
                                         

 

                                                 ATA Nº.001/22 

 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022 

 

      Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois dezenove horas, na 

sala de sessões, reuniu-se em caráter extraordinário 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: Gabriel 

Guilhon Kovalski; Giovane Soares Rozin; João Carlos Antenoff; Joel Pires 

Corrêa; Mario Maçalai e Valdir Declero de Lima, com ausência dos 

Vereadores Enio Alberto Delatorre e Jonatan Cristiano Kuhn, invocando a 

proteção de Deus e havendo quórum o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e 

de imediato fez a leitura do ofício de convocação nº001/22 de 07 de Janeiro de 

2022, em seguida foram analisados os seguintes projetos de lei oriundos do 

Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei nº 001/22 de 03 de janeiro de 2022, 

que “Estabelece o índice de Revisão Geral Anual, para os Servidores Públicos 

Municipais de Chiapetta/RS, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 

unanimidade de votos dos presentes. Projeto de Lei nº 002/22 de 03 de janeiro 

de 2022, que “Altera o Quadro de Emprego Público do artigo 7º da Lei 

Municipal nº 883/17, de 27 de abril de 2017, Que Cria Empregos Públicos de 

Agente Comunitário de Saúde, e dá outras providências, e Altera o §1º do artigo 

1º, da Lei Municipal nº 795, de 23 de fevereiro de 2015, que Dispõe sobre o 

piso dos Agentes Comunitário de Saúde e Agentes de Combate as Endemias, e 

da outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade de votos dos 

presentes. Projeto de Lei nº 003/22 de 03 de janeiro de 2022, que “Altera a 

redação do parágrafo único do artigo 38 da Lei Municipal nº 922, de 12 de 

dezembro de 2017, que Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público 

do Município de Chiapetta, institui o respectivo Quadro de Cargos e Funções, e 

dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade de votos dos 

presentes. Projeto de Lei nº 004/22 de 03 de janeiro de 2022, que “Altera 

Dispositivo da Lei Municipal nº 692, de 31 de dezembro de 2012 com relação 

ao Quadro de Cargos de Provimento Efetivo; e, Cria, Altera e Extingue Padrões 

de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais”. Matéria aprovada por 

unanimidade de votos dos presentes. Projeto de Lei nº 005/22 de 03 de janeiro 

de 2022, que “Altera Tabela de Coeficiente do Artigo 91 da Lei Municipal nº 

1.023, de 03 de outubro de 2019, que Dispõe sobre a Organização e Estrutura 

Administrativa, define o Quadro de Cargos em Comissão e Função Gratificada 

e Estabelece as Atribuições dos Órgãos no Âmbito do Poder Executivo 

Municipal de Chiapetta, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 

unanimidade de votos dos presentes. Projeto de Lei nº 006/22 de 03 de janeiro 



de 2022, que “Autoriza o Poder Executivo a conceder Gratificação Especial de 

Incentivo, e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade de 

votos dos presentes. Projeto de Lei nº 007/22 de 03 de janeiro de 2022, que 

“Altera a redação do artigo. 3º, da Lei Municipal nº 886, de 10 de maio de 

2017”. Matéria aprovada por unanimidade de votos dos presentes. Projeto de 

Lei nº 008/22 de 03 de janeiro de 2022, que “Regulamenta o incentivo 

financeiro Variável por desempenho aos Profissionais da Atenção Primária da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Município de Chiapetta, nos termos 

do Programa Previne Brasil, instituído pela Portaria nº 2.979/MS/GM, de 12 de 

novembro de 2019”. Matéria aprovada por unanimidade de votos dos presentes. 

Projeto de Lei nº 009/22 de 03 de janeiro de 2022, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias de excepcional 

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

de votos dos presentes. Projeto de Lei nº 010/22 de 03 de janeiro de 2022, que 

“Autoriza a celebração de parceria para consecução de finalidade de interesse 

público e reciproco com a APAE – Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Alegria, por meio de termo de fomento, e dá outras 

providências”. Matéria aprovada por unanimidade de votos dos presentes. 

Projeto de Lei nº 011/22 de 03 de janeiro de 2022, que “Autoriza a celebração 

de parceria para a consecução de finalidade de interesse público e reciproco 

com o Grupo de Apoiadores da Brigada Militar de Chiapetta, por meio de termo 

de fomento, e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade de 

votos dos presentes. Projeto de Lei nº 012/22 de 03 de janeiro de 2022, que 

“Acrescenta o artigo 2-A, inciso I e II na Lei Municipal nº 595, de 07 de 

fevereiro de 2011 – que Dispõe sobre a concessão de diárias ao Prefeito, Vice-

Prefeito e Servidores Públicos de Chiapetta, e dá outras providências”. Matéria 

aprovada por unanimidade de votos dos presentes”. Projeto de Lei nº 013/22 

de 03 de janeiro de 2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar 

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

Matéria aprovada por unanimidade de votos dos presentes. Projeto de Lei nº 

014/22 de 03 de janeiro de 2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

firmar convênio com a Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de 

Tenente Portela-RS, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 

unanimidade de votos dos presentes. Projeto de Lei nº 015/22 de 03 de janeiro 

de 2022, que “Dispõe sobre a faixa de rolamento das estradas municipais e 

respectivas áreas não edificáveis, fixa limitações de uso, estabelece-as e dá 

outras providências”. Matéria aprovada com cinco votos favoráveis e uma 

abstenção do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski. Projeto de Lei nº 016/22 de 

03 de janeiro de 2022, que “Altera a redação do art. 2º da Lei Municipal nº 890, 

de 14 de junho de 2017, que Institui o Sistema de Sobreaviso para Servidores 

ocupantes dos cargos de Motorista do Sistema Municipal de Saúde, e dá outras 

providências”. Matéria aprovada por unanimidade de votos dos presentes. 



Projeto de Lei nº 017/22 de 03 de janeiro de 2022, que “Estabelece o índice de 

Revisão Geral Anual para o Prefeito Municipal e Vice-Prefeito, e dá outras 

providências”. Matéria aprovada por unanimidade de votos dos presentes. 

Também foram analisados os seguintes Projetos de Lei Legislativo: Projeto de 

Lei Legislativo nº 001/22 de 07 de janeiro de 2022, que “Estabelece o índice 

de Revisão Geral Anual aos Senhores Vereadores, e dá outras providências”. 

Projeto de Lei Legislativo nº 002/22 de 07 de janeiro de 2022, que 

“Estabelece o índice de Revisão Geral Anual aos Funcionários da Câmara 

Municipal de Vereadores, e dá outras providências”. Matérias aprovadas por 

unanimidade de votos dos presentes. 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.     

 


