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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

      Aos quatorze dias do mês de dezembro 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 Valtair de Paula Alves, em seguida foi feito um relato das 

correspondências expedidas e recebidas, logo após foram  aprovadas por 

unanimidade as ATAS nº 024 e 025 de 2020, dando continuidade foram analisados 

os seguintes projetos de lei oriundos do Poder Executivo Municipal, Projeto de 

Lei nº042/20 de 07 de dezembro de 2020, que “Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021”. Aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº043/20 de 07 de dezembro de 2020, que “Dispõe sobre a Lei 

Orçamentária Anual do Município de Chiapetta para o exercício de 2021”. 

Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº044/20 de 07 de dezembro de 2020, 

que “Autoriza o Poder Executivo incluir elemento de despesa no PPA, na LDO e 

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

Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº045/20 de 09 de dezembro de 2020, 

que Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhorias na execução de obras 

públicas, e dá outras providências”. Aprovado com seis votos favoráveis e duas 

abstenções dos Vereadores Célia Vargas Padilha e Gabriel Guilhon Kovalski. Foi 

analisado também o Projeto de Decreto Legislativo nº001/20 de 08 de dezembro 

de 2020, que “Dispõe sobre as contas dos senhores Administradores do Executivo 

Municipal de Chiapetta/RS, exercício 2018, e dá outras providências”. Aprovado 

por unanimidade, prevalecendo assim o Parecer de nº 20.665 do egrégio Tribunal 

de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, FAVORAVEL a aprovação das 

mesmas. No período das Explicações Pessoais, O Ver. Valmir Rochinheski 

solicitou para que fosse enviado um oficio para a Secretaria de Obras para fazer 

reparos na travessa na estrada que vai para os estradas, e desejou aos eleitos um 

bom trabalho e uma um feliz natal e prospero ano novo a todos. O Ver. Valtair de 

Paula Alves que frisou que tinha voltado a trabalhar e veio uma ordem que era 

para retirar a retroescavadeira que ele trabalhava, e citou que parece que não lhe 

conhecem, porque ele trabalha em qualquer máquina, citando que tudo isso é nosso 

e ele sempre foi um trabalhador, citou também que outro operador o Gelson já  



 

 

 

 

 

 

 

tinha feito um documento e já tinha enviado para a Promotoria e Ministério do 

Trabalho porque ele é operador de máquinas, operador de máquinas é operador de 

máquinas e botaram ele em outra função como desvio de função, perseguição 

política isso não existe, citou também que quando ele perdeu a eleição para o Neri 

Polo não houve perseguição era tudo tranquilo, e fez um pedido para os 

Vereadores que se elegeram para que dão uma analisada na Secretária de Obras 

para ver como estão aqueles maquinários lá, uma retro que ele conseguiu com o 

Covatti Filho na época está com o eixo dianteiro quebrado e tração, a patrola FG 

que tinha sido arrumada a pouco de novo estava quebrada, então tem que deixar 

para o pessoal daqui fazer esses reparos nesses maquinários e não o pessoal de 

fora, trator carregador sem freio quase já aconteceu acidentes, sem contar que óleo 

não é trocado e nem engraxada as maquinas, então esse tipo de pessoas não sabem 

fazer política só perseguição, mas não tinha problema nenhum a sua parte ele vai 

continuar fazendo com o seu trabalho, não ofendendo ninguém respeitando cada 

um, e desejou um feliz natal e um feliz ano novo, e uma bom trabalho para a 

administração, e pediu desculpas se tinha magoado algum colega Vereador. O Ver. 

Aldair Clovis Maron desejou sucesso aos eleitos e que todos façam um trabalho 

em prol o desenvolvimento de nosso município, também desejou sucesso aos 

Vereadores que não passaram e ele iria sentir saudade e não levava nada de 

irregular a amizade permanece, e se teve divergência nesta casa isso faz parte do 

trabalho dos Vereadores, também desejou a administração sucesso nestes quatro 

anos e que sejam corrigidas as falhas que tiveram, e com certeza ele tem 

entrosamento com o senhor Prefeito e sua intenção e das melhores. A Verª. Célia 

Vargas Padilha que frisou que ficou bem triste quando pegaram o ex. candidato a 

Vereador que voltou a trabalhar e colocaram em desvio de função isso é muito 

triste, e bem que ele fez de exigir o lugar dele, em seguida parabenizou todos os 

colegas Vereadores que estavam presentes que se elegeram desejou um ótimo 

trabalho, e os novos também que façam um belo trabalho, ela não se elegeu mas 

não tinha problema só sentia que nem uma mulher nesta casa foi eleita e citou a 

importância. da participação das mulheres, porque as mulheres também tem ideias. 

tem inciativas. trabalham, mas ela estava bem feliz, estava aposentada trabalhou 

tantos anos, graças a sua dedicação, seu esforço, e citou que ela tem como 

sobreviver, e iria continuar nesse trabalho ajudando a comunidade, participando 

das promoções da comunidade, ajudando na medida do possível, participando das 

reuniões aqui da Câmara, elogiando as coisas boas que é feito e exigindo e também 

denunciando as coisas erradas, e deixou bem claro que o município é do povo que 

trabalha paga seus impostos, sempre falou isso e fala a onde ela estiver, ela vai 

estar trabalhando nesta linha, porque a pessoa tem que ser bem clara na vida, nem 

sempre vai ser ganhadora só Deus saberá, e pediu escusos se alguma vez houve 

alguma rivalidade, mas ela trabalhou discutido ideias aprovando e da sua parte 

procurou fazer o possível, e os Vereadores que precisarem do seu apoio estará ai  



 

 

 

 

 

 

 

para ajudar, logo após solicitou para que fosse enviado um oficio par a o Secretário 

de Obras para planear o pátio do senhor Romeu Zache, e  sugeriu aqui que essa 

verba restante da Câmara de Vereadores que sobrou que fosse também investida 

nos calçamentos que estão lhes cobrando, um na Rua José Gabriel e as demais ruas 

ao redor a onde está faltando, solicitou também envio de oficio para o responsável 

de cobrança de impostos, porque o Walter paga dois impostos rural e urbano 

naquela área entre seu irmão Luizinho e ele, tem que ver qual é o certo rural ou 

urbano, e desejou um ótimo natal e feliz ano novo a todos. A Verª. Cleomara 

Bertaso inicialmente solicitou envio de ofícios de votos de pesar para os familiares 

de Nair Pinto de Moura, Raimundo Zache, Joaquim Godoy e Salvador Rodrigues, 

solicitou também envio de oficio desejando sucesso a dois novos empreendedores 

em nosso município que abriram ontem o Boteco 22, Alex Santi e Leonardo Pires, 

solicitou também envio de oficio de boas-vindas ao Padre João Luis, solicitou 

ainda envio de ofícios para a Administradora do Hospital e também para o 

Presidente para saber o porquê da demora do atendimento aos pacientes que 

procuram a casa de saúde, para atendimento com médico, e não sabia quem era 

plantão não estava dizendo que é ciclano ou fulano mas naquele dia um paciente 

oncológico deu entrada as 9;55 da manhã e foi atendido 12;52 min, além desse 

vários outros casos vem acontecendo durante a semana, então o porquê está 

acontecendo isso, ela se preocupa com isso porque ela que trabalha na saúde não 

tem feriado é o dia inteiro, eles estão sempre trabalhando, logo após pediu 

desculpas se nesses quatro anos de mandato teve discussões como a professora 

Célia colocou, o Neguinho colocou, no mais desejou um feliz natal e um ano novo 

cheio de coisas boas e aos colegas eleitos um bom mandato que trabalham 

realmente pensando na comunidade que está lá fora não pensando em si, ou 

questão partidária. O Ver.Enio Alberto Delatorre primeiramente cumprimentou o 

colega Vereador Maronzinho e Também o colega Vereador Nika, e os parabenizou 

pela condução dos trabalhos da Câmara de Vereadores nesse ano de 2020, em 

seguida frisou que alguns problemas de discussão existe aqui dentro saiu lá fora 

tem que continuar sendo amigos, cumprimentou também os colegas Vereadores e 

em especial ao colega Vereador Valtair que concorreu pela chapa de oposição,  e 

frisou que foi tão leal o trabalho de vários anos e agora o colega Vereador Valtair 

tinha trocado de partido e continuava presente aqui na sua bancada do partido 

Progressista, e não precisava uma prova melhor do que a sua amizade, uma prova 

maior de como deve ser a política no município, porque  política é uma coisa 

amizade e trabalho é outra, frisou também que o Vereador fez um grande trabalho 

aqui neste legislativo para a nossa comunidade e que siga trabalhando como 

Vereador falou que amanhã vem de novo a campanha e outras pessoas vão se 

candidatar ou os mesmos e a comunidade que vai escolher quem vai administrar, 

parabenizou também os vereadores que se elegeram e os que não se elegeram, 

parabenizou também  o Secretário Itacir pelo trabalho realizado no ano de 2020 e  



 

 

 

 

 

 

 

anos anteriores também, logo após se associou no envio de dois ofícios da 

Vereadora Cleomara que ele tinha anotado aqui um para os proprietários do Buteco 

22 pela abertura, e também para o Padre João Luis, e que queria fazer um adendo e 

frisou que tinha que convidar o Padre para vir na posse do Prefeito, e na primeira 

sessão ordinária da Câmara de Vereadores, e dizer que ele sinceramente já ajudou 

muito e ajuda quando pode, e desejou sinceramente que o Padre Eliseu Backes seja 

feliz que ele vá na sua nova paroquia que é em São Nicolau, mas ele torce que o 

Padre João Luis não faça o que o Padre Eliseu fez que foi tomar partido aqui em 

Chiapetta foi fazer politicagem, e solicitou para que o Padre João Luis venha não 

para ser do Progressista mas não para tomar partido do outro lado e criticar as 

pessoas de que só valem algumas pessoas, não tem que pensar na comunidade 

toda, e mencionou que ele pessoalmente iria falar com o Padre João Luis citando 

que já tinha participado de cerimônia dele e achou que ele é um bom Padre e vai se 

dar bem aqui na nossa comunidade, e pelo o que ele sabia já falou com o Prefeito 
que vai ficar muitos anos aqui em Chiapetta, e para isso ele tem que se dar bem 
com toda a comunidade e não tomar partido como outro tomou, citando acho que 

cada profissional tem que trabalhar na sua função sem dar privilegio para algumas 

pessoas, dando continuidade parabenizou Poder Executivo o Prefeito que esteve na 

sessão, e citou que tinha que elogiar o Prefeito que após uma campanha veio aqui 

na Câmara de Vereadores num final de legislação participando, e parabenizou 

Chiapetta pelo 55 anos de emancipação que completaria no dia seguinte 15 de 

dezembro, e frisou que sempre tinha programações mateada mas em função da 

pandemia este ano não teve, mas  teve o festival na sexta e sábado mais de onze 

mil reais em prêmio e falou a  espeito da Lei Aldir Blanc que durante a semana ele 

foi falar com alguns integrantes de conjunto que receberam o dinheiro não estavam 

contentes uns acharam que tinha que ser diferente, porque Alegria fez assim, São 

Valério fez assim, mas temos que fazer conforme a lei e conforme cada município 

receber, e destacou que Chiapetta recebeu quarenta e cinco mil reais da Lei Aldir 

Blanc, dez mil ficou para o CTG, cinco mil reais para o festival, em torno de 

quatro mil para as despesas e ai sobrou em torno de vinte e cinco mil reais para ser 

dividido entre os músicos, com relação a isso abriu um edital no site do município, 

onde deu prazo para as pessoas se escrever e se escreveu a Banda Renovação, 

Cidade Perola, Tiago Padilha  e Alex Santi, foram os que procuraram através do 

edital se inscrever, então esse valor foi dividido conforme comprovante dos 

conjunto tacarem apresentaram nota fiscais foi um critério mais o menos justo ele 

achou, e para finalizar pediu desculpas por alguns equívocos citando que isso é 

normal numa discussão, e desejou que todos os Vereadores tenham um bom final 

de ano junto com suas famílias e um feliz 2021 a todos.  O Ver. Gabriel Guilhon 

Kovalski inicialmente frisou que iria aproveitar o gancho  da presença da 

comunidade, para solicitar mais uma vez e irá cobrar tantas vezes forem necessário 

da necessidades de transmitir as sessões da Câmara pelo rádio, para as pessoas da  



 

 

 

 

 

 

 

comunidade poderem acompanhar os trabalhos de cada Vereador, do que é 

discutido, do que acontece no dia a dia no município, e não estava se referindo a 

questão política ou partidária longe disso, mas sobre assuntos de interesse público 

do município, então deixou mais uma vez essa sugestão, esse pedido para que a 

próxima legislatura possa pôr em prática isso ai, em seguida se referiu a Professora 

Célia citando que já tinha conversado aqui pessoalmente, formalmente na outra 

sessão que teve e depois da eleição já lhe parabenizou, já lhe agradeceu pela 

parceria não só durante a campanha mas pela pessoa que é prestativa, preocupada 

em pedir, solicitar, exigir, reclamar num bom sentido sempre quantas as discussões 

positivas e propositivas e deixou aqui o seu registro e o seu reconhecimento que 

vai inclusive a colega Marlene, e de forma extremamente especial ao colega 

Neguinho, como falou na outra sessão que é um cara batalhador, com humildade 

nunca deixa ninguém mal ele não é politiqueiro, o qual o admira não só como 

colega Vereador mas como Presidente do MDB, e considerando que era a última 

sessão ordinária deixou de coração o seu reconhecimento, seu agradecimento e 

voltando a Professora Célia deixou oficialmente e queria que constasse em ata o 

convite oficial dele como Presidente do MDB, e com a concordância do colega 

Neguinho para que a Vereadora sinta-se convidada a integrar o  partido do MDB, 

seria muito bom a colega formalmente apoiando o MDB, e estendeu o convite 

também para a colega Marlene para que sentisse prestigiada, e aos colegas que não 

passaram deixou o seu reconhecimento, logo após pediu desculpas por ter se 

excedido em alguns momentos, todo seu trabalho aqui desenvolvido foi com 

intenção de melhorar o nosso município, fazendo o melhor para a nossa 

comunidade e já mais por picuinhas puramente pessoais, e frisou também de outro 

assunto e que lamentava muito já tinha frisado isso em outras sessões e no rádio 

também citando que muito lhe preocupava essas retaliações políticas que vem 

ocorrendo e frisou que o Neguinho citou o que aconteceu com ele, e também soube 

do caso do Alemão, então se colocou à disposição seja de quem for, pessoas que 

estavam presentes ou de qualquer outro colega que de alguma forma se sinta 

retalhado ele se colocou a disposição também juridicamente para prestar um apoio, 

para dar um aparato, mencionou também fazendo uma grande critica aqui na nossa 

Câmara citando que lembrava que o colega Enio tinha falado e que concordava que 

dia de sessões é de suma importância que a Câmara esteja aberta, e que não estava 

criticando o Secretário Ita, mas sim a Presidência da Câmara com a questão da 

desorganização com os trabalhos da Câmara, que em dias de sessões estar 

completamente fechada, porque daqui a pouco uma comissão tem que se reunir e a 

Câmara fechada, fez também uma crítica ao Prefeito e que lembrava que no início 

do mandato sempre quando ele fazia algum pedido de informação o Prefeito vinha 

se fazendo prestativo e respondendo, e frisou que achava que tinha uns quatro ai 

que o Prefeito não respondeu e um era sobre a Lei Aldir Blanc e ele questionou o 

Prefeito e foi aprovado por todos aqui, então solicitou que fosse oficiado o  



 

 

 

 

 

 

 

Executivo para responder aos pedidos de informações que foram aprovados por 

todos, e a Câmara que pediu e não o Vereador Gabriel, então que se comprometa 

em responder porque teve um que atrasou, atrasou, e ele procurou a Promotoria, o 

Ministério Público e não deu três dias se mexeram e responderam, e ele não quer a 

cada pedido de informação estar fazendo isso, e citou que pessoal para responder 

tem e prazo também, solicitou também mais um envio de oficio ao Executivo e 

Secretaria de Obras para com as sobras dos recursos da Câmara que o Executivo se 

preocupe em fazer os calçamentos de ruas com pedras irregulares e feitura e 

correção de passeios em geral, frisou também que gostaria de deixar claro, 

conforme já tinha comentado aqui e no rádio que a eleição em si não tá de toda 

acabada tem um processo em andamento que pode ter um desdobramento 

diferenciado, mas frisou independentemente de qualquer coisa, independente de 

quem assumiria o município da sua parte irá sempre manter uma atuação coerente 

que seja bom para o município eles irão aprovar o que não for irão reprovar, o que 

tiver para melhorar irão melhorar mas sempre procurando pelos trabalhos da casa 

bem desenvolvidos valorizando as comissões, as comissões são papel importante, e 

eles antes de votar é importante que saibam tudo a respeito sobre aquele projeto 

que eles  estarão discutindo, frisou também não querendo fazer uma indireta nem 

mencionando o nome se algum Vereador tiver algum descontentamento até com 

algumas autoridades religiosa do município não convém mencionar aqui na casa, 

principalmente quando a pessoa não está presente, e que achava que esse tipo de 

comentário não seria um assunto de interesse público, com relação que se falou de 

uma autoridade religiosa do município, e por último da sua parte quer continuar 

sempre disposto a ajudar quem tiver que ajudar e desejou um natal maravilhoso 

para todos e um feliz ano novo, em aparte a Vereadora Célia que frisou que o 

Padre Eliseu não está aqui e já foi mencionado o nome dele em uma reunião 

anterior, como o Vereador falou tem que falar para a pessoa pela frente e não por 

traz, e que ele já estava sabendo da outra reunião que houve aqui, e achava que 

altos e baixos todos tem e problemas também, citando que não era só culpa dele 

muita coisa também ocorreu, e solicitou envio de oficio a todos os empreendedores 

de nossa cidade, de volta ao Ver. Gabriel que sugeriu até no espaço que a Câmara 

tem no jornal que faça uma dedicatória e parabenizam os empreendedores do 

municipio. Ver. Joel Pires Corrêa primeiramente solicitou envio de oficio ao 

nosso Prefeito reeleito Eder Both, e Vice Jorge Rochinheski parabenizando-os que 

foram eleitos com o voto do povo, uma eleição legitima que não deu problema 

nenhum, alguma questão tem na justiça mas a princípio são eles que irão governar 

o nosso município, frisou também aos colegas que não se reelegeram que foi um 

prazer de ter estado com eles foi muito bom trabalhar juntos, e a amizade irá 

continuar e ele vai estar aqui, para atender também os pedidos de todos na hora que 

precisarem, frisou também que gostaria de dizer ao colega Neguinho se também 

quiser voltar para casa eles estarão de portas abertas também, frisou também como  



 

 

 

 

 

 

 

a Professora Célia falou de não se eleger nenhuma mulher, ele também achou que 

vai ser muito ruim trabalhar só homem nesta Câmara de vereadores, porque a 

mulher tem outro lado de ver as coisas, e ele gostaria que tivesse pelo menos duas 

mulheres passado, frisou também referente ao Maron e Nika que foram ai o 

Presidente e o Vice,  agradeceu pelos trabalhos, e no mais desejou a todos um feliz 

natal e prospero ano novo e que mantemos a harmonia entre nós porque a política 

já passou e agora é um outro mandato e a nossa amizade é a mesma. A Verª. 

Marlene Maçalai Selke frisou que foi um prazer de ter trabalhado junto com todos 

a onde teve muita discussões no bom sentido e ela achava que a discussão faz parte 

e a crítica muito mais para melhorar o que não saiu bem, frisou também aos 

colegas Vereadores que irá continuar trabalhando para o nosso povo, ajudando as 

comunidades, pensando sempre na melhoria de toda a comunidade, frisou também 

que as mulheres vão fazer falta aqui, porque as mulheres são mais pensativas 

levam as coisas mais a sério, são mais organizadas em certas coisas e quatro anos 

passa rápido talvez na próxima tenha as mulheres de novo, frisou também ao 

vereador Neguinho que foi uma bela campanha, todos respeitaram uns aos outros, 

todos escolheram o seu Prefeito e Vereador para representa-lo, e para finalizar 

solicitou envio de um  oficio de boas-vindas para a Pastora da Igreja Evangélica, e 

desejou um feliz natal e prospero ano novo. E para finalizar o senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos e desejou um feliz natal e prospero ano novo a 

todos.  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.     

 


