
 
ATA Nº 011/2017: 

DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E ORÇAMENTO E 
FINANÇAS. 

 
 
Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 
20 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 do Legislativo nº 001/17, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da manutenção do serviço de vigilância armada nas 
instituições bancárias e/ou nas cooperativas de crédito, durante as 24 
(vinte e quatro) horas do dia, sendo o serviço mantido pelas mesmas, no 
âmbito do Município de Roca Sales; das Contas de Governo do exercício 
de 2014, do Gestor Nélio José Vuaden; Projeto de Lei nº 086/17, que altera 
a Lei Municipal nº 329/02, que fixa normas para o cumprimento do que 
dispõe o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, sobre a revisão 
geral e anual dos servidores; Projeto de Lei nº 087/17, que altera a Lei 
Municipal nº 057/98, que estabelece o Código Tributário do Município, 
consolida a Legislação Tributária; Projeto de Lei nº 088/17, que altera a Lei 
Municipal nº 1.472/14, que institui o serviço de transporte escolar para os 
alunos da rede municipal de ensino; e Projeto de Lei nº 091/17, que 
estima a receita e fixa a despesa do Município de Roca Sales para o 
Exercício Financeiro de 2018. 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, depois de receber do Poder 
Executivo, o demonstrativo de valores por m² de terreno, para cálculo de 
valor venal, com base no Projeto de Lei, onde mostra o valor atual e o 
valor sugerido, mesmo antes de ouvir a Assessoria do Poder Executivo, 
como havia sido solicitado, as Comissões, por unanimidade de seus 
membros, decidiram dar o parecer contrário à aprovação do Projeto, 
por entender que o valor sugerido é extremamente excessivo para a 
realidade do Município, pois resultaria, no caso de aprovação do Projeto, 
um aumento exagerado do IPTU; 2º) em relação ao Projeto de Lei nº 
053/17, que altera o Código de Obras, as Comissões registraram que 
depois de receber Ofício do Chefe do Setor de Engenharia do Município, 
Senhor Jonas Jacó Haefliger, indicando ser inviável o enxugamento da 
matéria, nos termos sugeridos, as Comissões, por unanimidade de seus 
membros, decidiram dar o parecer contrário à aprovação do Projeto, 
por entender que as previsões ali estabelecidas, não são razoáveis sob o 
ponto de vista técnico, uma vez que se constituem em exigências 
extremamente detalhadas e complexas, prejudicando o interessado em 
construir, seja particular ou investidor. Por outro lado, com as novas 
exigências sugeridas, o Município, por seu Setor de Engenharia, se fossem 
aprovadas, enfrentaria sérios problemas de efetivo controle; 3º) em 
relação ao Projeto de Lei nº 054/16, que dispõe sobre o parcelamento 
urbano no Município de Roca Sales, as Comissões concluíram, depois de 
ouvir o Servidor municipal responsável pelo Setor, Senhor Gilmar Fin, que 
o erro material referente ao número da Lei a ser revogada, pode ser 
corrigido na redação final da Lei. Por isso, as Comissões decidiram, por 
unanimidade, dar parecer favorável a aprovação do referido Projeto de 
Lei; 4º) em relação ao Projeto de Lei do Legislativo nº 001/2017,  depois 
de ouvir, em reunião das Comissões, os gerentes dos bancos locais, foi 
decidido que seria enviado um Ofício à Mesa Diretora, a fim de retirar o 
Projeto de Lei, para que o mesmo fosse reapresentado, se for o caso, 
com as alterações necessárias, com o objetivo de viabilizar o 
cumprimento das exigências por parte dos bancos; 5º) em relação às 
Contas de Governo, relativo ao exercício de 2014, a Comissão de 
Orçamento e Finanças encaminhou-as à Assessoria Jurídica para analisar 
tecnicamente a questão. Depois de apresentadas as considerações pelo 
Assessor Jurídico, a Comissão emitirá o competente parecer, a ser 
apresentado até a Sessão do dia 18 de dezembro de 2017; 6º) em 
relação aos Projetos de Leis nº 086/17, 087/17 e 088/17, restou decidido 



pela emissão de parecer favorável, com base na própria justificativa dos 
Projetos; 7º) em relação ao Projeto de Lei nº 091/17, considerando que 
não houve nenhuma sugestão significativa, na Audiência Pública 
realizada no dia 04 de dezembro de 2017, que fosse capaz de alterar o 
conteúdo do Projeto, a Comissão de Orçamento e Finanças, por 
unanimidade de seus membros, decidiu dar parecer favorável à 
aprovação do Projeto de Lei. Concluída a análise dos Projetos, as 
Comissões determinaram que fosse feita a redação final dos pareceres 
pela Assessoria Jurídica da Casa. Assim, nada mais havendo a se tratar, a 
reunião foi encerrada. Roca Sales, 04 de dezembro de 2017. 
 
 
____________________  ____________________  
Luís Fernando Horst  Adriano Horbach 
Vereador – Presidente  Vereador-Relator 
 
 
____________________  ____________________ 
Paulo Germano Koste  Ivair Zanchetti 
Vereador-Vogal   Vereador-Vogal 
 
 
____________________    
Dorly José Giongo     
Assessor Jurídico da Câmara   


