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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020 

 

      Aos treze dias do mês de outubro 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 

o 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 Célia Vargas 

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

recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a ATA nº 18 de 28 de 

Setembro de 2020, dando continuidade o senhor Presidente convidou o Secretário 

Municipal da Fazenda senhor Irineu Luiz dos Santos para fazer a demonstração e 

avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao 2º quadrimestre de 2020, 

cumprindo o estabelecido no artigo 9º § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 

seguida foram analisados os seguintes projetos de lei oriundos do Poder Executivo 

Municipal, Projeto de Lei nº039/20 de 07 de outubro de 2020, que “Autoriza a 

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

Projeto de Lei nº040/20 de 07 de outubro de 2020, que “Autoriza a abertura de 

crédito especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. Matérias 

aprovadas por unanimidade. No período das Explicações Pessoais, A Verª. 

Cleomara Bertaso Inicialmente solicitou para que fosse enviado um oficio para o 

Hospital parabenizando pela aquisição do aparelho de RX, citando que naquele dia 

tinha feito uma visita lá foi conhecer o aparelho e ver como é que funciona e que 

vem de encontro a muitas necessidades aqui do nosso município, que muitas vezes 

tem que ir a Santo Augusto que é o local mais próximo para fazer um RX, então 

hoje está ali no nosso hospital e vai diminuir a busca em outros municípios, e 

convidou os colegas para irem lá conhecer a estrutura que ficou muito bonita para 

toda a comunidade usufruir, em seguida frisou que gostaria de colocar alguma 

coisa que vem perturbando bastante citando que aqui nesta casa se pediu muito 

respeito em varias sessões antes de iniciar o processo eleitoral, só que não está 

acontecendo isso e ela é funcionária pública estudou para passar em um concurso 

público e não é porque ela está do outro lado que ela tem que ser considerada 

terneira porque ela trabalha paga imposto como todos pagam no final do mês vai lá  



 

 

 

 

 

 

 

 

receber o seu salário com muita honra e dignidade assim como os demais colegas 

que estão ai, CCs, contrato e processos seletivos ou por concurso público e ela 

acha que o respeito que se pediu nesta casa tem que existir no lado de fora também, 

as pessoas estão se sentindo muito machucadas tem que fazer a politica tranquila, 

limpa e honesta lá fora, então vamos se respeitar e fazer uma politica mostrando 

trabalho e ver o que tem que se fazer no município não chamando alguém de 

terneiro, porque quem está do outro lado provavelmente quer entrar para pegar um 

pedaço da teta, tem que ter respeito e trabalhar em prol o município de Chiapetta. 

O Ver. Enio Alberto Delatorre solicitou para que fosse feito uma consulta e que 

seja dado por escrito aqui nesta casa com dois parecer um de nosso Assessor 

Jurídico e outro da Inlegis que é nossa Assessoria, para os Vereadores poderem 

decidir sobre a fixação do salário dos Vereadores, Secretários, Prefeito e Vice-

Prefeito e citou que achava que estava na hora, porque caso contrario se não votar 

antes da eleição corre o risco de ficar sem salário e é obrigado a ser feito antes da 

eleição. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski abdicou deste espaço. O Ver. Joel 

Pires Corrêa abdicou deste espaço. A Verª. Marlene Maçalai Selke usou as 

palavras da Vereadora Cleomara que tem que haver o respeito e o respeito é muito 

bom e citou que ela não iria mais ser candidata,  e como a Vereadora comentou que 

tem que haver o respeito teve candidato a Vereador que falou para uma pessoa não 

ir mais ao mercado do Maçalai porque o Mario é candidato, então estavam jogando 

uma pedra contra eles mesmos, e a pessoa lhe disse que não iria votar nesse 

vereador porque ele tinha a liberdade de ir a qualquer lugar, ninguém tem o direito 

de tirar a liberdade de uma pessoa de comprar a onde ela quiser, não precisa um 

Vereador fazer propaganda só porque o Mario é candidato. O Ver. Valtair de 

Paula Alves solicitou para enviar um oficio as empresas que doaram valores para a 

aquisição do aparelho de RX. O Ver. Aldair Clovis Maron abdicou deste espaço.   

A Verª. Célia Vargas Padilha desejou boa sorte à colega candidata Marilda e 

também para todos os colegas Vereadores que são candidatos de todos os partidos 

também, em seguida frisou também que era contra a falta de respeito como a 

colega Vereadora tinha frisado tanto de um lado quanto do outro, porque ela ouviu 

falar também que tem um determinado grupo que chama o outro de gentália etc, 

mas ela não viu ela ouviu alguém falar, então ela achava que o respeito tem que 

haver tem que fazer uma campanha com propostas estamos ai no município, todos 

transitaram ai, vivemos aqui, então tem que se respeitar e eles do partido decidiram 

votar livre em quem quiser, e citou que da sua família tem pessoas que votam lá, 

votam aqui, tem que haver o respeito em ambas as partes, frisou também referente 

o covid em nosso município, e ela estava bem preocupada que tem mais casos 

aqui, então a precaução tem que continuar no município, e ela está sempre falando 

que os profissionais da saúde são uns heróis, de ajudar, de atendimento, na 

precaução, isto tem que ser levado em conta, logo após solicitou para enviar um  



 

 

 

 

 

 

 

 

oficio para a Secretaria de Saúde, porque ela se deparou naquele dia com uma 

coisa bem estranha, com um cheiro que parecia veneno, de repente abriu a janela  e 

viu a peça da unidade da saúde onde se coloca todos os lixos cheirando com 

moscas lá e falaram que fazia mais de 15 dias que estava lá aquele lixo tinha coisa 

podre, então tem que ter cuidado com isso ai, e desejou uma boa campanha a 

todos.  O Presidente da casa Vereador Valmir Rochinheski informou conforme 

indagou o Vereador Enio, que o parecer da Inlegis já tinha vindo e o nosso 

Assessor Jurídico estava vendo como iria fazer, e parabenizou os Professores 

antecipadamente pelo dia do Professor. E para finalizar agradeceu a presença de 

todos e convidou para a próxima sessão do mês de outubro no dia 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.     
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