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ATA Nº 013/2020 
 
Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dezenove 
horas, na Sala Privativa das Sessões, reuniu-se, em Sessão Ordinária, a 
Câmara Municipal de Vereadores de Roca Sales, com a presença dos 
Vereadores Adriano Horbach, como Presidente; Rogério Engster, como 
Vice-Presidente; Nelson Vasconcelos Salvador, como Secretário, e 
Cleiton Telocken, Gilmar Dilkin, Gilvani Bronca, Ivair Zanchetti, Luís 
Fernando Horst e Paulo Germano Koste. Verificado o número 
regimental, o Presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 
Sessão. Cumprimentou os colegas, a Secretária Municipal de Saúde, os 
servidores da Casa, a imprensa e os internautas que acompanhavam a 
Sessão. Antes de iniciar o expediente da Sessão, o Presidente solicitou a 
leitura de um texto, editado pela Câmara, em homenagem ao ex-Vereador 
Delano Togni, falecido no dia 26 de maio de 2020. Lida a mensagem, o 
Presidente propôs uma Moção de Pesar, com a posterior remessa de ofício à 
família de Delano, em nome da Câmara, com uma mensagem de 
condolências pelo seu falecimento. Consultado o Plenário, a proposta fora 
aprovada, por unanimidade. Prosseguindo, o Presidente mencionou que não 
seria feita a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 25 de maio de 2020. 
Registrou, ainda, que a referida Ata foi disponibilizada aos vereadores de 
forma eletrônica, em dias anteriores, para análise prévia. Assim, de 
imediato, colocou a ata para apreciação e votação do Plenário, restando 
aprovada, por unanimidade. Após, foi solicitada a leitura dos 
expedientes. EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: Ofício nº 056/2020, 
encaminhando Relatório Municipal de Gestão da Saúde, relativo ao Primeiro 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 15/06/2020, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara no dia 16/06/2020. 

Roca Sales, 16/06/2020. 
 

Julia Wirtti Fussieger 
Diretora de Expediente 
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Quadrimestre de 2020, para apreciação da Casa Legislativa no dia 01 de 
junho de 2020. Ofício nº 062/20, encaminhando resposta ao Ofício nº 
043/20, de 27 de maio de 2020, da Câmara de Vereadores, protocolado sob 
nº 799/20. EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO: Pareceres da Comissão 
de Constituição e Justiça referente aos Projetos de Leis números 027/20 e 
028/20. EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício do Excelentíssimo Senhor 
Alex Edmund Assmann, Delegado Titular de Roca Sales, agradecendo, em 
seu nome e dos demais servidores da DP, Marycler Marquetto Capalonga, 
Inspetora de Polícia, e José Eduardo do Amaral Tomé, Comissário de 
Polícia, à Câmara Municipal de Vereadores, ao Poder Executivo Municipal 
e aos representantes do Conselho Pró-Segurança Pública do Município de 
Roca Sales, pelo empenho e boa vontade, na aprovação de projetos voltados 
à Segurança Pública. Lidos os expedientes, o Presidente, diante do protocolo 
dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, solicitou de imediato, 
a leitura dos Projetos, de forma individual. Projeto de Lei nº 027/20: altera a 
Lei Municipal nº 803/07, que institui o Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores Efetivos do Município de Roca Sales. Projeto de Lei 
nº 028/20: denomina Rua de “diversos Loteamentos”, localizados na área 
urbana do Município de Roca Sales. A seguir, foi solicitado ao Relator para 
fazer a leitura dos pareceres, os quais foram favoráveis à aprovação dos 
Projetos. Assim, o Presidente colocou as matérias para apreciação e votação 
do Plenário, restando aprovadas, por unanimidade. Na apreciação do Projeto 
de Lei nº 027/20, o vereador Gilvani esclareceu que se trata da alteração de 
alíquota de contribuição previdenciária de 11% para 14% para os servidores 
efetivos do Município. Na apreciação do Projeto de Lei nº 028/20, o 
vereador Paulo informou que sobreveio Mensagem Retificativa ao Projeto, 
solicitando ao Presidente para que fosse feita a leitura da mesma, para 
conhecimento de todos. O Presidente acatou o pedido, solicitando a leitura 
da referida Mensagem. Após, retomada a palavra, o vereador Paulo solicitou 
que a Administração Municipal identificasse as ruas com a devida colocação 
de placas. Concedida a palavra, o vereador Luís Fernando mencionou que, 
em alguns pedidos anteriores de denominação de ruas, não foi solicitado o 
histórico do nome indicado. Mas, sugeriu que nos próximos pedidos, fosse 
juntado o devido histórico. Prosseguindo, o Presidente convidou a Secretária 
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Municipal da Saúde, Senhora Raquel Andres Ostreich, para apresentar o 
Relatório Municipal de Gestão da Saúde, Primeiro Quadrimestre de 2020. A 
Senhora Raquel apresentou o relatório de forma sucinta. Questionada sobre 
a renovação do contrato entre o Município e o Hospital Roque Gonzáles, 
mencionou que a data de vigência do contrato é até o dia 01/06/2020, tendo 
sido proposto ao Hospital para que atendesse em tempo integral, pelos 
mesmos valores pagos no período do atendimento do plantão. Contudo, até 
o momento, o Município aguarda a adesão do Hospital ao contrato proposto. 
Ainda, referiu os equipamentos adquiridos pelo Município no combate ao 
coronavírus. Ao final, agradeceu o espaço concedido. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: O Vereador Nelson Vasconcelos Salvador, devidamente 
inscrito, solicitou à Diretoria do Hospital Roque Gonzáles para que aceitasse 
os termos propostos pela Administração Municipal, e renovasse o convênio 
com o Município, e implantasse o sistema de atendimento integral, 
beneficiando a população roca-salense. Por outro lado, em relação ao projeto 
de construção de uma praça no Bairro 21 de Abril, como apresentado em 
sessão anterior pelo colega Adriano, disse que ainda não há valores 
empenhados para o Município. O Vereador Adriano Horbach, devidamente 
inscrito, agradeceu ao Deputado Estadual Capitão Macedo, e ao seu 
Assessor Domingos Valer, por solicitar ao Governo do Estado, através do 
Ofício nº 060/20, o remanejamento da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais), de emenda parlamentar de sua autoria, da Secretaria de Segurança 
Pública para a Secretaria da Saúde, em razão de demandas urgentes 
decorrentes da pandemia do Coronavírus, sendo o valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais) destinados à Sociedade Beneficente Roque Gonzáles, 
externando agradecimento a todas as pessoas que contribuíram e ainda 
contribuem para manter o Hospital de Roca Sales, com portas abertas. 
Outrossim, em relação à nota de agradecimento enviada pelo Delegado 
titular de Roca Sales, colocou-se à disposição para quaisquer pedidos para a 
Segurança Pública. Ainda, solicitou à Administração para que elabore o 
projeto do novo prédio da Delegacia de Polícia, para que seja dado 
andamento no processo de construção. Concluídas as manifestações em 
explicações pessoais, o Presidente, em nome da Câmara, propôs uma Moção 
de Apoio, solicitando ao Governador do Estado, para que, o mais breve 
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possível, autorize a destinação do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
para custeio do Hospital Roque Gonzáles, conforme solicitado pelo 
Deputado Estadual Capitão Macedo, através do Ofício nº 060/20. Dessa 
forma, consultou o Plenário para votação do pedido, restando aprovado, por 
unanimidade. A seguir, solicitou um minuto de silêncio, em homenagem ao 
roca-salense Delano Togni. Por fim, agradeceu a presença dos colegas, da 
Secretária Municipal da Saúde, dos servidores e da imprensa, convidando a 
população para acompanharem de suas casas, a próxima Sessão Ordinária 
no dia 15 de junho de 2020, às 19 horas. Nada mais havendo a se tratar, 
declarou, sob a proteção de Deus, encerrada a Sessão. Sala das Sessões, 01 
de junho de 2020. Registre-se. Publique-se. 
 
 
Adriano Horbach  Rogério Engster         Nelson A. Vasconcelos Salvador 
Presidente   Vice-Presidente        Secretário 
 
 
  
Cleiton Telocken       Ivair Zanchetti       Luís Fernando Horst 
Vereador   Vereador        Vereador 
 
 
 
Gilmar Dilkin             Gilvani Bronca        Paulo Germano Koste 
Vereador    Vereador        Vereador  
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