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ATA Nº 015/2020 
 
Aos vinte e nove 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. De imediato, 
solicitou a leitura da Ata da Sessão anterior. Lida, a mesma foi colocada 
para apreciação e votação do Plenário, restando aprovada, por unanimidade. 
Após, foi solicitada a leitura dos expedientes. EXPEDIENTE DO 
EXECUTIVO: Ofício nº 073/20, encaminhando resposta aos 
Requerimentos dos vereadores. Ofício nº 074/20, encaminhando cópia das 
Leis Municipais números 1.853/20 e 1.854/20, sancionadas em 16 de junho 
de 2020, para arquivamento. Ofício nº 075/20, encaminhando os Projetos de 
Leis números 031/20, 032/20, 033/20 e 034/20, para 
apreciação. EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO: Requerimento número 
015/2020, do Vereador Paulo Germano Koste, e Requerimento nº 016/2020, 
do Vereador Adriano Horbach. EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício nº 
0519/2020, da Caixa Econômica Federal, informando a celebração do 
Contrato de Repasse com o Município de Roca Sales, que tem por finalidade 
“Recapeamento asfáltico de via urbana com C.B.U.Q. Além disso, serão 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 06/07/2020, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara no dia 07/07/2020. 

Roca Sales, 07/07/2020. 
 

Julia Wirtti Fussieger 
Diretora de Expediente 
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executados passeios, acessibilidade, sinalização vertical e horizontal e 
drenagem pluvial. O valor do repasse é de R$ 238.856,00, tendo o 
Município de Roca Sales se comprometido a aportar, a título de 
contrapartida, a quantia de R$ 9.952,33. Ofício nº 510/20, da Caixa 
Econômica Federal, informando o crédito de recurso financeiro, sob 
bloqueio, em 23/06/20, no valor de R$ 89.142,86, na conta vinculada ao 
Contrato de Repasse firmado com o Município de Roca Sales, assinado em 
16/11/2018, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do 
Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto 
“pavimentação asfáltica em ruas do perímetro urbano de Roca Sales. Lidos 
os expedientes, o Presidente consultou o Plenário sobre a possibilidade de 
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 031/20: Altera as Leis 
Municipais números 1.835/20, 1.840/20 e 1.841/20 e prorroga contratações 
temporárias de excepcional interesse público. Projeto de Lei nº 032/20: 
Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 
01(um) Assistente Social. Projeto de Lei nº 033/20: Autoriza abertura de 
Créditos Especiais no valor de R$ 165.010,84, visando aplicação de recursos 
vinculados provenientes do Governo Federal e indica recursos. Projeto de 
Lei nº 034/20: Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de R$ 
16.000,00, para ressarcimento ao Fundo de Previdência Social do Município 
(FPSM), de valores pagos a título de auxílio-doença, salário-maternidade, 
salário-família e auxílio-reclusão 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 
do Requerimento nº 015/2020, do Vereador Paulo Germano Koste, 
solicitando seja oficiado ao Poder Executivo Municipal, para que remeta à 
Câmara de Vereadores, informações e a documentação sobre a venda do 
segundo lote do imóvel que pertenceu a Massa Falida Flama, de propriedade 
do Município, e a respectiva informação da destinação dos valores recebidos 
com a referida alienação. A proposição foi colocada para apreciação e 
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votação do Plenário, restando aprovado, por unanimidade. A seguir, o 
Presidente convidou o Vice-Presidente, Vereador Rogério Engster, para 
assumir a Presidência da Casa Legislativa, para conduzir os trabalhos 
relacionados ao Requerimento por ele apresentado. Após, o Presidente em 
exercício, solicitou a leitura do Requerimento nº 016/2020, do Vereador 
Adriano Horbach, solicitando ao Poder Executivo Municipal, a concessão de 
incentivos a Empresa A.M. Embalagens LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob 
nº 03.541.626/0001-01, através de doação de uma área de terras, com uma 
superfície de, no mínimo, 1.500m², situada na área urbana do Município, ou 
próxima dele, nos termos do requerimento da Empresa. Encaminhou, em 
anexo, o requerimento da Empresa e cópias dos comprovantes da sua 
regularidade tributária. O Requerimento foi apreciado e votado pelo 
Plenário, sendo aprovado, por unanimidade. Na apreciação do Requerimento 
nº 014/2020, o vereador Luís Fernando questionou se a Empresa interessada 
já havia solicitado diretamente à Administração Municipal o incentivo 
postulado. Em resposta, o vereador Adriano afirmou que a solicitação se deu 
através do Requerimento, e que, se aprovado, a Empresa entrará em contato 
com o Poder Executivo Municipal. Concedida a palavra, os vereadores Ivair, 
Paulo e Nelson manifestaram apoio à propositura, principalmente por ser 
uma empresa consolidada no Município de Roca Sales há muitos anos. 
Retornando à Presidência, o Vereador Adriano consultou as Comissões se 
haviam eventual comunicação a fazer. Os Presidentes das Comissões 
Permanentes informaram que não haveria pronunciamento para a 
Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Nelson Vasconcelos 
Salvador, devidamente inscrito, lembrou que há dois anos esteve em Porto 
Alegre, acompanhando os empresários, com o objetivo de buscar incentivos 
para a Empresa de Calçados de propriedade de Juliano de Vargas. 
Mencionou que foi aprovada pela Câmara a doação de uma área de terras 
para construção da sede da Empresa, e, na última semana, a mesma foi 
inaugurada. Agradeceu aos envolvidos pelo apoio, principalmente, pelas 
vagas de emprego que serão geradas. Ainda, agradeceu aos colegas pela 
aprovação de incentivos à Empresa Dana Calçados, que deu início às obras 
de construção há poucos dias. Por outro lado, parabenizou a Secretaria de 
Serviços Urbanos pelo empenho no asfaltamento das ruas do Município, 

site: www.camararocasales.com.br  -  e-mail: secretaria@camararocasales.com.br 
 

http://www.camararocasales.com.br/


   4 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Rua Eliseu Orlandini, 28, Centro, Roca Sales/RS 
CEP 95735-000 – Fone: (51) 3753-2731 

manifestando seu contentamento com a parceria entre o Poder Executivo e 
Legislativo Municipal. O Vereador Gilvani Bronca, devidamente inscrito, 
informou que, na semana anterior, foi emitido parecer pelo Tribunal de 
Contas, aprovando sem apontamentos as contas de gestão da Câmara de 
Vereadores, relativo ao ano de 2018, enquanto estava na Presidência, 
manifestando ter tido transparência nos seus atos, seguindo os seus 
princípios. Por outro lado, diante da suspensão das manifestações dos 
vereadores em explicações pessoais, a partir da próxima sessão, pelo período 
de três meses anterior ao pleito, seguindo a lei eleitoral, aproveitou a 
oportunidade para se desculpar se em algum momento se equivocou, sem a 
intenção, agradecendo aos munícipes por assistirem às transmissões da 
Câmara até então. O Vereador Paulo Germano Koste, devidamente inscrito, 
disse que o ano que estamos passando, é um ano atípico, em razão do 
COVID-19, e o Município está recebendo recursos a título de custeio para a 
saúde e aplicação livre, sem precisar realizar a prestação de contas, devido à 
calamidade pública. Enfatizou que no último ano, a Administração Pública 
tem realizado mais obras, do que os anos anteriores, principalmente os 
asfaltamentos no Município, utilizando-se desses valores advindos diante da 
pandemia, ou seja, são recursos que não estavam previstos no Orçamento 
Municipal. Parabenizou os colegas pelo apoio ao projeto do financiamento 
realizado entre o Município e a Caixa, aprovado em 2019, enquanto estava 
na Presidência da Câmara, considerando que será muito bem aplicado no 
Município. Contudo, afirmou que no ano de 2014, quando também estava na 
Presidência da Câmara, foi apresentado um projeto semelhante pelo Poder 
Executivo, cujo Prefeito era do seu Partido PSDB, na época, mas, restou 
reprovado pela oposição, não tendo o Município, a oportunidade de se 
desenvolver. Disse que a mudança de uma visão política iniciou na Câmara 
de Vereadores e é necessária, para que Roca Sales possa crescer. Os demais 
vereadores manifestaram apoio ao pronunciamento. O Vereador Adriano 
Horbach, devidamente inscrito, agradeceu aos colegas pela aprovação do 
seu requerimento proposto na Sessão, solicitando ao Executivo Municipal 
incentivo à Empresa de Embalagens Solupak. Outrossim, relatou que 
quando esteve no mês de março em Brasília, solicitou ao Deputado Federal 
Ronaldo Santini a destinação de um veículo escolar para o Município. No 
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mês de junho, recebeu cópia do Ofício nº 0352/2020, o qual consta a 
solicitação do Deputado da destinação do veículo para Roca Sales, junto ao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ao final, reiterou seu 
pedido à Administração Municipal, para que apresente à Câmara de 
Vereadores o projeto de doação de uma parte do terreno localizado na Praça 
da Matriz para a Delegacia de Polícia Civil de Roca Sales, para possibilitar a 
construção do novo prédio da DP. Concluídas as manifestações em 
explicações pessoais, o Presidente comunicou que, seguindo a Lei Eleitoral 
hoje vigente, a qual prevê condutas vedadas aos agentes políticos pelo prazo 
de 03(três) meses que antecede a data das Eleições 2020, a partir da próxima 
Sessão, não serão mais feitas as transmissões ao vivo pela internet das 
sessões, e que a imprensa deverá divulgar o trabalho da Câmara somente de 
forma institucional. Ainda, informou que também serão suspensas as 
manifestações dos vereadores da tribuna, respeitando o que rege a Lei 
Eleitoral. Ao final, agradeceu a presença dos colegas, dos servidores e da 
imprensa, informando, para fins de publicidade, que a próxima Sessão 
Ordinária ocorrerá no dia 06 de julho de 2020, às 19 horas, na Sede da 
Câmara. Nada mais havendo a se tratar, declarou, sob a proteção de Deus, 
encerrada a Sessão. Sala das Sessões, 29 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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