecado, é mais 

pecador os que tem consciência disso e infelizmente a ganância e o dinheiro 

tomam conta e é desesperador para todos, citou também que isso tem em todas as 

classes tem no politico, tem no médico, tem no agricultor, tem na igreja, tem em 

toda a parte as pessoas honestas e as pessoas menos honestas, que quando vê 

bastante dinheiro o olho cresce para comprar casa, piscina, para viver bem e do  

 



 

 

 

 

 

melhor com o dinheiro do povo. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski solicitou para 

que fosse enviado um oficio para que fosse cumprida a proposição de sua autoria,  

para que seja providenciado a construção de um quebra-molas na Rua Penno 

Schossler, e citou que tinha ficado sabendo que o Prefeito tem ido lá inclusive 

conversado com um ou outro morador para verificar qual o local que seria mais 

adequado para construir, solicitou também envio de mais um oficio para a RGE 

para que verifique esse poste aqui na Rua Thomazia de Carvalho próximo da 

Câmara, e citou que além do oficio que o Secretário da Casa enviou ele tinha 

entrado em contato com a RGE, e eles falaram que naquele dia mesmo eles viriam 

verificar e não vieram, então que fosse reforçado o oficio a RGE. O Presidente da 

Casa Vereador Valmir Rochinheski solicitou para que fosse enviado um oficio 

para o Executivo para providenciar a colocação de luz no cemitério, solicitou 

também envio de oficio para o DAER de Santa para que fosse feito reparos  na 

ERS 520 que liga Chiapetta a Inhacorá na saída da propriedade do Argeu 

Scharaiber que está se formando uns buracos. E para finalizar agradeceu a presença 

de todos e convidou para as próximas sessões do mês de Setembro nos dias 14 e 28 

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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