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ATA Nº 017/2020 
 
Aos vinte 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 20 de julho 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. Antes de solicitar a leitura dos expedientes, o Presidente se 
pronunciou sobre a triste situação a qual o Município passou na semana do 
dia 08 de julho, que ficará marcado para a história. Devido às fortes chuvas 
que caiu sobre o vale, mais uma vez, Roca Sales foi atingida pelo volume 
expressivo de água. Os prejuízos foram de grande monta, casas, lojas, 
indústrias e comércio, foram fortemente afetados com a perda parcial ou 
total dos móveis, utensílios, vestuários e produtos para o seu sustento, porém 
vidas foram preservadas. Mencionou que o prédio onde a Câmara de 
Vereadores está instalada também foi atingido. Mas que, as pessoas 
comprometidas com uma parte da história do Município, não mediram 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 27/07/2020, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara no dia 28/07/2020. 

Roca Sales, 28/07/2020. 
 

Julia Wirtti Fussieger 
Diretora de Expediente 
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esforços para retirar da sede o acervo material e histórico do Poder 
Legislativo Municipal. Agradeceu a todas as pessoas que ajudaram na 
retirada do mesmo. Comunicou que grande parte do arquivo passivo da 
Câmara foi danificada em decorrência da enchente. Foram fotografadas as 
pastas danificadas e eliminadas, para formarmos um arquivo digital, para 
fins de comprovação dos fatos no futuro. Além do arquivo digital, será feita 
uma pasta física, com as cópias fotográficas das pastas perdidas. Registrou, 
ainda, que no dia 08 de julho, como a água subia muito rápido e não tinha 
nenhum veículo da Prefeitura e nem de particulares à disposição para 
carregamento dos materiais, e pouca gente para ajudar, foi utilizado um 
caminhão que pertence a uma empresa da qual é um dos sócios. Esclareceu 
que é conhecedor de que, em situações normais, não é ético a Câmara 
contratar com empresa da qual é sócio. Contudo, na situação excepcional e 
de extrema urgência, sob pena de perda dos bens públicos, não restou outra 
alternativa que não fosse utilizar o caminhão da referida empresa, que se 
encontrava disponível no momento. Após os esclarecimentos, solicitou a 
leitura dos expedientes. EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: Ofício nº 
085/20, encaminhando resposta a requerimentos dos Vereadores desta Casa. 
Ofício nº 087/20, encaminhando cópia das Leis Municipais números 
1.859/20, 1.860/20, 1.861/20 e 1.862/20, sancionadas em 07 de julho de 
2020, para arquivamento. Ofício nº 088/20, encaminhando o Projeto de Lei 
nº 036/20, para apreciação. Ofício nº 089/20, informando que o Prefeito 
Municipal viajou a Brasília no dia 20 de julho, a fim de participar de 
audiência junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e Defesa Civil, 
agendadas a nível de AMVAT, com a finalidade de tratar assuntos 
relacionados com a liberação de recursos para amenizar as consequências da 
última inundação e liberação do FGTS para aqueles que foram diretamente 
atingidos pela enchente, com retorno previsto para o dia 23 de 
julho. EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO: Não houve. EXPEDIENTE 
EXTERNO: Ofício (s/nº), protocolado pelas Empresas de Transporte 
Escolar e Turismo do Município de Roca Sales e Região do Vale do 
Taquari, solicitando que o Poder Legislativo Municipal intervenha junto ao 
Governo do Estado, para que conceda um auxílio financeiro a estas 
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Empresas, que estão com sérias dificuldades econômico/financeiras, pois 
estão paralisadas desde o mês de março de 2020, devido a pandemia, sem 
qualquer faturamento, com risco de demitir funcionários e encerrar as suas 
atividades. Lidos os expedientes, o Presidente consultou o Plenário sobre a 
possibilidade de apreciar e votar, de forma imediata, o Projeto de Lei 
protocolado na Sessão. O Plenário decidiu de remeter às Comissões o 
Projeto de Lei nº 036/2020, que autoriza a prorrogação do prazo constante 
no inciso II, do art. 3º da Lei Municipal nº 1.761/18, que concede incentivo a 
empresa LE VUE Indústria e Comércio de Produtos de Beleza Ltda, inscrita 
no CNPJ sob nº 17.995.001/0001-16. Dessa forma, o Presidente da Casa 
remeteu a matéria para as Comissões de Constituição e Justiça e Orçamento 
e Finanças. Solicitada a palavra, os Presidentes das Comissões 
comunicaram, para fins de publicidade, que a reunião seria no dia 27 de 
julho, às 18 horas, na sede da Câmara, para análise dos projetos baixados. 
Prosseguindo, o Presidente, diante do pedido lido no expediente externo, 
propôs uma Moção de Apoio ao requerimento das Empresas de Transporte 
Escolar e Turismo de Roca Sales e Região. O Plenário aprovou a proposta. 
A seguir, 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 Paulo Germano Koste, 
devidamente inscrito, disse que se sentiu sensibilizado com a enchente que 
atingiu o Município, e com o grande número de voluntários e doações que 
ajudaram os munícipes, vindos, também, de outros Municípios vizinhos. 
Mencionou que o Prefeito Municipal viajou a Brasília juntamente com 
outros Prefeitos, com o objetivo de trazerem recursos para seus Municípios, 
para cobrir os prejuízos com a enchente. Referiu que é um momento que não 
devemos pensar em interesses próprios, mas sim termos espírito comunitário 
e ajudar o próximo. Outrossim, em que pese ainda estarmos em meio a uma 
pandemia, disse que se sentia mais tranquilo com a decisão do Governo do 
Estado, divulgada na última semana, concedendo maior autonomia aos 
Municípios, em relação ao controle do isolamento social e a cor das 
bandeiras, pois, dessa forma, o controle será aplicado conforme à realidade 
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de cada Município. O Vereador Rogério Engster, devidamente inscrito, 
lembrou que no ano de 2017, apresentou um requerimento solicitando a 
compra de uma máquina agrícola para auxiliar no plantio dos pequenos 
agricultores. Contudo, até o momento, seu pedido não foi atendido. Afirmou 
que os Projetos de Leis apresentados pelo Poder Executivo Municipal, 
realizando parcerias com as Associações comunitárias, não abrangem os 
pequenos produtores, ficando estes desassistidos. Assim, solicitou que a 
Administração Municipal reanalise seu pedido, e auxilie também o pequeno 
agricultor com maquinários. Demonstrou sua preocupação em relação ao 
pagamento do empréstimo realizado pelo Município com a Caixa 
Econômica Federal, uma vez que o Município está tendo menos arrecadação 
diante da pandemia, e o impacto da queda refletirá nos próximos anos. Por 
fim, relatou que no mês passado foi chamado para prestar depoimento na 
Delegacia da Polícia Civil em Roca Sales, para esclarecer sobre um vídeo 
que teria sido feito pelo vereador danificando o asfalto em uma rua do 
Município. Contudo, disse que esclareceu que não foi o autor do vídeo, mas 
que esteve no local fiscalizando as obras. Ainda, referiu que nos últimos 
dias, houve fortes chuvas que danificaram alguns trechos de asfalto no 
Município. O Vereador Ivair Zanchetti, devidamente inscrito, referiu que a 
região alta do interior do Município foi a região mais prejudicada com as 
fortes chuvas e a enchente, uma vez que ficaram nove dias sem energia 
elétrica e água. Relatou que muitas famílias com pessoas idosas foram 
socorridas e retiradas de suas casas com barcos do Corpo de Bombeiros de 
Bento Gonçalves. Solicitou ao Presidente para que agende uma reunião com 
o representante da RGE-Sul, para serem discutidas melhorias no 
fornecimento de energia elétrica no Município, principalmente para o 
interior. Ainda, pediu para que a Administração Municipal atente e faça 
melhorias nas estradas, pois foram muito danificadas com as chuvas, 
estando em condição intrafegável. O Vereador Cleiton Telocken, 
devidamente inscrito, agradeceu à equipe da Defesa Civil do Município que 
atendeu as famílias desalojadas com a enchente. Agradeceu, também, as 
pessoas que se voluntariaram para ajudar as famílias atingidas, as doações 
advindas de outros Municípios, os servidores municipais que realizaram a 
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limpeza das ruas, recolhendo os entulhos e lixos que vieram com a enchente. 
Outrossim, disse que os munícipes, principalmente os comerciantes, estão 
apreensivos com a instabilidade e mudança frequente das cores definidas 
pelo Governo do Estado, diante do avanço dos casos de infectados pelo 
novo Coronavírus. Referiu que, mesmo com a bandeira laranja do 
Município, o Estado deve atentar para os empresários e comerciantes, para 
que não haja mais demissões ou fechamento de empresas. O Vereador 
Nelson Vasconcelos Salvador, devidamente inscrito, também externou sua 
solidariedade com o ocorrido no Município, com a enchente, referindo as 
perdas dos moradores, parabenizando os voluntários que realizaram os 
resgates das pessoas que estavam presas em suas casas. Outrossim, 
parabenizou a manifestação do Presidente da Casa, no sentido de ter 
utilizado o caminhão da sua empresa para retirar os pertences da Câmara e 
da Prefeitura. Contudo, disse que não concorda com a cobrança dos valores 
estipulados pela Empresa, considerando-os excessivos, pois o deslocamento 
foi num trajeto próximo ao prédio da Câmara. Afirmou que muitas pessoas 
ajudaram de forma gratuita os desalojados com a enchente, e considera um 
equívoco o Vereador-Presidente exigir tais valores. Disse que verificará a 
legalidade da contratação de prestação de serviço de uma Empresa da qual 
um vereador é sócio, com Órgão Público. Concedido o aparte, o Presidente 
relatou que no dia da enchente, esteve no prédio da Câmara às quatro horas 
da manhã, para acompanhar o nível da água. Sabendo do risco de entrar 
água no prédio da Câmara, entrou em contato com o Chefe de Gabinete e 
com o Secretário Municipal de Obras, para solicitar um veículo para retirar 
os móveis e arquivos. Entretanto, não havia nenhum veículo disponível para 
tal. O Presidente afirmou que entrou em contato com os vereadores, mas, 
também, não obteve resposta. Assim, o Presidente decidiu por utilizar o 
caminhão da sua empresa. Disse que cometeu um equívoco, porém 
conseguiu salvar os materiais da Câmara, e as luminárias com lâmpadas de 
LED que serão instaladas no Município, cujo transporte foi solicitado pelo 
Chefe de Gabinete do Poder Executivo, Silvio Zart. Afirmou que os valores 
pagos foram fixados com base nas diárias que a Empresa cobra. Retomada a 
palavra, o vereador Nelson disse que seria adequado o Vereador Presidente, 
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sócio da empresa, devolver o valor ao Município. O Vereador Adriano 
Horbach, devidamente inscrito, agradeceu novamente as pessoas que o 
ajudaram na enchente. Relatou que solicitou ao Deputado Estadual Dirceu 
Franciscon, para que o mesmo apresentasse um projeto de lei sobre a 
obrigatoriedade das indústrias, cooperativas e empresas de beneficiamento 
de laticínios e derivados, divulgarem o valor mínimo a ser pago pelo litro de 
leite no mês subsequente, o que permitirá que o produtor tenha a opção de 
fazer queijo, tirar mais leite, garantindo o sustento de sua família da forma 
que lhe convir, sem prejudicar sua produção. Assim, agradeceu ao Deputado 
por apresentar a matéria junto a Assembleia Legislativa. Por outro lado, 
disse do seu descontentamento com a prestação de serviço da Corsan, pois 
recebeu ligação de vários munícipes, reclamando que ficaram por muitos 
dias sem água, após a enchente, informando que oficiará ao Diretor da 
Corsan, para que sejam feitas as devidas melhorias. Ainda, afirmou que, 
através do requerimento, para que o Município decretasse situação de 
emergência pela estiagem, elaborado juntamente com o Vereador Paulo, 
Roca Sales foi contemplado pelo Governo do Estado com incentivo aos 
piscicultores prejudicados pela seca. Por último, referiu que foi empenhado 
o projeto de construção de uma praça municipal no Bairro 21 de Abril. 
Concluídas as manifestações em explicações pessoais, o Presidente 
mencionou, como já referido anteriormente, que a Câmara montou um 
arquivo digital das pastas perdidas na enchente, e, além desse arquivo, será 
feita uma pasta física. Dessa forma, solicitou ao Plenário que analisasse a 
questão, colocando para votação, no que se refere à formação dos arquivos 
comprobatórios. O Plenário aprovou a proposta. Dando andamento, o 
Presidente relatou que, após as cheiras do Rio Taquari, entrou em contato 
com o Deputado Federal Ronaldo Santini solicitando apoio para ajudar com 
as famílias desalojadas e com os danos no Município. Afirmou que o 
Deputado atuou em conjunto com o Município de Rocas Sales na elaboração 
de plano emergencial de ajuda, buscando recursos federais, junto ao 
Ministro da Cidadania, Onix Lorenzoni, e ao Ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, bem como Deputados da Bancada Gaúcha, para 
atender a população de Roca Sales, Encantado, Muçum, Lajeado, Santa 

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

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


   7 
 

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

Tereza e Caxias do Sul. Por fim, procedeu a leitura de uma mensagem em 
homenagem ao dia do amigo, comemorado no dia 20 de julho. Ao final, 
agradeceu a presença dos colegas, dos servidores da Casa e da imprensa, 
convidando a população para acompanharem de suas casas, a próxima 
Sessão Ordinária no dia 27 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, 20 de julho 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 
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