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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2020 

 

      Aos vinte e oito 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 

Valmir Rochinheski, em seguida foi feito um relato das correspondências 

expedidas e recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a ATA nº 17 de 14 

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

oriundo do Poder Executivo Municipal foi analisada a Proposição nº028/20 de 

autoria da Vereadora Cleomara Bertaso, que “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal através do órgão competente, providencie a colocação de dos postes 

para iluminação pública, um na Rua Sady Cardoso acesso aos bairros Nova 

Esperança e PAC 2 proximidades do posto da Corsan e outro na Rua Luiz Fogliato 

proximidades da residência de Irani Pommer”. Matéria aprovada por unanimidade. 

No período das Explicações Pessoais, O Ver. Enio Albero Delatorre frisou que 

os colegas Vereadores que estavam aqui naquela reunião que a Pastora estava 

presente e foi discutido sobre a questão da água e não aconteceu nada citando que 

tinha um projeto para fazer cerca ao redor dos reservatórios, mas não avançou nem 

meio passo quanto mais um passo referente o tratamento de água, e frisou que ele 

deixou um comunicado ao Prefeito e falou também com o Secretário Lisandro e ele 

não sabia porque estava de férias e a funcionária Leda falou que estava sendo 

encaminhado, frisou também que o pessoal de Ijuí tinha vindo fazer uma 

manutenção de bomba e treparam na caixa de água da linha Iracema e falaram que 

estava cheio de passarinho morto lá dentro e isso deve ter nas outras caixas 

também, então não sabia quanto tempo não era feita a manutenção nas caixas,  e 

que fazia uns oito dias que ele tinha comunicado e achava que iriam limpar no 

outro dia era uma emergência e até agora não limparam, então solicitou para enviar 

um oficio para o Prefeito e Secretaria de Saúde para tomar providências com 

relação a isso ai. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski frisou que gostaria de falar  

que a pandemia do corona em Chiapetta estava plenamente estabilizada, parte da  



 

 

 

 

 

 

 

 

ideia que está sendo possível retomar as atividades cotidianas mas com os cuidados 

básicos, em seguida frisou que uma certa pessoa lhe questionou sobre a 

possibilidade ou não de utilização dos espaços comunitários das comunidades do 

interior dos salões para exercer as atividades, essa pessoa lhe falou que era possível 

e outra falou que não era possível e ele ficou muito preocupado, porque se sabe 

que a agricultura do município é forte e é enfrentada uma saída em massa do 

pessoal do campo para cidade e para outros municípios, e ele achava muito 

importante manter as pessoas no interior para exercerem suas atividades junto da 

família, e ele sabia que a precipício foi autorizado a retomada dos jogos de futebol  

na quadra sintética da praça, e isso evidentemente significa aglomeração, mas 

parece que para as comunidades do interior estaria havendo uma certa restrição, e 

ele particularmente não concordava, e que talvez o Lori está cheio de gente e os 

outros estabelecimentos tem que sofrerem uma restrição a mais então tinha que 

rever isso ai, e solicitou para enviar um oficio o Executivo questionando se as 

comunidades do interior tem podido desenvolver as suas atividades de lazer junto 

aos respectivos salões comunitários? Ou não, então que seja respondido com certa 

urgência para que possamos repassar ao pessoal sobre isso para o pessoal ficar 

tranquilo para não serem surpreendidos por uma fiscalização sanitária querendo 

aplicar algum tipo de represália, logo apos desejou uma boa campanha a todos, e o 

pedido que ele fazia é que não aja nenhum tipo de perseguição politica, 

aproveitando um pouco a linha do que a Professora Célia falou na ultima sessão, 

que ele pode perceber que um funcionário aqui da Câmara teria de certa forma ter 

sofrido uma represália e ele achava que não era por ai, então por esse motivo que 

aja um respeito. O Ver. Joel Pires Corrêa solicitou envio de um oficio para o 

Prefeito solicitando a pedido da comunidade que os bares que estavam sendo 

fechandos a partir das 23h00min horas, sejam fechados uma hora mais tarde as 

24h00min horas, porque já estava estabilizada a pandemia no nosso município e 

uma hora a mais não iria mudar nada, e pelo o que ele estava sabendo o pessoal 

não vai mais trabalhar na fiscalização e no mais desejou uma boa campanha a 

todos. A Verª Marlene Maçalai Selke frisou que tinha se associado naquele oficio 

para o CTG e citou que não tinha sido a primeira vez que ela tinha solicitado envio 

de oficio e esqueceram-se de enviar, colocar o seu nome, e citou que estava feliz 

pela estabilização da pandemia. O Ver. Valtair de Paula Alves solicitou envio de 

oficio de voto de pesar aos familiares das pessoas falecidas em nome da Câmara, e 

desejou uma boa campanha a todos com respeito com os colegas. O Ver. Aldair 

Clovis Maron desejou na mesma forma uma boa campanha a todos os candidatos, 

porque a politica deve ser conduzida com respeito ao adversário, e todos sabem 

que a cidade é pequena e nós se enxergamos todos os dias. A Verª Célia Vargas 

Padilha salientou também que bom mesmo que o covid foi controlado em nosso 

município devido ao trabalho competente dos funcionários da área da saúde e das  



 

 

 

 

 

 

 

pessoas que foram se cuidando e tudo bem agora que vai ser liberado mas que seja 

ainda tido um pouco de monitoramento para que as pessoas se cuidam, e solicitou 

para enviar um oficio para a Secretaria da Saúde parabenizando pela competência, 

pelo excelente trabalho, que muitas vezes ouviram palavrões de algumas pessoas 

da comunidade, em seguida desejou ao colega Vereador Enio melhoras ao seu 

irmão, muito amigo do seu companheiro que muitas vezes se reuniram e jogavam 

cartas de brincadeira, mencionou também a respeito da água citando que é de 

saúde pública de prevenção, fala-se em saúde preventiva e de repente dá um 

epidemia e não sabem do que, então tem que ter muito cuidado, mais 

comprometimento, mais exigências, porque isso é uma coisa séria, citou também 

que na audiência pública anterior foi colocado aqui que tinha uma verba de 

praticamente quase novecentos mil reais para que ser aplicada nas demandas de 

nosso município, solicitou também envio de oficio ao Secretario de obras para que 

faça redutor de velocidade no Reassentamento Cristo Rei em frente as 

propriedades do senhor Eloi Juriati e na do Paulinho Luzatto, e desejou uma boa 

campanha a todos. A Ver. Cleomara Bertaso solicitou envio de ofício para a 

Administração do Hospital, pela Boa Administração do Hospital que está com 

novas camas e colchoes, em seguida comentou sobre o Covid e que ficava feliz que 

em duas semanas não teve mais contaminação em nosso município, mas mesmo 

assim é mantida a cautela, e que concordava com o Vereador Joel que em uma 

hora não vai mudar nada, e também com relação as comunidades do interior iria 

ver a possibilidade de mudar o nosso  decreto, porque a questão dos esportes é um 

decreto do governo estadual que liberou as atividades esportivas, mas devemos nos 

cuidar, logo após se associou no envio de oficio para a Secretaria da Saúde porque 

ela sabia como foi incansável para o pessoal da linha de frente bem como a 

Professora Célia colocou que teve momentos que houve desanimo, deu vontade de 

desistir, mas eles permaneceram firmes fazendo o seu papel a eles designados, e 

desejou uma boa campanha a todos e com certeza a população vai escolher quem 

são os melhores para estarem aqui representado eles. O Presidente da Casa Ver. 

Valmir Rochinheski solicitou envio de oficio para o Prefeito para ele ver a 

questão de um vazamento na entrada do Ratz da caixa de agua que vai a São Judas, 

solicitou também envio de oficio para o Chefe de Obras solicitando para fazer o 

patrolamento e empedramento na entrada das propriedades de Jarbas Uhtra e 

Rogerio Miroski e desejou uma boa campanha a todos os colegas.  E para finalizar 

agradeceu a presença de todos e convidou para as próximas sessões do mês de 

outubro nos dias 13 e 26 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.     

 


