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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2021 

 

      Aos trinta 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 Oromar Fernando dos Anjos, invocando a proteção de Deus o Sr. 

Presidente declarou aberta a sessão e de imediato fez o juramento do suplente 

de Vereador Oromar Fernando dos Anjos para assumir uma cadeira nesse 

legislativo, por motivo do Vereador titular Valdir Declero de Lima estar 

afastado para tratamento de saúde conforme Atestado Médico apresentado, 

dando continuidade procedeu-se a Oração de São Francisco de Assis, a leitura 

Bíblica ficou a cargo do Vereador Giovane Soares Rozin, em seguida foi feito 

um relato das correspondências expedidas e recebidas, logo após foi aprovada 

por unanimidade a ATA nº 005 de 15 de Março de 2021, em seguimento foram 

analisados os seguintes projetos de lei oriundos do Poder Executivo Municipal: 

Projeto de Lei nº013/21 de 12 de março de 2021, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias de excepcional 

interesse público, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 

unanimidade. Projeto de Lei nº014/21 de 22 de março de 2021, que “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a reduzir alíquota do Imposto Sobre Transmissão 

de Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI, para beneficiários de Programa de 

Reassentamento do Município de Chiapetta, e dá outras providências”. Mateira 

aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº015/21 de 22 de março de 2021, 

que “Autoriza o Poder Executivo a conceder parcelamento, remissão e cobrança 

de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, e dá 

outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 

nº016/21 de 22 de março de 2021, que “Reestrutura o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – CACS FUNDEB, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 

unanimidade. Projeto de Lei nº017/21 de 23 de março de 2021, que “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a assinar convênio com a Associação Hospitalar 

Chiapetta, e dá outas providências”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Projeto de Lei nº018/21 de 23 de março de 2021, que “Autoriza a reabertura de 

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



aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº019/21 de 23 de março de 2021, 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a 

Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela, 

Associação Hospitalar de Chiapetta e Associação Hospitalar Bom Pastor de 

Santo Augusto, e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Também 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 e no 2º turno. 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 foi retirada a pedido do proponente. Proposição 

nº012/21 de autoria do Vereador Oromar Fernando dos Anjos, que “Propõe a 

isenção do IPTU para pessoas portadoras de doenças graves mediante 

confirmação médica e com até um imóvel”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Proposição nº013/21 de autoria do Vereador Oromar Fernando dos Anjos, que 

“Sugere a isenção do alvará do comércio considerado não essencial em virtude 

de dois fechamentos ocorridos por meio de decreto durante o período de 

pandemia, com o intuito de amenizar um pouco os prejuízos”. Matéria aprovada 

por unanimidade. Proposição nº014/21 de autoria do Vereador Oromar 

Fernando dos Anjos, que “Sugere uma cesta básica para munícipes de baixa 

renda, que percebam mensalmente renda inferior a um salário mínimo, para 

garantir o seu sustento, diante a presente situação”. Matéria baixada para uma 

melhor analise. Proposição nº015/21 de autoria do vereador Oromar Fernando 

dos Anjos, que “Sugere uma redução na ordem de 50% do IPTU do ano de 

2021, considerando a dificuldade econômica enfrentada por todos”. Matéria 

baixada para uma melhor analise. Proposição nº016/21 de autoria do Vereador 

Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere e requer que o Poder Executivo 

conceda a revisão geral anual da remuneração de todos os servidores públicos, 

tal como determina a Constituição Federal, para recomposição do valor da 

remuneração do funcionalismo defasado pela inflação, ao mesmo tempo 

ajudando no enfrentamento da crise socioeconômica”. Matéria aprovada por 

unanimidade. Com a concordância de todos os Edis foram dispensadas 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 as próximas sessões do mês de abril nos dias 12 e 26 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.     

 


