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ATA Nº 021/2020 
 
Aos trinta e um dias do mês de agosto 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 e a 
imprensa presente. Mencionou que não seria feita a leitura da Ata da Sessão 
Ordinária do dia 17 de agosto 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, solicitou a 
leitura dos expedientes. EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: Ofício nº 
101/20, encaminhando resposta a requerimentos dos vereadores desta Casa. 
Ofício nº 103/20, encaminhando cópias das Leis Municipais números 
1.864/20, 1.865/20, 1.866/20 e 1.867/20, sancionadas em 18/08/2020, para 
arquivamento. Ofício nº 104/20, encaminhando os Projetos de Leis números 
041/20 e 042/20, para apreciação. Ofício nº 106/20, encaminhando resposta 
aos ofícios encaminhados pela Presidência desta Câmara de 
Vereadores. EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO: Requerimento nº 
024/2020, do Vereador Adriano Horbach. Moção de Repúdio nº 001/2020, 
do Vereador Ivair Zanchetti. Moção de Apoio nº 002/2020, da Mesa 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 14/09/2020, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara no dia 15/09/2020. 

Roca Sales, 15/09/2020. 
 

Julia Wirtti Fussieger 
Diretora de Expediente 
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Diretora. EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício nº 0886/2020/REGOVCX, da 
Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recurso financeiro, sob  
bloqueio, em 14/08/2020, no valor de R$ 63.619,05, na conta vinculada ao 
Contrato de Repasse nº 870289/2018 – Operação 1058707-52, firmado com 
o Município de Roca Sales, assinado em 16/11/2018, no âmbito do 
Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo, sob gestão do 
Ministério do Turismo, que tem por objeto “apoio a projetos de 
infraestrutura turística – construção de portal no Município de Roca 
Sales/RS”. Ofício nº 0887/2020/REGOVCX, da Caixa Econômica Federal, 
notificando o crédito de recurso financeiro, sob bloqueio, em 14/08/2020, no 
valor de R$ 63.619,05, na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 
869975/2018 – Operação 1058788-50, firmado com o Município de Roca 
Sales, assinado em 16/11/2018, no âmbito do Programa de Desenvolvimento 
e Promoção do Turismo, sob gestão do Ministério do Turismo, que tem por 
objeto “apoio a projeto de infraestrutura turística – revitalização e reforma 
de parque no Município de Roca Sales/RS”. Ofício nº 
0927/2020/REGOVCX, da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito 
de recurso financeiro, sob bloqueio, em 26/08/2020, no valor de R$ 
150.000,00, na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 862062/2017 - 
Operação 1046024-00, firmado com o Município de Roca Sales, assinado 
em 29/12/2017, no âmbito do Programa Consolidação do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, sob gestão do Ministério da Cidadania, que tem 
por objeto “estruturação da rede de serviços de proteção social básica – 
ampliação do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS”. Lidos os 
expedientes, o Presidente, analisando os Projetos protocolados para a Sessão, 
de imediato, remeteu o Projeto de Lei nº 042/2020, que dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021, para a 
Comissão de Orçamento e Finanças, conforme rege a Lei Orgânica do 
Município. Por outro lado, consultou o Plenário sobre a possibilidade de 
apreciar e votar, de forma imediata, o Projeto de Lei nº 041/2020, 
protocolado na Sessão. O Plenário concordou com a proposta. Assim, foi 
solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 041/2020, que autoriza medidas 
excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de 
serviços de transporte escolar, em face da situação de emergência e estado 
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de calamidade pública decorrentes do Covid-19, no âmbito do Município de 
Roca Sales. Após, o Projeto foi colocado para apreciação e votação do 
Plenário, restando aprovado, 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. Assim, 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 024/2020, do Vereador 
Adriano Horbach, solicitando ao Poder Executivo Municipal, cópia integral 
do contrato realizado entre o Município de Roca Sales e a Empresa Recanto 
Nativo Empreendimentos Imobiliários LTDA – ME, em 03/04/2017, a qual 
presta serviços com horas-máquina ao Município, contendo cópia dos 
recibos dos serviços prestados aos agricultores, notas fiscais, comprovantes 
dos serviços, e os locais onde foram prestados, com relatório de horas 
prestadas por mês, e respectivos valores, a contar do ano de 2017 até a 
presente data. Nos referidos documentos, deverá constar foto com data 
demonstrativa do odômetro e horímetro, da retroescavadeira, assim como o 
método de controle utilizado pela Prefeitura do Município das horas 
trabalhadas pela máquina. Ainda, solicitou todos os documentos referentes à 
cobrança do IPTU (lançamentos, notificações e recibos) das 82 (oitenta e 
duas) matrículas de números sequenciais 6485 a 6575, do Registro de 
Imóveis de Roca Sales, de propriedade da Empresa Recanto Nativo 
Empreendimentos Imobiliários, do Loteamento aprovado pela 
Administração Municipal em 26/02/2014. O vereador proponente apresentou 
as razões do seu pedido. A proposta foi colocada para apreciação e votação 
do Plenário, restando aprovada, por unanimidade. Retornando à Presidência, 
o Vereador Adriano solicitou a leitura da Moção de Repúdio nº 001/2020, 
proposta pelo Vereador Ivair Zanchetti, aos serviços de fornecimento de 
energia elétrica que a Concessionária RGE-Sul Distribuidora de Energia 
S.A. vem prestando à população roca-salense. Após, colocou a matéria para 
apreciação e votação do Plenário, restando aprovada, por unanimidade. A 
seguir, solicitou a leitura da Moção de Apoio nº 002/2020, proposta pela 
Mesa Diretora, ao pagamento dos salários dos(as) trabalhadores(as) grevistas 
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da rede estadual de educação, cujos pontos foram cortados em razão da 
greve protagonizada pela categoria, pleiteando a reversão da medida imposta 
pelo Governo do Estado. A matéria foi colocada para apreciação e votação 
do Plenário, restando aprovada, por unanimidade. Na apreciação da 
proposta, o vereador Gilvani enalteceu o trabalho realizado por todos os 
professores, manifestando seu voto favorável à moção. Dando seguimento, 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 Presidente 
reiterou que o espaço das explicações pessoais permanecerá suspenso 
durante o período eleitoral. Após, prestou uma homenagem ao Dia do 
Soldado, comemorado no dia 25 de agosto. Ao final, o Presidente agradeceu 
a presença dos colegas, dos servidores da Casa e da imprensa, informando 
que a próxima Sessão Ordinária será no dia 14 de setembro de 2020, às 19 
horas. Nada mais havendo a se tratar, declarou, sob a proteção de Deus, 
encerrada a Sessão. Sala das Sessões, 31 de agosto 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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