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ATA Nº 014/2020 

 

Aos quinze dias 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, os servidores da Casa, a imprensa e os 

internautas que acompanhavam a Sessão. Mencionou que não seria feita a 

leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 01 de junho 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 067/20, encaminhando resposta à Indicação 

nº 003/20, do vereador desta Casa. Ofício nº 068/20, encaminhando cópia 

das Leis Municipais números 1.851/20 e 1.852/20, sancionadas em 03 de 

junho de 2020, para arquivamento. Ofício nº 069/20, encaminhando os 

Projetos de Leis números 029/20 e 030/20, para apreciação. EXPEDIENTE 

DO LEGISLATIVO: Requerimentos números 012/2020 e 013/2020, 

ambos do Vereador Luís Fernando Horst. Requerimento nº 014/2020, do 

Vereador Ivair Zanchetti. EXPEDIENTE EXTERNO: Não houve. Lidos 

os expedientes, o Presidente consultou o Plenário sobre a possibilidade de 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 29/06/2020, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara no dia 30/06/2020. 

Roca Sales, 30/06/2020. 
 

Julia Wirtti Fussieger 
Diretora de Expediente 
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apreciar e votar, de forma imediata, os Projetos de Leis protocolados na 

Sessão. O Plenário concordou com a proposta. Assim, foi solicitada a leitura 

dos Projetos, de forma individual. Projeto de Lei nº 029/20: Autoriza 

abertura de Crédito Especial no valor de R$ 90.000,00, visando aplicação de 

recursos vinculados provenientes do Governo Federal e indica recursos. 

Projeto de Lei nº 030/20: Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de 

R$ 387.063,12, visando aplicação de recursos vinculados provenientes do 

Governo Federal e indica recursos. Os Projetos foram colocados para 

apreciação e votação do Plenário, restando aprovados, por unanimidade. 

Prosseguindo, o Plenário foi consultado sobre a possibilidade de apreciar e 

votar, de forma imediata, a propositura do Legislativo. O Plenário 

concordou com a proposta. A seguir, o Presidente solicitou a leitura dos 

Requerimentos, de forma individual. Requerimento nº 012/2020, do 

Vereador Luís Fernando Horst, que a Administração Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, faça a retirada dos materiais que 

não estão sendo mais utilizados nas obras de pavimentação da RS-129, que 

se encontram nas encostas ao longo da via. Requerimento nº 013/2020, do 

Vereador Luís Fernando Horst, para que o Poder Executivo Municipal oficie 

à Comissão Organizadora da Exporoca, solicitando a limpeza do terreno 

localizado na Rua Darci Azambuja, cedido para ser utilizado como acesso 

secundário durante o evento da Exporoca. Requerimento nº 014/2020, do 

Vereador Ivair Zanchetti, solicitando ao Poder Executivo, através do Setor 

Competente, para que apresente à Câmara de Vereadores, um relatório com 

o demonstrativo contábil completo, com receita e despesa, do Evento 

Municipal da 8ª EXPOROCA e 11ª FECARPA, no prazo de 30 dias, a partir 

da data do encerramento do evento. Solicitou, também, a presença do 

Presidente da Exporoca, ocorrida no corrente ano, para apresentar o referido 

relatório, na Sessão do dia 27 de julho de 2020. Os autores das proposições 

apresentaram as razões dos seus pedidos. Os Requerimentos foram 

apreciados e votados pelo Plenário, sendo aprovados, por unanimidade. Na 

apreciação do Requerimento nº 014/2020, foi retificado o pedido no tocante 

à apresentação do relatório, no prazo de 30 dias, a partir da data da 

aprovação do Requerimento. O Presidente consultou as Comissões se havia 

eventual comunicação a fazer. Os Presidentes das Comissões Permanentes 
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informaram que não haveria pronunciamento para a Sessão. Prosseguindo, o 

Presidente da Casa informou que a Câmara de Vereadores, cumprindo seu 

papel de fiscalizadora dos atos do Poder Executivo Municipal, 

principalmente nos dias atuais com os problemas decorrentes do Covid-19, 

recebeu, em reunião, juntamente com o Assessor Jurídico, Professores 

Municipais preocupados com a questão do retorno às aulas no Município, 

especialmente em relação à saúde pública. Ouvidas as explicações dos 

professores, a Presidência encaminhou um ofício ao Prefeito Municipal, 

com o objetivo de convidá-lo a participar de uma reunião, a fim de tratar 

assuntos relacionados com o retorno das aulas, juntamente com alguns 

professores. Como resposta, o Senhor Prefeito informou, através do Ofício 

nº 062/20, que a Administração Municipal estaria tomando as medidas 

necessárias para que o retorno das aulas siga as determinações do Governo 

do Estado, com base nas orientações dos Órgãos de Saúde. Informou, ainda, 

que, quando chegar o momento efetivo do retorno às aulas, a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, o Conselho Municipal de Educação, as 

Diretoras das Escolas e os legítimos representantes dos professores, serão os 

responsáveis pela organização do retorno ao período letivo. O Presidente, ao 

final, concluiu que o Prefeito não se propõe a discutir a questão com 

professores que não sejam os representantes legais da categoria, e também 

com a Câmara de Vereadores. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador 

Nelson Vasconcelos Salvador, devidamente inscrito, agradeceu à Diretoria 

do Hospital Roque Gonzáles e à Secretária Municipal de Saúde, pela 

renovação do contrato entre o Município e o Hospital, com alteração no 

período de atendimento, passando para plantão 24 horas, e ao colega Cleiton 

por apoiá-lo no seu pedido. Parabenizou à Administração Municipal, ao 

Chefe do Setor de Engenharia do Município e a todos os envolvidos na 

elaboração do projeto de construção da Praça no Bairro 7 de Setembro, cujo 

Projeto de Lei para a abertura de crédito do recurso federal, foi aprovado na 

Sessão. Ainda, referiu que será uma obra muito importante para o bairro, e 

que deixará seu legado como vereador, pela conquista dos recursos para a 

construção. Por fim, mencionou que nos últimos dias foi divulgada uma lista 

dos beneficiários do auxílio emergencial, do Governo Federal, e, segundo 

algumas pessoas, o seu nome estaria na referida lista. Contudo, a informação 
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é inverídica, pois o seu nome não corresponde ao que consta na lista. O 

Vereador Paulo Germano Koste, devidamente inscrito, lembrou que no dia 

03 de fevereiro do corrente ano, da Tribuna, solicitou alguma medida por 

parte da Administração Municipal, no que se refere à estiagem. Sem lograr 

êxito, no mês de março, juntamente com o Presidente da Casa, protocolou 

Requerimento para que o Município decretasse situação de emergência, 

tendo sido atendido o pedido no dia 31 de março, quando houve a emissão 

do Decreto. Afirmou que o Decreto foi muito importante, considerando que 

vários produtores rurais estão acionando seguros, diante da queda de 

aproximadamente 50% das safras, e, também, refinanciando seus créditos 

rurais. Outrossim, disse que, no dia 09 de junho, houve uma reunião com os 

Deputados Estaduais Dirceu Franciscon e Zilá Breitenbach, juntamente com 

o Secretário Estadual da Agricultura, Covatti Filho, em que foi concedida 

uma isenção de 60% no valor da semente de milho para a safra, e 100% para 

a chamada safrinha. Por fim, manifestou que é importante a união de todos 

para o fortalecimento do Município, deixando de lado os interesses pessoais. 

O Vereador Gilvani Bronca, devidamente inscrito, agradeceu ao Executivo 

Municipal pela colocação de dois abrigos de ônibus, projeto que teve início 

quando estava na Presidência da Câmara. Mencionou que, em suas 

manifestações no Plenário da Câmara, suas ideias são voltadas ao interesse 

público e coletivo, tendo como lema unir forças para trazer resultados, pois 

acima do seu nome e seu Partido, está Roca Sales. Disse que a RS-129 não 

se deu através de emenda parlamentar, mas sim de Convênio do Município 

com o Estado. Em relação ao Hospital Roque Gonzáles, afirmou que ao 

longo dos anos, muitos políticos, entidades e pessoas ajudaram a manter o 

Hospital em funcionamento, permitindo que sejam feitas mais melhorias, 

como a alteração do atendimento. Referiu que é favorável ao consenso no 

Município, pois, assim, haveria outra ótica sobre a política. O Vereador 

Adriano Horbach, devidamente inscrito, disse que, na semana passada, leu 

uma matéria sobre o repasse de R$ 12 milhões de reais do Governo Federal 

para o Vale do Taquari, referente à 1ª parcela do Programa de 

Enfrentamento ao Coronavírus, recebendo o Município de Roca Sales a 

quantia de R$ 371.000,00 (trezentos e setenta e um mil reais). Mencionou, 

ainda, que o auxílio federal será dividido em quatro repasses mensais para 
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socorrer as contas públicas, podendo ser aplicado uma parte em custeio e 

outra na Secretaria Municipal da Saúde, vindo a beneficiar a situação 

financeira do Município. Parabenizou o colega Nelson pela iniciativa de 

construção de uma praça junto ao Bairro 7 de Setembro, a qual está será 

iniciada em breve. Informou que na próxima sessão apresentará um 

requerimento, solicitando à Administração Municipal, a concessão de 

incentivos para uma empresa localizada em Roca Sales. Por fim, solicitou 

aos roca-salenses uma maior compreensão em relação às orientações dos 

Órgãos de Saúde, utilizem máscaras ao sair de casa e evitem aglomerações, 

para que não haja crescimento no número de infectados no Município e 

Região. Concluídas as manifestações em explicações pessoais, o Presidente 

agradeceu a presença dos colegas, dos servidores e da imprensa, convidando 

a população para acompanharem de suas casas, a próxima Sessão Ordinária 

no dia 29 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, 15 

de junho de 2020. Registre-se. Publique-se. 

 

 

Adriano Horbach  Rogério Engster         Nelson A. Vasconcelos Salvador 
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