
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

ATA Nº.017/20 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2020 

 

      Aos quatorzes dias do mês de setembro 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 

Joel Pires Corrêa, em seguida foi feito um relato das correspondências expedidas e 

recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a ATA nº 16 de 24 de Agosto 

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

Poder Executivo Municipal foram analisadas as seguintes proposições: Proposição 

nº025/20 de autoria da Vereadora Cleomara Bertaso, que “Sugere que o Poder 

Executivo Municipal através do setor competente, providencie a construção de um 

quebra-molas na Rua Getúlio Vargas proximidades da residência da senhora Nadir 

Corrêa. Proposição nº026/20 de autoria do Vereador Joel Pires Corrêa, que 

“Sugere que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, encaminhe 

a esta casa projeto de lei dando denominação de uma Rua de SIPRIANA 

SOARES, a qual era conhecida como Dona Piana”. Proposição nº027/20 de 

autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Executivo, por 

meio da Secretaria de Obras e em parceria com a Assistência Social, providencie a 

realização ou subsidie reformas e acréscimos (“puxados”) nas residências dos 

moradores do Bairro Nova Esperança, carinhosamente chamado de Vila Rosa ou 

PAC 2, elaborando-se o respectivo projeto e plano de trabalho estipulando as 

construções e reformas possíveis”.  Matérias aprovadas por unanimidade. Também 

foi analisado o Pedido de Informação nº014/20 de autoria do Vereador Gabriel 

Guilhon Kovalski, “Solicita que o Executivo informe (1) quais as pessoas, 

inclusive jurídicas, foram contratadas/admitidas, sob qualquer forma (ex.: 

nomeação, contrato temporário etc.), pela administração municipal a contar de 

01/06/2020 até então. Ainda, que informe (2) a finalidade de cada 

contratação/admissão e (3) a remuneração respectiva de cada contratado/admitido”. 

Matéria reprovada com quatro votos favoráveis e cinco votos contrários dos 

Vereadores Aldair Clovis Maron, Cleomara Bertaso, Enio Alberto Delatorre,  



 

 

 

 

 

 

Joel Pires Corrêa e Valmir Rochinheski. E no período das Explicações Pessoais, O 

Ver. Gabriel Guilhon Kovalski inicialmente frisou que gostaria de fazer algumas 

considerações com relação ao seu pedido de informação, como ele dizia e tinha 

dito reiteradas  varias vezes que como Vereadores de situação ou de oposição todos 

pela Constituição Federal tem o mesmo dever, não é faculdade é dever, não é 

querer é dever, o dever maior do Vereador é fiscalizar, e citou que um dos 

principais instrumentos para colocar isso em prática para efetivar o poder 

fiscalizatório do Vereador é através de pedido de informações e ele via Vereadores 

dizendo que a partir daquele dia iriam se recusar a votar pedido de informação, 

então o que se dava para pensar dentro de uma situação dessa, e frisou que não era 

mais que ninguém, não tinha mais poder que ninguém e nem tinha essa pretensão, 

mas naquele dia se ele estivesse no lugar de que estaria assistindo uma sessão e 

ouvisse um Vereador dizendo eu não vou votar esse pedido de informação, ele 

como povo diria então tem que renunciar ou não ir a reeleição, porque o Vereador 

que passar abdicando de exercer o seu principal papel com todo o respeito e pediu 

que lhe desculpassem não era Vereador, e citou que isso não fugia daquela palavra 

que ele tinha usado que casou um certo desconforto isso ai é uma postura que lhe 

remonta a palavra marionete, porque o Vereador não votar todos os pedido de 

informação sem saber o teor dele não está exercendo o papel de Vereador, frisou 

também que queria antecipar dizendo que poderia de se tratar de motivos políticos 

e ele gosta daquela frase, quem não deve não teme, contratar é bom e tem que 

prestigiar o bom Chiapetense sim, e se está sendo feito isso disseram que sim, 

então porque não trazer do Prefeito um papel confirmando isso, e citou também 

que tinha uma lei que assegura qualquer cidadão a efetuar pedido com esse teor, 

todo e qualquer pedido de informação que é dirigido a administração publica seja 

por cidadão, seja por Vereador, seja por uma pessoa que nem do município é, tem 

que ser atendido, não é opção do Prefeito não atender, então lamentava muito essa 

postura, frisou também que gostaria de fazer outro questionamento e os motivos 

eram mais o menos os mesmos, citando que ouviu falar e isso lhe causou bastante 

estranheza, e se dirigiu ao Presidente da Casa questionando isso: que no ultimo 

final de semana no dia que antecedeu a ultima convenção que teve aqui nesta casa 

as câmeras que aqui estão foram desligadas, e ao que ele sabia não foi por ordem 

da Presidência e sim de outros Vereadores e que depois do ato foram religadas e 

ele gostaria de saber do Presidente se isso tinha fundamento, se isso tinha 

acontecido e  qual a razão disso frisando que elas foram colocadas ai para questão 

de segurança de tudo que acontece com os órgãos públicos, então qual a razão 

desta atitude que lhe causou uma certa estranheza, porque e o órgão da Câmara que 

tem poder e atribuições de tomar conta dos setores administrativos da casa, 

mencionou também que iria adiantar aos colegas que como ele já tinha frisado em 

outras vezes tem coisas que a lei já prevê, tem coisas que não se depende da 

vontade dos Vereadores e de quem quer que seja, e como ele já frisou pedido de 

informação são direitos de todos e qualquer cidadão e quando a administração é  



 

 

 

 

 

 

 

indagada a se manifestar, é dever dela no prazo legal de atender a quem fez esse 

pedido, então apesar deste pedido ser reprovado aqui, já iria levar adiante que esse 

pedido será direcionado diretamente ao Executivo para que responda no prazo 

legal e se ele não o fizer imediatamente após o transcurso do prazo será o 

município intimado na justiça onde com certeza será obrigado a se manifestar 

sobre esse ponto. O Ver. Joel Pires Corrêa que frisou quanto à palavra dita pelo 

colega marionete, já não era a primeira vez que o colega chamava eles de 

marionete, e frisou que isso ai já estava ficando meio chato se  dirigindo ao 

Vereador, porque o Vereador deve saber respeitar as pessoas aqui, e pediu ao 

Vereador se ele sabia o que era marionete, e citou que marionete é aquele que 

quando pode levanta as mãozinhas assim e mostrou pega nas mãos das pessoas e 

levanta essa é a marionete, então frisou que temos que manter o respeito e quanto 

ao pedido de informação que tinha sido votado contra, e pediu ao Vereador se ele 

sabia se tinha pedidos de informações que foram reprovados ou alguma coisa que 

tinha problema no município, todos os pedidos de informações que foram 

colocados aqui foram de estrema transparência no mandato inteiro e se o Vereador 

já tinha conferido, e se tinha alguma prova que deu algum problema para o 

município, não tem nada até agora, todos os pedidos de informação estavam certos, 

estavam tudo tranquilo e se tiver alguma coisa a justiça que vai resolver e ele se o 

pedido de informação for viável claro que eles iram votar a favor, mas com relação 

a esse nesta época de politica ele votou contra por causa disso, porque seria usado 

politicamente e todos sabiam que não tinha nada de problemas para o município e 

eles são bem transparentes e são Vereadores de muito respeito aqui no município, 

foram eleitos pelo povo e não merecem de ser chamados de marionetes, então que 

aja mais respeito da parte do vereador. O Ver. Valtair de Paula Alves frisou que 

iria começar o período politico e o respeito seria bom, em seguida frisou que falam 

mal de sua pessoa que o Neguinho não presta, e citou o que tinha acontecido no dia 

7 de setembro o pessoal que estava fazendo o lixo com o caminhão da Prefeitura 

passaram umas duas ou três vezes na frente de sua casa e ele não sabia se queriam 

falar com ele ou alguma coisa devia estar acontecendo, e ai ele saiu para fora e eles 

pediram para ele Neguinho frouxa o lixo para nós, porque eles falaram que tinham 

ligado duas vezes e os chefes não atenderam na garagem, e ele não tinha o porquê 

de não ajudar o município, muitas pessoas falam mal dele, mas ele jamais falou 

alguma coisa de alguém e dele falam, porque contam para ele, mas ele está 

tranquilo, frisou também a respeito das câmeras de segurança que o Vereador falou 

que desligaram, e também lhe falaram que desligaram, e ele não entendia porque o 

Evandro era o nosso amigo, quantas vezes ajudou o partido, ajudou também os 

Vereadores e agora fizeram isso pra ele, e o Evandro falou que enfrentou até a sua 

família, seu irmão para defender o Eder, então não tem porque andar perseguindo 

um ou outro agora e a pessoa que vai decidir pra quem votar, frisou também que 

não iria discutir com ninguém por causa de politica, frisou também com relação ao  



 

 

 

 

 

pedido de informação que veio com relação a patrola 140, Schow de bola, foi gasto 

dezessete mil e duzentos e um reais e ela durou seis meses e como ele tinha falado  

a garantia cobriu que bom, só que ele não concordava com relação ao trator FR 12 

que está lá e não conseguem arrumar e agora talvez tem que passar para outro 

cobraram quinze mil reais para desmontar, a retro também tinha estragado e ele 

calculou uns três mil o máximo só de mão de obra e a mão de obra não precisava 

pagar nos temos o nosso mecânico lá e as peças mais seis mil e poucos, então o 

pessoal de fora leva nosso dinheiro embora, citou também que a retro ficou parada 

durante trinta dias e não justifica todo esse tempo. O Ver. Aldair Clovis Maron 

cumprimentou todos os partidos que fizeram suas convenções e pediu para que 

todos os partidos façam uma campanha com respeito nesse novo pleito e citou que 

em outros mandatos houve uma democracia com os demais Vereadores um acordo 

para não haver as explicações pessoais nesse período eleitoral, porque sempre há 

uma distorção tem ideias diferentes e temos que respeitar as ideias de cada um e 

citou um exemplo àquela vez que foi pago aquele valor de restituição e não sabia 

se todos devolveram, mas ele devolveu o Vereador Gabriel Kovalski não devolveu, 

e assim os pedidos de informação também tem que ter precauções para não dar 

problema à gente não sabe a ideia de cada Vereador nesse sentido, e se alguém 

achar que tem alguma coisa errada pode entrar judicialmente os Vereadores com 

certeza vão aprovar após as eleições e frisou que ele como Vereador quando teve 

denuncias de um prefeito que não estava conduzindo bem o município, fez a sua 

parte foi lá e denunciou, e quando ele ver irregularidade ele vai denunciar mesmo 

se for seu amigo ou não, e se é do seu partido ou não fez coisa errada vou 

denunciar, citou também que no passado todos viram aqui em Chiapetta fulano se 

quebrando aqui, fulano lá, hoje estão aqui amanhã estão lá no outro lado, mas ele 

irá fazer a sua campanha com seu caráter ele tem o seu partido e vai respeitar todos 

os outros sempre foi o seu estilo, inclusive quando abriram um diretório da 

oposição se apavoraram de ele ir visitar o diretório, é assim que devemos fazer 

porque depois da eleição nos todos vamos se enxergar quase todos os dias, e as 

altas cúpulas que todos sabem que as vezes estão deste lado, depois estarão no 

outro, e ele mesmo amanhã pode estar lá no outro lado, então devemos se respeitar 

fazer uma politica séria com caráter e dignidade. A Verª Célia Vargas Padilha 

pegou o gancho do colega Aldair que devemos se respeitar isso mesmo, porque em 

anos estão num lado em outros anos estão do outro foi tudo que ela já tinha falado 

aqui, e frisou que ela iria exigir também respeito com o seu partido que todos 

sabem que tem muita gente que vai votar na situação, então o respeito em primeiro 

lugar, e como o Vereador falou não estava havendo respeito com algumas pessoas, 

porque naquele dia tinha ficado com pena do Evandro, porque o Evandro é uma 

pessoa que sempre votou no PP, partido do qual ela era no inicio, e citou que 

quando ela foi à família do Evandro que são seus parentes o Ildo é seu parente, eles 

lhe disseram ó Célia nós não vamos votar em você, nós sabemos que você é uma 

pessoa competente capaz, mas nós já temos compromisso com outro Vereador, e 

agora queriam demitir o Evandro e não podem agora é período eleitoral, e ai será  



 

 

 

 

 

 

que ele não vale mais, só porque ele irá apoiar outro candidato, e citou que o 

colega tinha falado que devemos nos respeitar, então vamos nos respeitar e ela 

ficou muito chateada pelo Evandro, e que ela nunca tinha ganhado um voto dele e 

nem da família dele ela achava que nunca votaram em nela, mas em consideração a 

família porque ele sempre foi desse partido e ela enxergava assim, e citou que tinha 

gente da sua família que votam no PP e falam dela e ela não está nem ai, porque se 

ela não trabalhar na sua casa ninguém vai lhe levar o feijão, em seguida frisou com 

relação ao pedido de informação do Vereador e também com relação às reformas 

que tem que ser feito no PAC 2, tem uns que estão recebendo o material lá e já 

estão reformando que bom, e citou que no sábado que passou a tarde eles 

comentavam na reunião que tiveram com a  companheira Marilda que vai ser 

candidata, e ela estava relembrando do movimento de alfabetização que surgiu no 

Governo do PT, que toda a comunidade da Vila estudaram, batalharam e foram em 

defesa da habitação para eles no dia do orçamento participativo, e lá foi a defesa do 

plano de habitação no orçamento participativo e depois o Governo do PT 

concretizou, então parabenizou aquela comunidade que conseguiu suas casas, uma 

comunidade digna de respeito de povo educado que tem umas casinhas boas com 

ruas asfaltadas, logo após solicitou para que fosse enviado um oficio para a 

Patronagem do CTG, que naquele dia foi prestado uma homenagem ao falecido 

Divo Hutra, que trabalhou muito ajudou a construir o CTG foi Vice Patrão, então a 

Patronagem estava de parabéns por lembrar essa pessoa e fazer essa homenagem, 

frisou também que ela recebeu um convite da Patroa para fazer uma oração lá por 

consideração a família que são seus compadres, e a Vereadora Cleomara solicitou 

para se engajar no envio de oficio ao CTG. A Ver. Cleomara Bertaso solicitou 

para que fosse enviado um oficio ao Executivo citando que naquela semana ela 

tinha vindo nesta casa para fazer mais uma proposição de um redutor de velocidade 

e o Ita lhe passou que já existia uma proposição do colega Valtair, então que o 

Executivo atenda essa proposição o mais rápida possível de um redutor de 

velocidade na frente do hospital, em seguida frisou que também gostaria de pegar 

esse gancho do respeito do que a professora Célia tinha falado fazia umas duas 

sessões atrás, e ela achava sim que deve haver o respeito entre os colegas 

Vereadores, e ela sempre fala que toda vez que o seu nome é exaltado tanto do bem 

como do mal, cada vez seus pés se fortalecem mais nas rochas, cada vez ela fica 

mais forte, frisou também que com certeza ficou muito decepcionada com algumas 

pessoas que lhes trazem essas noticias que ela não gosta e levam o nome dela de 

uma forma errada para as pessoas, e pessoas que muitas vezes foram nossas 

companheiras e ela também fez o papel de defender e lutar junto para que tudo 

desse certo. O Presidente da Casa Ver. Valmir Rochinheski solicitou para enviar 

um oficio para o Chefe de Obras agradecendo pelo atendimento de seu pedido 

naquele travessão que liga o Elcio, solicitou também envio de oficio para o 

Executivo para começar logo tapar os buracos do asfalto, e respondeu com relação 

o questionamento do Vereador Gabriel sobre as câmeras, frisando que achava que  



 

 

 

 

 

 

tinha dado um probleminha e o Rafael veio e consertou, e pediu aos colegas o que 

achavam para a próxima sessão já cancelarem as explicações pessoais. E para  

finalizar agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão do mês 

de setembro no dia 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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