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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE MARÇO DE 2021 

 

      Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e um às dezoito 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 Enio Alberto Delatorre, com a presença dos seguintes edis: Aldair 

Clovis Maron; Gabriel Guilhon Kovalski; Giovane Soares Rozin; João 

Carlos Antenoff; Joel Pires Corrêa; Jonatan Cristiano Kuhn; Mario 

Maçalai e Valdir Declero de Lima, 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 o Secretário de Finanças Romildo José Feyh e a 

Contadora Marcia Eickhoff Pires para fazer a demonstração do Relatório de 

Avaliação das Metas Fiscais do 3º quadrimestre de 2020, em cumprimento ao 

estabelecido no § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, dando 

continuidade foi feito um relato das correspondências expedidas e recebidas, 

logo após foi aprovada por unanimidade a ATA nº 004 de 25 de Fevereiro de 

2021, em seguimento foram analisados os seguintes projetos de lei oriundos do 

Poder Executivo Municipal: primeiramente o presidente colocou para analise 

com relação a aquisição de vacinas: Projeto de Lei nº011/21 de 04 de março de 

2021, que “Autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia 

da Covid-19”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº012/21 de 

04 de março de 2021, que “Ratifica protocolo de intenções firmado entre os 

Municípios Brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à 

pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da 

saúde”. Mateira aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº008/21 de 10 de 

fevereiro de 2021, que “Autoriza o Poder Executivo a conceder o transporte de 

trabalhadores do município de Chiapetta/RS, e dá outras providências”. Matéria 

que estava baixada em comissão a espera de parecer Jurídico foi aprovada com 

cinco votos favoráveis e três abstenções dos Vereadores Valdir Declero de 

Lima, Giovane Soares Rozin e Gabriel Guilhon Kovalski. Projeto de Lei 

nº009/21 de 17 de fevereiro de 2021, que “Dispõe sobre a atualização 

monetária do Imposto Predial Territorial Urbano para o exercício de 2021, 

altera previsão em vista da excepcionalidade do período e dá outras 

providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº010/21 de 

17 de fevereiro de 2021, “Autoriza a celebração de parceria para consecução de 

finalidade de interesse público e recíproco com o Grupo de Apoiadores da 

Brigada Militar de Chiapetta, por meio de termo de fomento, e dá outas 



providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Logo após foi analisado o 

Projeto de Lei nº001/21 de 11 de março de 2021, que “Dispõe sobre a criação 

do cargo em comissão de Auxiliar Legislativo no âmbito da Câmara Municipal 

de Chiapetta e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade no 

1º turno, sendo que o projeto tem que ser votado em dois turnos. Também foi 

analisado o Projeto de Resolução nº001/21 de 29 de janeiro de 2021, que 

“Introduz alteração no artigo 2º da Resolução nº 005/2017, de 09/05/2017, e dá 

outras providências”. Matéria que estava baixada à espera de parecer Jurídico 

foi aprovada por unanimidade. Foram analisadas também as seguintes 

proposições: Proposição nº001/21 de autoria do Vereador Jonatan Cristiano 

Kuhn, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do órgão 

competente, providencie a contratação de dois servidores do sexo masculino 

como vigia/segurança da Associação Hospitalar Chiapetta, no período noturno”. 

Matéria que estava baixada à espera de análise da Assessoria Jurídica continuou 

baixada a pedido do proponente. Proposição nº 011/21 de autoria dos 

Vereadores das Bancadas do Progressista, das Bancadas do PSDB e MDB, que 

“Sugerem que o Poder Executivo Municipal envie a esta casa projeto de lei, 

destinando repasse de valores do orçamento da Câmara Municipal de 

Vereadores no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, pelo período de 

06 (seis) meses, para todos esses hospitais: a Associação Hospitalar Chiapetta, 

Hospital Bom Pastor de Santo Augusto e Hospital Santo Antônio de Tenente 

Portela”. Matéria aprovada por unanimidade. Foi também analisado a ainda o 

Pedido de Informação nº002/21 de autoria dos Vereadores Gabriel Guilhon 

Kovalski, Giovane Soares Rozin e Valdir Declero de Lima, integrantes da 

bancada do MDB, 1 – Qual a razão de o Prefeito ter tirado 10 dias de férias 

nesta legislatura, considerando que exerceu apenas cerca de um mês e meio de 

mandato? – 2 – E, independentemente da (i)legalidade do ato, qual a razão para 

tirar ditas férias justo num dos períodos mais críticos de pandemia, quando a 

atuação do chefe do executivo se faria fundamental para amenização da 

problemática? Matéria que estava baixada à espera de parecer jurídico foi 

aprovado com sete votos favoráveis e um contrário do Vereador João Carlos 

Antenoff. Com a concordância de todos os Edis não houve por motivo da 

pandemia do coronavírus, o período das Explicações Pessoais. E para finalizar 

o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima 

sessão do mês de março no dia 29 às 18:00 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.     

 


