
 

ATA Nº. 018/22 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 
 

      Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois as dezenove 

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 Jonatan Cristiano Kuhn Vice-Presidente no exercício da Presidência, 

com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; Enio Alberto 

Delatorre; Mariza Roberti; Giovane Soares Rozin; João Carlos Antenoff; 

Joel Pires Corrêa; Mario Maçalai e Valdir Declero de Lima, invocando a 

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

procedeu-se 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 017 

de 08 de agosto de 2022, dando continuidade foram analisados os seguintes 

projetos de lei oriundos do Poder Executivo Municipal: Projeto de Lei nº 

051/22 de 19 de agosto de 2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder premiação em espécie aos vencedores do XXVII Festival da Música 

Sertaneja de Chiapetta – FEMUSEC, e dá outras providências”. Com relação a 

esse projeto os Vereadores Enio Alberto Delatorre e João Carlos Antenoff, 

solicitaram se possível trazer jurados de todas as regiões e não colocar jurados 

de cidades que tenha cantor participando. Projeto de Lei nº 052/22 de 19 de 

agosto de 2022, que “Altera 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 §º1 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 dá 

outras providências”. Projeto de Lei nº 053/22 de 19 de agosto de 2022, que 

“Autoriza o recebimento de bem imóvel pelo Município, a título de doação, e 

dá outras providências”. Com relação a esse projeto o Vereador Enio Alberto 

Delatorre justificou o seu voto favorável e solicitou para que ficasse registrado 

em Ata, que ele queria colocar uma emenda – Que a CERILUZ se 

responsabilizasse pela barragem. Matérias aprovadas por unanimidade. 

Também foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº 050/22 de 

autoria da Vereadora Mariza Roberti, que “Sugere que o poder Executivo 

Municipal através do setor competente coloque um Guarda, durante o dia, na 

Praça Municipal principalmente a onde há brinquedos novos”. Com relação a 

essa matéria o Vereador Valdir Declero de Lima solicitou para que ficasse 

registrado em Ata, que ele votava favorável só era contra a contratação de mais 

um Guarda, que ficasse os mesmos e que cuidassem melhor com mais 



responsabilidade. Proposição nº 051/22 de autoria da Vereadora Mariza 

Roberti, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do setor 

competente, coloque placas indicando a idade máxima permitidas nos 

brinquedos novos da Praça Municipal Carlos Chiapetta”. Proposição nº 052/22 

de autoria da Vereadora Mariza Roberti, que “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal através do setor competente, encascalhe trechos da estrada situada na 

Coxilha Bonita em que há acentuados desníveis, de forma a evitar acidentes e 

proporcionando segurança principalmente em dias de chuva”. Matérias 

aprovadas por unanimidade. E com a concordância de todos os Edis não houve 

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 

setembro nos dias 05 e 21 às 19:00 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.     

 


