
 

                                                 ATA Nº.002/19 
 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019 
 
      Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove 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 Joel Pires Corrêa, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis 
Maron; Célia Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto Delatorre; 
Gabriel Guilhon Kovalski; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula Alves, Com 
ausência da Vereadora Marlene Maçalai Selke, Invocando a proteção de Deus e 
havendo quórum o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e de imediato fez a 
leitura do oficio de convocação nº010/19 de 16 de janeiro de 2019, em seguida foi 
analisado o seguinte projeto de lei oriundo do Poder Executivo Municipal, Projeto 
de Lei nº004/19 de 16 de Janeiro de 2019, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a conceder, a título de incentivo, pagamento de aluguel, energia elétrica 
e realizar termo de comodato, e dá outras providências”. Matéria aprovada por 
unanimidade de votos dos presentes. Também com relação a este projeto foi 
solicitado para que seja enviado a esta casa legislativa, qual o local (prédio) que 
será alugado, e quais os imóveis e máquinas que entrarão no Termo de Comodato. 
E com a concordância de todos os edis presentes, foi apresentada a Proposição 
nº001/19 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder 
Legislativo realiza uma sessão solene nas comunidades de CRISTO REI em 
Coxilha Bonita e NOVO HORIZONTE em as Brancas e na oportunidade conceda 
Título de Cidadão Chiapetense a todos os Moradores destas comunidades 
(individualmente). Matéria aprovada 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.     

 


