
 
 

ATA Nº 001/2019: 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E ORÇAMENTO E FINANÇAS. 

 
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 18:30 horas, na sede da 
Câmara Municipal de Vereadores de Roca Sales, reuniram-se a Comissão de Constituição e 
Justiça e Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Vereadores, com a presença dos seus 
membros, os Vereadores Cleiton Telocken, Rogério Engster, Adriano Horbach e Gilvani Bronca, 
e, ainda, o Assessor Jurídico da Câmara, Dorly José Giongo, sendo definido o vereador Gilvani, 
como Presidente dos trabalhos, e o vereador Adriano, como Relator, para analisar o projetos 
baixados. De início, as Comissões analisaram o Projeto de Lei nº 023/19, que “altera a Lei 
Municipal nº 049/95, que estabelece critérios para a concessão dos adicionais de 
insalubridade e periculosidade”. Considerando o recebimento da Mensagem Retificativa 
remetida pelo Poder Executivo, através do Ofício nº 085/19, as Comissões, por unanimidade de 
seus membros, decidiram dar parecer favorável à aprovação do Projeto, com base na própria 
justificativa do mesmo, uma vez que o adicional de insalubridade foi apurado por técnicos 
devidamente habilitados. Após, foi determinada a elaboração do devido parecer. A seguir, as 
Comissões passaram para análise do Projeto de Lei nº 027/19, que “autoriza o Poder Executivo a 
contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal. Depois de analisar 
detalhadamente o Projeto, as Comissões entenderam que deveriam se reunir com o Prefeito 
Municipal e o Gerente da Caixa Econômica Federal, a fim de obter maiores informações sobre o 
Projeto. Assim, restou determinada a remessa de ofício ao Prefeito Municipal, convidando-os 
para participar da reunião, a ser realizada nas dependências da Câmara, no dia 1º de julho de 
2019, às 08:30 horas. Concluída a análise do referido Projeto, a Comissão determinou que fosse 
expedido o ofício acima mencionado. Nada mais havendo a se tratar, a reunião foi encerrada. 
Roca Sales, 18 de junho de 2019. 
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