
 
ATA Nº 010/2017: 

DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E ORÇAMENTO E FINANÇAS. 
 

 
Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 19 
horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Roca Sales, reuniram-
se as Comissões de Orçamento e Finanças e Constituição e Justiça da Câmara 
Municipal de Vereadores, com a presença dos seus membros, os Vereadores 
Luís Fernando Horst, Ivair Zanchetti, Adriano Horbach, Paulo Germano Koste, e, 
ainda, o Assessor Jurídico da Câmara, Dorly José Giongo, sob a presidência do 
Vereador Luís Fernando Horst, para dar seguimento à análise dos seguintes 
Projetos de Leis: Projeto de Lei nº 050/16, de 14 de dezembro de 2016, que 
altera a Lei Municipal nº 057/98, de 29 de dezembro de 1998, que estabelece o 
Código Tributário do Município, que trata da revisão da Planta Genérica de 
Valores do Município; Projeto de Lei nº 053/17, de 15 de dezembro de 2016, que 
institui o Código de Obras do Município de Roca Sales; Projeto de Lei nº 054/16, 
de 15 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano 
no Município de Roca Sales, revoga a Lei Municipal nº 005/67; Projeto de Lei nº 
072/17, de 11 de outubro de 2017, que altera a Lei Municipal nº 803/07, que 
institui o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do 
Município de Roca Sales; e Projeto de Lei nº 076/17, de 20 de outubro de 2017, 
que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o pagamento de despesa 
realizada no exercício de 2016, abre Crédito Especial no valor de R$ 30.389,40 e 
indica recursos; e das Contas de Governo do exercício de 2015, dos Gestores 
Nélio José Vuaden e Eloi Machado dos Santos. Depois de discutida a matéria 
relacionada aos Projetos, por unanimidade, restou decidido que: 1º) em 
relação ao Projeto de Lei nº 050/16, que trata da revisão da Planta Genérica 
de Valores do Município, as Comissões pretendem ouvir o Secretário Municipal 
da Fazenda, juntamente com os Servidores responsáveis pelos setores de 
engenharia e cadastro do Município. Por isso, será enviado um ofício ao 
Executivo Municipal, a fim de convidar o Secretário e os Servidores, para 
participar de uma reunião a ser designada pelas Comissões, para prestarem os 
esclarecimentos necessários; 2º) em relação ao Projeto de Lei nº 053/17, que 
altera o Código de Obras, as Comissões registraram que ainda não receberam 
o retorno, formalmente, do Chefe do Setor de Engenharia do Município, que 
ficou para ver, junto ao Prefeito Municipal, a possibilidade de suprimir parte do 
Projeto, através da apresentação de Mensagem Retificativa, a fim de tornar o 
Projeto mais funcional e prático, mantendo, sempre, os princípios da Legislação 
Estadual e Federal; 3º) em relação ao Projeto de Lei nº 054/16, que dispõe 
sobre o parcelamento urbano no Município de Roca Sales, as Comissões 



identificaram que há uma contradição no número da Lei constante do 
enunciado com o número da Lei a ser revogada. Por isso, ficou determinado à 
Assessoria Jurídica verificar junto ao Poder Executivo, o possível erro material 
ocorrido; 4º) em relação aos Projetos de Leis de números 072/17, que altera o 
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município, e 
073/17, que autoriza o pagamento de despesa do exercício de 2016 e abre 
Crédito Especial no valor de R$ 30.389,40, as Comissões decidiram dar parecer 
favorável; e, 5º) em relação às Contas de Governo, relativo ao exercício de 
2015, a Comissão de Orçamento e Finanças, decidiu aprovar as referidas 
Contas, nos termos do Parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 
do Sul. Por isso, determinaram que fossem elaborados os pareceres pela 
Assessoria Jurídica da Casa. Assim, nada mais havendo a se tratar, a reunião foi 
encerrada. Roca Sales, 16 de novembro de 2017. 
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