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ATA Nº 016/2020 
 
Aos seis dias do mês de julho 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 29 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 080/20, informando que o Prefeito Municipal  
viajou a Brasília no dia 06 de julho, a fim de tratar assuntos relacionados a 
encaminhamento e andamento de Projetos junto a vários Ministérios, bem 
como para audiências com Deputados, tratando da liberação de recursos 
federais para o Município de Roca Sales, com retorno previsto para o dia 10 
de julho. Ofício nº 081/20, encaminhando cópia das Leis Municipais 
números 1.855/20, 1.856/20, 1.857/20 e 1.858/20, sancionadas em 30 de 
junho de 2020, para arquivamento. Ofício nº 082/20, encaminhando o 
Projeto de Lei número 035/20, para apreciação. EXPEDIENTE DO 
LEGISLATIVO: Projetos de Leis do Legislativo Municipal números 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 20/07/2020, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara no dia 21/07/2020. 

Roca Sales, 21/07/2020. 
 

Julia Wirtti Fussieger 
Diretora de Expediente 
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001/20, 002/20 e 003/20. EXPEDIENTE EXTERNO: Não houve. Lidos 
os expedientes, o Presidente consultou o Plenário sobre a possibilidade de 
apreciar e votar, de forma imediata, o Projeto de Lei do Poder Executivo 
protocolado na Sessão. O Plenário concordou com a proposta. Assim, foi 
solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 035/20, que autoriza o Poder 
Executivo a realizar a concessão de uso de equipamentos agrícolas a 
Associação de Produtores Rurais Familiares da Linha Sete de Setembro. O 
Projeto foi colocado para apreciação e votação do Plenário, restando 
aprovado, por unanimidade. Na apreciação do referido projeto, os 
Vereadores Luís Fernando, Nelson e Ivair afirmaram que os maquinários 
serão importantes no auxílio aos produtores rurais, sendo o seu uso será 
organizado pela própria Associação da comunidade, servindo a todos os 
produtores, e não somente aos associados. Ainda, foi solicitado para que a 
Administração Municipal fiscalize a utilização das máquinas agrícolas. 
Prosseguindo, o Plenário foi consultado sobre a possibilidade de apreciar e 
votar, de forma imediata, os Projetos de Leis de iniciativa do Poder 
Legislativo. O Plenário concordou com a proposta. Antes da leitura das 
matérias, o Presidente esclareceu que os Projetos a serem apreciados tratam 
da fixação dos subsídios dos Agentes Políticos, do Prefeito, Vice-Prefeito, 
Secretários Municipais e Vereadores, para a próxima legislatura de 
2021/2024, sendo de iniciativa do Poder Legislativo Municipal. Disse que a 
matéria foi discutida antecipadamente pelos Vereadores, e, diante do cenário 
econômico do País, principalmente do Município, a Câmara, em consenso 
dos Vereadores, decidiu por manter os atuais subsídios dos Agentes 
Políticos para a próxima legislatura. Disse, ainda, que terá redução no 
orçamento da Câmara, uma vez que não haverá mais a verba de 
representação para o Presidente do Legislativo Municipal, sendo o seu 
subsídio será igual aos demais Vereadores. Feitas as explicações, o 
Presidente solicitou a leitura dos Projetos de forma individual. Projeto de 
Lei nº 001/20: Dispõe sobre a fixação do subsídio dos Secretários 
Municipais a partir de 1º de janeiro de 2021, revoga a Lei Municipal nº 
1.583/16. Projeto de Lei nº 002/20: Dispõe sobre a fixação dos subsídios do 
Prefeito e Vice-Prefeito Municipal para a legislatura 2021/2024. Projeto de 
Lei nº 003/20: Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Vereadores para a 
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legislatura 2021/2024. Os Projetos foram colocados para apreciação e 
votação do Plenário, restando aprovados, por unanimidade. Prosseguindo, o 
Presidente 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 
Cleiton Telocken, devidamente inscrito, apresentou um relatório das 
atividades durante a sua gestão como Vereador, pedidos protocolados e 
emendas parlamentares destinadas ao Município. O Vereador Nelson 
Vasconcelos Salvador, devidamente inscrito, mencionou que esteve no 
Pelotão da Brigada Militar de Roca Sales, entregando um ofício informando 
a possibilidade de concessão de auxílio moradia ou transporte aos policiais 
lotados no Município, que residem fora do território, lembrando que os 
benefícios são oriundos do seu Requerimento aprovado no ano de 2018. 
Referiu que foi solicitado ao Comandante, mais efetivos para Roca Sales, e, 
ainda, agradeceu aos envolvidos que apoiaram o seu pedido. Ao final, 
prestou condolências pelo falecimento da Senhora Neli Freitas, integrante do 
Projeto Luz do Amanhã, a qual fez um belo trabalho social no Bairro Sete 
de Setembro. O Vereador Luís Fernando Horst, devidamente inscrito, 
afirmou que, em relação ao que foi debatido sobre as câmeras de vídeo-
monitoramento instaladas no Município na sessão anterior, há um controle 
das câmeras pela Polícia Civil de Roca Sales. Referiu que, pelo contato que 
teve com a empresa responsável pelas instalações, em trinta dias, a central 
de monitoramento estará funcionando no prédio da Brigada Militar. Em 
relação à RS-129, parabenizou a equipe responsável pela retirada de 
materiais que não foram utilizados nas obras de pavimentação, atendendo o 
seu pedido. Na oportunidade, solicitou que a Administração Municipal, após 
o término das demais obras feitas, procedesse com o recolhimento dos 
materiais de imediato. Ainda, solicitou para que fossem feitas as bocas de 
lobo ao longo do referido trecho, onde necessário, para que se evitem os 
alagamentos. Outrossim, solicitou ao Poder Executivo para que instale mais 
praças municipais infantis, pois há poucas no Município. Por último, 
solicitou agilidade na elaboração do projeto de construção do novo prédio da 
Polícia Civil na Praça da Matriz do Município, sendo, também, elaborada a 
realocação da praça infantil. O Vereador Paulo Germano Koste, 
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devidamente inscrito, reiterou sua manifestação da Sessão anterior, 
afirmando a representatividade dos trabalhos da Câmara de Vereadores 
perante o desenvolvimento e melhorias do Município, pois houve o apoio do 
Poder Legislativo Municipal nos projetos apresentados pela Administração 
Municipal. Referiu que a Câmara abriu caminhos, conseguiu recursos e deu 
condições para que o Poder Executivo Municipal realizasse muitos projetos 
em benefício da população. Mencionou, ainda, que os gestores públicos do 
Município devem ter sabedoria na aplicação dos recursos federais e 
estaduais que estão sendo destinados para o enfrentamento do COVID-19 e 
para custeio, devendo ser aplicado em medidas necessárias e essenciais. 
Também, disse que devemos estar preparados para o futuro, tentar igualizar 
as necessidades de todos, para que todos saiam fortes dessa pandemia. O 
Vereador Gilvani Bronca, devidamente inscrito, relatou que faz quatro 
meses que estamos em meio a uma pandemia, e uma das maiores 
preocupações é não contrair o vírus. Mas, além dos prejuízos da saúde das 
pessoas, há também o prejuízo econômico e social. Sugeriu que fosse 
formada uma comissão para centralizar forças entre Câmara de Vereadores, 
Poder Executivo, Associações, COMUDE e representantes da sociedade 
civil, para auxiliar as pessoas com dificuldades e fortalecer a economia 
local. Concedida a palavra, o Vereador Paulo afirmou que com o fim da 
pandemia, a situação econômica pode se agravar, e devemos priorizar a fase 
pós-pandemia, e não o ano eleitoral e interesses privados. O Vereador 
Adriano Horbach, devidamente inscrito, referiu que foi procurado por 
representantes da comunidade da Linha Parobé Alto, sendo solicitada a 
instalação da rede de água. Diante da tentativa de manter um contato com o 
Secretário Municipal da Agricultura, sem lograr êxito, disse que 
encaminhará um ofício ao Secretário, para comparecer à Câmara de 
Vereadores, e explicar sobre o assunto. Outrossim, solicitou à 
Administração Municipal para instalar um toldo na frente da antiga Estação 
Rodoviária, pois, considerando que está fechada, as pessoas que aguardam 
os ônibus permanecem na calçada, expostas em dias de chuva. Solicitou, 
também, para que fosse recolocada a cobertura ao longo da Rua Theobaldo 
Zart. Agradeceu ao Secretário de Serviços Urbanos pelos trabalhos 
realizados no perímetro urbano do Município. Solicitou, também, que 
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fossem feitas melhorias nas estradas do Município. Por fim, agradeceu ao 
colega Nelson pelo convite para a entrega do ofício ao Comandante do 
Pelotão da Brigada de Roca Sales, informando o incentivo aos policiais 
militares. Concluídas as manifestações em explicações pessoais, o 
Presidente comunicou que, diante do adiamento das Eleições 2020, para os 
dias 15 de novembro (1º turno) e 29 de novembro (2º turno), foram, 
também, alterados os prazos de condutas vedadas aos agentes políticos. 
Dessa forma, as transmissões das Sessões da Câmara e a manifestação do 
Vereador da Tribuna, serão permitidas até o dia 15 de agosto, três meses 
antes do pleito eleitoral. A seguir, o Presidente mencionou que a Câmara 
registra o falecimento da Senhora Neli Freitas, ocorrido na tarde do dia 06 
de julho. Afirmou que Neli fazia parte da diretoria do Projeto Beneficente 
Luz do Amanhã, sempre presente nos eventos promovidos pelo Projeto, 
defendendo as causas sociais da nossa comunidade. Assim, a Câmara 
prestou uma última homenagem a essa roca-salense, sendo solicitado um 
minuto de silêncio. Ao final, agradeceu a presença dos colegas, dos 
servidores e da imprensa, convidando a população para acompanharem de 
suas casas, a próxima Sessão Ordinária no dia 20 de julho de 2020, às 19 
horas. Nada mais havendo a se tratar, declarou, sob a proteção de Deus, 
encerrada a Sessão. Sala das Sessões, 06 de julho de 2020. Registre-se. 
Publique-se. 
 
 
Adriano Horbach  Rogério Engster         Nelson A. Vasconcelos Salvador 
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Cleiton Telocken       Ivair Zanchetti       Luís Fernando Horst 
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