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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

      Aos vinte e três dias do mês de novembro 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 Aldair Clovis Maron, com a presença dos seguintes edis: Célia Vargas 

Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon 

Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene Maçalai Selke; Valmir Rochinheski 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 Enio Alberto Delatorre, em seguida foi 

feito um relato das correspondências expedidas e recebidas, logo após foram  

aprovadas por unanimidade as ATAS nº 021, 022 e 023 de 2020, e não havendo 

nenhum projeto de lei oriundo do Poder Executivo Municipal, foi analisado o  

Pedido de Informação nº15/20 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, 

que “Solicita que o Executivo informe quais são/foram as pessoas beneficiadas 

pelos recursos do governo federal decorrentes da Lei Aldir Blanc no Município e 

quanto cada qual recebeu. Matéria aprovadas por unanimidade. No período das 

Explicações Pessoais, O Ver. Valtair de Paula Alves incialmente parabenizou os  

Vereadores que se elegeram e também os que não se elegeram pelo bom trabalho 

que fizeram, em seguida frisou que agora devemos esquecer a política e trabalhar 

pelo município, e salientou que da sua parte saia de cabeça erguida e agradeceu os 

seus colegas que lhe apoiaram também, e que no dia seguinte estaria retornando ao 

seu setor de trabalho e iria continuar trabalhando e não iria mudar o seu jeito de 

ser, vai ser sempre o mesmo Neguinho da retro sempre humilde, trabalhando para 

todos como sempre fez, logo após agradeceu o Presidente Maron e todos os 

colegas pela parceria nesse período de Vereador e estará trabalhando na Secretaria 

de Obras a única coisa que irá mudar para ele é que sai da Câmara de Vereadores, 

frisou também que ficou muito faceiro pelo que fizeram nessa eleição, perderam 

mas seguem a vida e quatro anos passa ligeiro e do seu partido irá continuar sendo 

candidato não sabia se é de Prefeito, Vice ou Vereador mas irá concorrer de novo, 

e desejou sucesso para quem se reelegeu e também para os Vereadores novos que 

façam um bom trabalho, parabenizou também o Secretário Ita que é um cara 

batalhador, sempre simples e humilde, sempre ajudando e desejou para que 

continue sendo esse cara que é, e pode ter certeza que Deus vai sempre abençoa-lo. 

A Verª. Célia Vargas Padilha cumprimentou todos os que se elegeram e também 

deixou o seu abraço as colegas que não conseguiram se reeleger e citou que foi o 

seu caso também, mas queria deixar bem claro aqui que ela não estava preocupada  



 

 

 

 

 

 

 

com a sua permanência aqui na Câmara porque ela foi Vereadora iria para o quarto 

mandato agora se tivesse se reelegido, e citou que fez um trabalho de amor a 

camiseta, de amor pelo nosso município, e nossos munícipes que trabalham aqui 

para crescer o nosso município, em seguida também deixou um abraço para a 

Marilda que lhes ajudou, logo após lamentou pela Vereadora Cleomara não ter se 

elegido e nem uma outra mulher isso ficou até triste para os olhos da comunidade 

porque eram umas quantas candidatas e nem uma foi eleita, citou também que 

houve muitos problemas nessa eleição que eles enfrentaram e ela deixou seu 

abraço a todos e que o seu partido ficou dividido, deixou também o seu repudio 

porque eles deixaram livre o partido já que uns puxavam para um lado e outros 

para outro, para que cada um votasse no candidato que quisesse só que não houve 

respeito do lado do candidato que se elegeu citando um vídeo, onde foram até a 

uma candidata de seu partido oferecer cargo para desistir e assumir cargos, e não 

bastando foram novamente então ela gravou e tramita na justiça e ela espera que a 

justiça seja bem honesta coerente e observe a gravação, porque ela escutou o áudio 

sim, e tem muita coisa comprometedora, falta de respeito com o seu partido que 

dividiu e a partir disso houve um caos entre eles, porque o respeito deveria ter 

exercido citando se eles deixaram livre porque não o lhes respeitaram recebessem 

os votos mas não fossem atrás, e que ficou muito magoada e deixou bem claro que 

ela para sobreviver tem o seu trabalho que com suor trabalhou e estudou tinha a 

sua profissão, frisou também que ela iria estar acompanhando o trabalho, iria vir 

nas reuniões da Câmara e citou também que tinha saído a sua aposentadoria estava 

feliz e agora ela poderá trabalhar mais pela nossa comunidade que paga os seus 

impostos, porque os administradores e os Vereadores que vão assumir, que vão 

trabalhar são empregados do povo, e tem que trabalhar muito bem e atender com 

igualdade de direito todos, frisou também que nunca olhou lado político para 

trabalhar e vai continuar ajudando, denunciando e elogiando as coisas boas porque 

o município é de todos e se alguém achar que é dono está mentindo, dando 

continuidade parabenizou o Vereador Valtair que trabalharam juntos e só por 

dezesseis votos que não ganharam mas foi uma eleição muito bonita, porque eles 

diziam que iriam ganhar com quinhentos, seiscentos votos e não conseguiram e 

Deus tem um proposito na vida da gente e citou que se não se elegeu tudo bem por 

tudo que aconteceu, o seu papel ela cumpriu, honrou, trabalhou e sempre irá fazer 

o melhor para o bem do município, para o bem da comunidade como sempre fez 

com caráter, honestidade e transparência independente de partido político, e que 

estava tranquila citando que o dinheiro aqui da Câmara não vai lhe fazer falta e ela 

irá continuar ajudando a comunidade nas rifas a onde precisarem com o seu salário 

da sua profissão, sempre estará defendendo nas secretarias, nos conselhos 

municipais, fiscalizando, e solicitou para que fosse enviado um oficio para o Chefe 

de Obras para fazer reparos no pátio da serraria do senhor Nico Klipstein que fazia 

tempo que ele vinha pedindo, e também que fosse feito redutores de velocidades na  



 

 

 

 

 

 

 

estrada em frente a propriedade do senhor Remi Fortuna, e para finalizar frisou  

que a comunidade sempre poderia contar com ela independente de partido político. 

A Verª. Cleomara Bertaso solicitou envio de um oficio para Conselho Tutelar 

parabenizando pelo dia do Conselheiro Tutelar que aconteceu no dia 18 de 

novembro, também solicitou envio de oficio ao Poder Executivo e ao Chefe do 

Transporte Escolar referente quais as medidas que foram tomadas com relação ao 

candidato a Vereador e o Vice Prefeito em exercício que agrediram tiraram um 

celular de um servidor público que estava a serviço da justiça eleitoral, citando que 

esse servidor é um coitado que não abre a boca para nada, e onde se pregou tanta 

transparência e respeito e ai um servidor que estava a serviço da Justiça eleitoral 

teve que abandonar o transporte escolar e ir a um vizinho pedir um auxílio para 

poder ligar para alguém para vir para cidade para resolver o caso, então é de se 

indignar de duas pessoas desse extirpe fazer para um coitado de um servidor 

público, solicitou também envio de um oficio de voto de pesar para a família de 

Dirceu Magnaguagno que tinha falecido no dia anterior na comunidade de Nova 

Conquista, em seguida  e deixou uma interrogação para a Vereadora Célia será que 

essa visita do Prefeito a esta candidata teve alguma ligação, um pedido ou ele foi 

espontâneo, logo após parabenizou os colegas e eleitos e os futuros que irão 

assumir essa casa e como a Vereadora Célia tinha colocado e o Neguinho que 

continuaram trabalhando, fazendo um bom trabalho pelo nosso município é o que a 

comunidade espera, frisou também que não teve o prazer de se reeleger mas estava 

de cabeça erguida pelos 133 votos conscientes que recebeu de quem conhece o seu 

trabalho isso lhe deixou engrandecida e desejou um ótimo trabalho ao Prefeito e 

parabenizou o Valtair pela campanha e que durante o período eleitoral alteraram os 

ânimos mas a partir de agora todo mundo é igual vamos todos se encontrar. O Ver. 

Enio Alberto Delatorre abdicou deste espaço. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski 

primeiramente de forma carinhosa e respeitosa parabenizou os colegas Vereadores,  

e também o Vereador Neguinho de coração com a maior sinceridade do mundo que 

todos sabem que é humilde que é trabalhador, e citou que antes de se cogitar de o 

Neguinho ser candidato pelo MDB candidato a Vice, ele sempre destacava com os 

parceiros, com os colegas, olha o Neguinho mesmo ele não estando conosco é uma 

pessoas respeitada não deixou ninguém mal, não deixa ninguém mal, ele não é 

aquele tipo perseguidor, não é aquele tipo que leva ao pé da letra questões políticas 

ou partidárias, então deixou o seu reconhecimento, seu carinho, sua admiração, seu 

respeito, seu agradecimento porque durante essa campanha o Neguinho foi um 

batalhador incansável, frisando que esteve junto nessa batalha e que pode ter 

certeza que estará lhe apoiando em todas empreitadas boas que tiver sempre 

visando o bem da comunidade não só de uma ou duas pessoas, ele tem um lado 

certo e ele admira isso, citou também que ele como presidente do MDB foi uma 

honra estar com o Neguinho, trabalhando, batalhando, e quase ganharam a eleição 

e já que estava falando da eleição em si apesar de não terem ganho por apenas  



 

 

 

 

 

 

 

dezesseis votos ele tinha que deixar registrado que a batalha entre aspas talvez 

possa se dizer como perdida mas a batalha ainda segue, citando que como bem a 

professora Célia comentou e todos sabem que tem ai uma representação contra o 

Eder por compra de votos de novo, contra ele e contra o seu Vice, e que 

dependendo o desenrolar desse processo ele pode vir a ser cassado, e como eles 

tiveram mais de cinquenta por cento dos votos validos não se ignora a 

possibilidade de amanhã ou depois tiver uma eleição suplementar em Chiapetta, e 

mencionou que não era boato, era um fato, uma realidade e falava isso não só 

como Vereador mas como advogado também, citando inclusive que os colegas 

lembravam e a comunidade que se fazia presente também, que na legislação 

retrasada se não lhe falhava a memória o Eder chegou a ser cassado por compra de 

votos, depois reverteu a decisão é verdade, mas no momento foi compra de votos 

uma situação mais  o menos parecida com a de agora acabou sendo cassado, frisou 

também que tinha outras questões que ele poderia deixar claro aqui sobre os 

acontecimentos durante o pleito, mas eram coisas que eles vinham averiguando 

devagarinho investigando junto com os seus companheiros, e citou uma que ficou 

registrada em ata e isso ele tinha que comentar uma situação muito preocupante em 

uma sessão de um senhor que teve dificuldade para votar, e nisso uma outra pessoa 

presidente de outro partido inclusive, foi lá sem que o eleitor falasse registrou um 

número da preferência dele, e que isso não era boato foi registrado em ata, e tinha 

muita coisa que iriam ainda tomar providências só que não podia dizer se isso terá 

uma dimensão e tal, mas era bem provável que a partir dali se tenha aqui no 

mínimo punição para esse camarada que agiu dessa forma, frisou também de outra 

coisa que ele ouviu falar sobre atitude comprovada de alguns servidores públicos 

de condicionar os serviços públicos, que é um direito do cidadão que muitas vezes 

o mais humilde, pouco instruído, a colocação de só te dou a cesta básica se tu votar 

no meu galo, só te dou isso ou aquilo se tu votar no candidato tal, então lhe 

preocupava muito, logo após parabenizou os Vereadores que passaram e de uma 

forma especial os que não passaram, e mencionou que se admirava do discurso da 

Professora Célia que frisou que vai continuar ajudando, batalhando, vai abrir mão 

do seu dinheiro para poder ajudar a comunidade isso é uma atitude nobre e 

parabenizou a Vereadora Célia e lamentou por ela não ter passado, e deixou o seu 

carinho e admiração da mesma forma para a colega Marlene que não concorreu, 

mencionou também que ele comprometido com a transparência que estava sempre 

pedindo, exigindo um pedido de informação, isso e aquilo, e citou pontos que  

talvez tira esse chapéu de  injustiça da situação, pelo o que ele soube esse servidor 

não estaria designando para dirigir especificamente aquele carro e muito 

estranhamente ele estava num local que até a onde ele sabia não pertence a 

Chiapetta é uma localidade de outra cidade, então questões que trazem uma 

suspeita do que ele estava fazendo é certo ou errado e deixou no ar esta questão 

que vai ser melhor esclarecida adiante, frisou também que passado o pleito  



 

 

 

 

 

 

 

eleitoral ainda tinha muitas pendências a serem melhor esclarecidas, mas frisou 

que da sua parte iria seguir atuando como funcionário público, como servidor da 

comunidade sempre com honestidade, transparência e competência que foi e é o 

seu lema de trabalho e referiu-se as pessoas que estavam presentes aqui se algumas 

delas e que podia lhes garantir, se tiverem algum tipo de retaliação política, 

partidária em função da preferência política ele iria estar à disposição em qualquer 

horário independente de qualquer valor para batalhar junto, e citou que tinha 

ouvido alguns casos de algumas pessoas, que pela sua preferência política estavam 

previsto sofrerem algumas interferências ai, e da sua parte podiam ter certeza que 

estaria a disposição de todos para isso não vir acontecer, e citou que já vinha 

acontecendo com algumas pessoas do serviço público, algumas inclusive muitas 

humildes, muitas necessitadas, vem sendo retalhadas única e exclusivamente por 

sua preferência política, e citou que rasgarão a liberdade de expressão, 

desrespeitaram a constituição, retalharam pessoas humildes é uma lastima e todos 

bem sabem que é por questões políticas, frisou também de uma questão que ele iria 

trazer de novo nesta casa que está na hora de transmitir as sessões da Câmara via 

rádio, porque ele não pode se conformar as pessoas tem que saber o que acontece 

aqui, tem que ter transparência e citou que durante a campanha ele fazendo visitas 

teve várias casas principalmente o pessoal do interior lhe disseram que escutam a 

rádio as sessões de Santo Augusto, e isso chega ser triste cidadãos Chiapetenses 

escutando sessões dos Vereadores de Santo Augusto, e citou também que naquele 

dia ele ligou para a responsável da Câmara de Coronel Bicaco e ela disse que eles 

lá gastam dois ou três mil reais por ano para transmitirem as sessão na rádio e eles 

tem todas as segundas e para nos ainda sairia bem menos é uma medida barata, o 

pessoal fica sabendo o que acontece, avalia o Vereador, ajuda com ideias, ajuda 

com projetos, e para encerrar frisou que ele sempre estará procurando bem exercer 

a sua função de Vereador, sempre procurando trazer boas ideias, bons projetos, 

sempre procurando fiscalizar para que aconteça o que é certo, aberto a discussões, 

aberto a questionamentos, aberto a críticas também, porque ninguém é perfeito, ele 

sempre vai estar pensando na comunidade independente de quem administra o 

município o seu olhar vai ser sempre para o bem de toda a comunidade, sempre em 

atenção ao que ele pregou muito durante a campanha não cansava de repetir nas 

casas, Chiapetta para todos. O  Ver. Joel Pires Corrêa frisou de alguns detalhes 

da campanha já que é isso que estavam debatendo naquele dia, frisando que eles 

também tinham os áudios, alguma coisa a mais e se tinha acontecido alguma coisa 

tem que ver dos dóis lados, porque as coisas não acontecem só de um lado, se 

acontece de um lado do outro lado também acontece, e eles também tinham as suas 

provas e também iriam entrar na justiça, e que tinham mais do que uma,  e citou 

que ele também tinha uma e mais alguma que iriam encaminhar junto, iriam estar 

preparados, porque ele também estava curioso para saber se existe algo que foi 

feito, como foi feito, na casa de quem foi feito, a dona da casa, as testemunhas,  



 

 

 

 

 

 

 

quem correu atrás de alguém, de quem, quer que venha à tona essa verdade, que 

seja feito a coisa certa, e achava que a justiça iria fazer a coisa certa, citou também 

que tinha pessoas que receberam visitas no dia da eleição na frente das urnas, então 

será que é só o lado dele que estavam fazendo coisas erradas, tem que olhar para os 

dois lados, quando tem uma briga tem que ouvir os dois lados não só um lado, tem 

que ouvir as duas versões, falar pode falar agora ele quer ver provar, tem que ter 

provas e se tiver que fazer nova eleição para eles vai ser um prazer, e parabenizou 

o outro lado pela eleição que foi pau a pau e ele gosta desse tipo de eleição, logo 

após parabenizou os Vereadores eleitos e agradeceu os que não foram eleitos, e 

citou também que ele trabalhou num jeito certo sem tirar votos dos outros, sem 

tirar propaganda de ninguém e sempre irá ser do mesmo jeito como o Neguinho 

tinha falado ele também não muda e não iria mudar enquanto ele estiver aqui nesta 

Câmara. A Verª. Marlene Maçalai Selke inicialmente parabenizou os eleitos e 

que tinha ficado muito triste que nem uma mulher se elegeu, citando que até se 

sentiu mal e pensou porque que ela não concorreu então, mas ela achava que tinha 

faltado de uma mulher incentivar a outra, porque se ela não iria ganhar tinha outras 

mulheres, ela achou que faltou um pouquinho de parceria, impulsos das mulheres, 

porque não ano que ela foi se ela não conseguia votos, lembrava que tinha outras 

mulheres, e citou que quatro anos passa bem ligeirinho e ela quando se elegeu 

sempre trabalhou em comunidade, sempre trabalhou ajudando nas comunidades do 

interior, na cidade, e iria continuar trabalhando, porque ela não olha para partido 

ela defende e olha para todos, logo após parabenizou as colegas que não se 

elegeram a Cleomra vai estar ai junto na saúde e  a professora Célia vai estar ai 

junto com ela trabalhando nas comunidades, não irão abandonar só porque não se 

elegeram, e pediu para cada um se cuidar com relação a pandemia que está 

aumentando agora.  O Ver. Valmir Rochineski solicitou para enviar um oficio 

para o Prefeito para ele mandar um pessoal lá na cascata fazer limpeza e construir 

mais churrasqueiras, porque tem bastante gente chegando e arrancando  pedras 

para construir assador, e parabenizou os Vereadores que se elegeram e os que iriam 

entrar e parabenizou também o Vereador Neguinho pelo trabalho que ele fez 

durante a sua passagem pela Câmara de Vereadores, e citou que ele ficou de 

suplente mas estava de cabeça erguida, e iria continuar do mesmo jeito que ele é 

sempre  ajudando a comunidade. O Presidente da casa Ver. Aldair Clovis Maron 

convocou as comissões para darem o parecer com relação as constas do executivo 

exercício de 2018, para serem votadas na próxima sessão do dia 14 de dezembro. E 

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

mês de dezembro no dia 14 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.     

 


