
                      

 
ATA N° 002/2017 

 
Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e 
dezessete, às 19 horas, na Sala Privativa das Sessões, 
reuniu-se, em Sessão Extraordinária, a Câmara 
Municipal, com a presença dos Vereadores Gilvani 
Bronca, como Presidente; Rogério Engster, como Vice-
Presidente; Cleiton Telocken, como Secretário; 
Adriano Horbach, Gilmar Dilkin, Ivair Zanchetti, Luís 
Fernando Horst, Nelson Antonio Vasconcelos Salvador 
e Paulo Germano Koste. Verificado o número 
regimental, o Presidente, em nome de Deus, declarou 
aberta a Sessão. A seguir, o Presidente informou que 
alguns Vereadores, de partidos diferentes, pretendem 
viajar a Brasília, juntamente com o Prefeito Municipal, 
para tratar assuntos relacionados a projetos e 
emendas que visam beneficiar o Município de Roca 
Sales, junto a diversas Secretarias, Ministérios e 
Gabinetes de Deputados e Senadores, no período de 
17 a 20 de outubro de 2017, o que necessita de 
apreciação e votação do Plenário, uma vez que as 
despesas serão suportadas pela Câmara, nos termos 
legais. Assim, disse o Presidente que, de imediato, 
convocou uma Sessão Extraordinária, para este dia. 
Depois de colocadas as razões da convocação, o 
Presidente solicitou a leitura do Ato de Convocação 
nº 002/2017, de 05 de outubro de 2017. Após, colocou 
a proposta para apreciação e votação, com 
despesas a serem suportadas pela Câmara, nos 
termos da legislação especial.  O Plenário aprovou a 



proposta, por unanimidade. O Presidente esclareceu 
que, conforme determina a legislação municipal, a 
Sessão Extraordinária não será remunerada. Nada 
mais havendo a se tratar, o Presidente, em nome de 
Deus, declarou encerrada a Sessão. A Ata foi lavrada 
de forma simultânea à realização da Sessão, restando 
aprovada, por unanimidade, depois de feita a devida 
leitura. Sala das Sessões, 09 de outubro de 2017. 
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