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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE ABRIL DE 2020 

 

      Aos treze dias do mês de abril 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; Leonise Leal 

Steffen; 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 e de imediato fez o juramento 

da Vereadora 5ª Suplente Leonise Leal Steffen que estava assumindo uma 

cadeira neste legislativo por motivo de  Licença Maternidade da Vereadora 

Titular Cleomara Bertaso, dando continuidade procedeu-se a Oração de São 

Francisco de Assis, a leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Aldair Clovis 

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

recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a ATA nº 005 de 30 de 

março  de 2020, em seguimento foi analisado o seguinte projeto de lei oriundo 

do Poder Executivo Municipal: Projeto de Lei nº021/20 de 09 de abril de 

2020, que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá 

outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Também foi 

analisado o Projeto de Lei Legislativo nº001/20 de 08 de abril de 2020, de 

autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Institui a Semana de 

Prevenção e Combate do Tabagismo, e dá outras providências”. Matéria 

aprovada por unanimidade. E com a concordância de todos os Edis não houve o 

período das Explicações Pessoais, sendo assim, o senhor Presidente agradeceu 

a presença de todos e convidou para a próxima sessão do mês de abril no dia 27 

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.     

 


