
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

ATA Nº.020/20 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020 

 

      Aos vinte e seis 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 do Vereador 

Gabriel Guilhon Kovalski, em seguida foi feito um relato das correspondências 

expedidas e recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a ATA nº 19 de 13 

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

oriundo do Poder Executivo Municipal, foram analisados os seguintes Projetos de 

Lei Legislativo: Projeto de Lei Legislativo nº02/20 de 20 de outubro de 2020, que 

“Fixa o subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2021/2024, e dá outras 

providências”. Projeto de Lei Legislativo nº03/20 de 20 de outubro de 2020, que 

“Que Fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal de Chiapetta/RS, 

para a gestão 2021/2024, e dá outras providências”. Projeto de Lei Legislativo 

nº004/20 de 20 de outubro de 2020, que “Fixa a remuneração dos Secretários 

Municipais de Chiapetta/RS, e dá outras providências”. Matérias baixadas em 

comissão para uma melhor analise. Também foi analisada a Proposição nº030/20 

de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal através do setor competente, providencie o levantamento da caixa de 

água saída para São Judas proximidades dos Moura, para dar um melhor caimento 

da água para os moradores próximos”. Matéria aprovada por unanimidade.  No 

período das Explicações Pessoais, A Verª. Célia Vargas Padilha solicitou para 

que fosse enviado um oficio para o Chefe de Obras para providenciar reparos na 

entrada da propriedade do senhor Gilmar Paraginski na localidade de As Brancas 

porque é difícil de fazer a manobra para ingressar na propriedade dele e que fosse 

feito com urgência porque já faz tempo que ele esta aguardando, solicitou mais um 

oficio para o Chefe de Obras citando que ela tinha solicitado a tempo 

encasccalhamneto na propriedade do senhor Olívio no Rincão dos Stradas, foi 

varias vezes lá na garagem solicitar pediu aqui pela Câmara e ai eles fizeram e 

agora eles estão contentes, então é digno de elogiar é claro que estão ganhando  



 

 

 

 

 

 

 

para isso, mas fizeram com tanta insistência, em seguida frisou que estava muito 

triste, muito preocupada citando que ela falou aqui nesta casa que o respeito deve 

haver, frisando que deixaram o seu partido livre para cada um votar no candidato a 

Prefeito que escolher, e de repente se depara que foram lá conversar com a 

candidata do seu partido, coagir, oferecer algumas e ela nem quis dizer aqui o que, 

mas tem que haver o respeito é em primeiro lugar se querem conquistar votos de 

quem iria votar para a situação agora está difícil e deixou aqui a dica. A Verª. 

Cleomara Bertaso solicitou envio de ofícios para os produtores de hortaliças 

senhor Leandro Klipistein e Ivone Garcia e também para a EMATER que no dia 

16 de outubro receberam certificado de conformidade orgânica após visitas dos 

técnicos da comissão de ética, parabenizando-os pelo empenho e trabalho desses 

produtores e também dos técnicos da EMATER que deram o suporte a eles, em 

seguida frisou que também gostaria de novo de falar como a colega falou de 

respeito e citou que tinha em mãos uma declaração assinada pelo Diretor dos 

Recursos Humanos e uma folha também do portal da transparência com relação ao 

seu salario do mês de maio, que estava circulando pela oposição do município, que 

estavam pregando em casa, por casa onde ela recebia  cinco mil sessenta e seis 

reais com setenta centavos, e citou que o seu salario do concurso a onde ela recebe 

é de mil seiscentos e sessenta e seis reais com setenta centavos, onde ela está lá 

fazendo e recebendo o seu salario digno e se virando nos trinta, mesmo sabendo 

que muitas pessoas para assumirem a onde ela está assumindo nunca trabalhariam 

por esse valor e ela está lá para ajudar a comunidade e entregou para o Vereador 

colega Valtair que é o candidato a Vice-Prefeito da chapa majoritária da oposição  

para que ele levasse em mãos e para o Senhor Celço Paulo Baier, para que antes 

dele divulgar que ele realmente investigue o que realmente é que a pessoa que está 

agindo de má fé Deus vai lhe mostrar o caminho certo para ela ver quem fez essa 

documentação, adulteraram um documento público para dizer que a Cleomara é 

beneficiada, a Cleomara não é beneficiada, quem lhe conhece sabe que ela sempre 

atuou lá não pelo salario mas sim para ajudar as pessoas, fazer o bem para as 

pessoas, ela não era tão leiga assim de não saber que politico não  ganha FGs, e ela 

tem a sua ética, a sua honestidade que vem de berço dos seus pais, dos seus tios de 

todas essas pessoas que lhe ensinaram o caminho do bem ela nunca iria aceitar 

fazer algo de errado. O Ver. Enio Alberto Delatorre abdicou deste espaço. O 

Ver. Gabriel Guilhon Kovalski solicitou para que fosse enviado um oficio em 

nome de todos os edis para a Associação dos Funcionários Públicos Municipais 

parabenizando pela passagem do dia do Funcionário Publico, em seguida consultou 

o Assessor, sobre se tinha vindo a resposta dos seus dois pedidos de informação e o 

Assessor lhe respondeu que não, então ele solicitou para que fosse enviado um 

oficio para o Executivo para que responda aos pedidos de informação que estão 

pendentes de respostas, logo após frisou com relação ao comentário da Vereadora 

Cleomara, citando que ele até foi uma pessoa que esteve fazendo alguns  



 

 

 

 

 

 

 

questionamentos com relação alguns servidores que estariam ganhando alguns 

valores não legais, mas tomou por surpresa com toda a sinceridade que o a colega 

relatou sobre essa adulteração de documentos públicos, e citou que tinha casos 

inclusive até um colega, mas que não iria citar nome para não polemizar que num 

determinado mês recebeu um valor um tanto exorbitante talvez tivesse uma 

justificativa legal para isso, tudo isso ele dizia com análise feita no portal de 

transparência, agora adulteração de documento público como a Vereadora falou e 

outro caso, frisou também que queria aproveitar outro gancho que é uma coisa que 

ele lutou muito e a Vereadora Célia também, que era que as sessões da Câmara 

fossem transmitidas pelo radio, tanta coisa que iria ficar mais esclarecida, mais 

vistas, porque ele também muitas vezes falou alguma coisa aqui e lá fora saiu 

distorcido, então isso serve para todos em questão de transparência de repensar de 

transmitir as sessões pela radio. O Ver. Joel Pires Corrêa solicitou para enviar um 

oficio para a Corsan citando que já fazia tempo que tem um vazamento na Rua 7 

Setembro um pouco acima da oficina do Tonico está descendo água abaixo, em 

seguida frisou quanto ao caso que a Vereadora Cleomara citou, citando que o seu 

nome foi colocado junto que ele estava ganhando seis mil, e ele não foi afundo 

pesquisar isso ai porque ele sabe quanto que ele ganha até inclusive o Vereador 

sabia quanto que ele ganhava, inclusive já teve um caso ai que o Vereador estava 

advogando para a sua ex. esposa, então ele já sabia que tinha sido pego a sua folha 

de pagamento de Vereador, a sua folha da profissão e o resto deve ter sido alguma 

fofoca que deve ter acontecido e ele não se importa com isso, porque o que ele 

ganha ele estava trabalhando, não estava roubando, não estava fazendo nada de 

errado, só que ele achava uma falta de consideração o que estão fazendo com as 

pessoas ai na politica, tem que haver o respeito, tem certas pessoas que andam 

pressionando, citou também a outra questão que o Vereador tinha falado que 

fizeram uma reunião, então ele queria prova desta reunião, que fosse esclarecido 

aqui para todos, porque não adianta só falar tem que mostrar a prova, citou também 

que tem pessoas pressionando para tirar propaganda e eles não fazem esse tipo de 

coisa, tem que deixar de lado e fazer uma politica limpa e não jogar sujo, porque 

daqui três semanas isso vai terminar e todos vão estar juntos ai trabalhando pela 

comunidade, frisou também que achou uma falta de consideração do colega 

Vereador após o Vereador colocar aquele vídeo chamando todos os funcionários de 

terneiro e agora solicitando para enviar um oficio parabenizando pelo dia do 

funcionário, isso é uma falta de consideração com os funcionários, então tem que 

pensar mais nas atitudes antes de ofender os funcionários, e desejou uma boa 

campanha a todos e que vença quem merecer. A Verª. Marlene Maçalai Selke 

abdicou deste espaço. O Ver. Valtair de Paula Alves frisou para Vereadora 

Cleomara que com certeza ele iria levar as mãos do candidato a Prefeito Celço, e 

que ele também ganhava mil e duzentos reais, e citou que falar que respeito é 

bonito tem que se cumprir, frisou também que queriam tirar a propaganda deles  



 

 

 

 

 

 

 

 

também e ele poderia até ter gravado, filmado, mas não precisa fazer isso ai, frisou 

também que queria que o Prefeito parasse de reclamar dele, falar mal dele para os 

agricultores, os agricultores sabem de seu trabalho graças a Deus e que estava 

fazendo uma campanha limpa bem tranquila e desejou uma boa campanha a todos. 

O Ver. Aldair Clovis Maron lamentou esses fatos que estavam acontecendo de 

vídeos, de terneraço, isso e aquilo não pega bem, e solicitou para que ficasse 

registrado citando que já aconteceu morte de por certas pessoas falar do 

funcionário, e o que que aconteceu agora de novo, e já tem funcionários querendo 

reagir com o Toni e todo mundo conhece o Toni do jeito que ele é, e se dá um 

problema quem é o responsável, então que fique nos anais desta casa gravado isso 

ai, para depois se dar um problema nos ter como tomar as nossas providências, 

parece que as pessoas apelem para um lado desumano, vamos fazer uma politica 

séria, porque fazer uma coisa dessas chamar de terneiro funcionários que andam ali 

trabalhando para sustentar as suas famílias, até tem pessoas as vezes que não são 

bem vistas como funcionários, mas que isso é administração que tem que tomar 

uma atitude e não chamar funcionário de terneiro isso fica até ridículo. O 

Presidente da Casa Ver .Valmir Rochinheski solicitou para enviar um oficio ao 

Chefe de Obras, citando que foi mandado uma retro lá no Izalmir Stopiglia e não 

venceu fazer as valetas tem que ser a draga, então solicitou para que fosse enviado 

a draga citando que tem dois açudes que esta faltando água e tem que abrir uma 

valeta, em seguida agradeceu os Vereadores pelo apoio nesses oito meses que 

assumiu a Presidência da casa e a partir de primeiro de novembro o Vereador. 

Maronzinho Presidente da casa volta a assumir a cadeira, e solicitou para que todos 

façam uma campanha limpa com respeito, e convocou a todos os colegas 

Vereadores para a sessão Extraordinária do dia 03 de Novembro para deliberar os 

projetos que ficaram baixados nessa sessão. E para finalizar agradeceu a presença 

de todos e convidou para as próximas sessões do mês de novembro nos dias 09 e 

23 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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