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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

      Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um às vinte 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 Vice-Presidente no exercício da Presidência, 

com a presença dos seguintes edis: Enio Alberto Delatorre; 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 Mario Maçalai,  em seguida foi feito um relato das 

correspondências expedidas e recebidas, logo após foi aprovada por 

unanimidade a ATA nº 020 de 25 de outubro de 2021, em continuidade o 

senhor Presidente convidou o Secretário de Finanças Romildo José Feyh e a 

Contadora Marcia Eickhoff Pires, para fazerem a apresentação e demonstração 

do Relatório de Avaliação das Metas Fiscais do 2º quadrimestre de 2021, em 

cumprimento ao estabelecido no § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, em prosseguimento foram analisados os seguintes projetos de lei 

oriundos do Poder Executivo Municipal:  Projeto de Lei nº 049/21 de 03 de 

novembro de 2021, que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento 

vigente, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 050/21 de 03 de 

novembro de 2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar 

convênio com a Associação Hospitalar Chiapetta, e dá outras providências”. 

Projeto de Lei nº 051/21 de 03 de novembro de 2021, que “Institui no 

Município de Chiapetta, a campanha de regularização cadastral de veículos 

automotores, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 052/21 de 03 de 

novembro de 2021, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de 

crédito com o BADESUL Desenvolvimento S.A – Agência de Fomento/RS 

para o financiamento do programa POE/PIMES BADESUL, visando obras de 

infraestrutura rural no Município de Chiapetta, e dá outras providências”. 

Matérias aprovadas por unanimidade.  Logo após com a concordância de todas 

as bancadas foi dispensado 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 novembro no dia 22 às 20:00 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.     



 


