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ATA Nº 022/2020 
 
Aos quatorze dias do mês de setembro 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 os 
profissionais da imprensa presentes. Mencionou que não seria feita a leitura 
da Ata da Sessão Ordinária do dia 31 de agosto de 2020, haja vista que fora 
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 109/20, 
informando que o Prefeito Municipal viajou a Brasília entre os dias 08 a 11 
de setembro de 2020, com a finalidade de tratar assuntos relacionados ao 
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. EXPEDIENTE DO 
LEGISLATIVO: Requerimento nº 025/2020, do Vereador Luís Fernando 
Horst. Requerimento nº 026/2020, do Vereador Luís Fernando Horst. 
Requerimento nº 027/2020, do Vereador Adriano Horbach. EXPEDIENTE 
EXTERNO: Não houve. Lidos os expedientes, o Presidente consultou o 
Plenário sobre a possibilidade de apreciar e votar, de forma imediata, a 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 21/09/2020, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara no dia 22/09/2020. 

Roca Sales, 22/09/2020. 
 

Julia Wirtti Fussieger 
Diretora de Expediente 
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propositura do Legislativo. O Plenário concordou com a proposta. Assim, o 
Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos números 025/2020 e 
026/2020. Requerimento nº 025/2020, do Vereador Luís Fernando Horst, 
para que o Senhor Prefeito Municipal oficie à Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos, para que faça a troca dos tubos danificados em frente à 
propriedade do Senhor Miguel Kummer, localizada na Linha Sete de 
Setembro. Requerimento nº 026/2020, do Vereador Luís Fernando Horst, 
para que o Senhor Prefeito Municipal oficie à Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos, para que estude a possibilidade de colocação de bocas de 
lobo no final do trecho da Rua José Brock, junto à Praça do Bairro Sete de 
Setembro. O vereador proponente apresentou as razões dos pedidos. As 
matérias foram colocadas para apreciação e votação do Plenário, restando 
aprovadas, por unanimidade. Na apreciação do requerimento n° 026/2020, o 
vereador Paulo registrou a importância do requerimento do colega Luís 
Fernando. Entretanto, observou que durante a atual legislatura, os pedidos 
dos vereadores de oposição, até o momento, não foram atendidos em sua 
maioria. Questionou, ainda, sobre a gestão da atual Administração 
Municipal, diante do fato da necessidade do Senhor Prefeito oficiar ao seu 
Secretário para cumprir uma determinação, restando subentendida a falta de 
comunicação entre os setores competentes. Também, questionou sobre o 
tratamento desigual dado aos vereadores. O vereador Luís Fernando 
justificou a necessidade do pedido por escrito, diante da tentativa inexitosa 
do pedido verbal. Os vereadores Rogério e Adriano endossaram as 
colocações do colega Paulo. 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 027/2020, do Vereador Adriano Horbach, solicitando ao 
Poder Executivo Municipal, para que agilize o processo de execução dos 
reparos da Galeria do Arroio Conventos Vermelhos, parte que foi danificada 
em decorrência da enchente do dia 08 de julho, pois a calçada de passeio 
também foi parcialmente destruída, o que representa sérios riscos de 
acidentes aos pedestres e aos próprios condutores de veículos, uma vez que 
os pedestres são obrigados a caminhar pela rua. O vereador proponente 
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apresentou as razões do seu pedido. A proposta foi colocada para apreciação 
e votação do Plenário, restando aprovada, por unanimidade. Na apreciação 
do Requerimento nº 027/2020, o vereador Paulo parabenizou o colega pelo 
seu pedido, e solicitou à Administração Municipal para que, também, atente 
para o trecho em direção à Linha Barão do Rio Branco, pois o asfalto 
também está cedendo, próximo à encosta do rio, podendo gerar graves 
acidentes com pedestres e veículos. O Vereador Nelson informou que, nos 
próximos dias, o Poder Executivo Municipal, irá realizar processo licitatório 
para o recapeamento da Avenida General Daltro Filho, e, consequentemente, 
fazer os reparos da calçada e estrutura de parte da galeria. 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 Presidente reiterou que o espaço 
das explicações pessoais permanecerá suspenso durante o período eleitoral. 
Após, prestou uma homenagem ao dia 07 de setembro, Dia da 
Independência do Brasil, e o dia 20 de setembro, data da Revolução 
Farroupilha, parabenizando a todos os gaúchos e os cavalarianos que 
levaram a chama crioula por todo Rio Grande do Sul. Ao final, o Presidente 
agradeceu a presença dos colegas, dos servidores da Casa e dos profissionais 
da imprensa, informando que a próxima Sessão Ordinária será no dia 21 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, 14 de setembro 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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