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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 21 DE MARÇO DE 2022 
      Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois as 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: 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 e 

havendo quórum o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e de imediato fez a 

leitura do ofício de convocação nº007/22 de 18 de Março de 2022, em seguida 

foram analisados os seguintes projetos de lei oriundos do Poder Executivo 

Municipal, Projeto de Lei nº 029/22  de 17 de março de 2022, que “Autoriza a 

celebração de parceria para consecução de finalidades de interesse público e 

recíproco com a Associação dos Universitários de Chiapetta, por meio de termo 

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

Projeto de Lei nº 030/22 de 17 de março de 2022, que “Autoriza a abertura de 

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

aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 031/22 de 17 de março de 2022, 

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

providências”. Matéria aprovada por unanimidade.  Projeto de Lei nº 032/22 

de 17 de março de 2022, que “Autoriza a abertura de crédito especial no 

orçamento vigente, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 033/22 de 17 de março de 2022, que “Autoriza 

a abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. 

Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 034/22 de 17 de março 

de 2022, que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, e 

dá outaras providências”. Matéria aprovada por unanimidade com emenda, 

sugerida pelo Relator da Comissão de Constituição e Justiça Vereador Enio 

Alberto Delatorre acatada pelos demais Edis, que acrescenta o parágrafo único 

no art. 2º com a seguinte redação: que a relação dos benificiários seja analisada 

e aprovada pelo Conselho Agropecuário do Município. Projeto de Lei nº 

035/22 de 17 de março de 2022, que “Autoriza a abertura de crédito especial no 

orçamento vigente, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 036/22 de 17 de março de 2022, que “Altera 

dispositivos da Lei Municipal nº 551/2010, de 18 de março de 2010, que institui 

o Plano Diretor Participativo do Município de Chiapetta, e dá outras 

providências”. Matéria aprovada por unanimidade. 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.     



 


