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PROJETO DE LEI Nº 050/2019, do Poder Executivo Municipal de Roca Sales, de 
06 de dezembro de 2019. 
 
 

Altera a afetação de bem público de área 
institucional para bem dominial, de área 
localizada na Rua Porto Alegre, Loteamento 
Hugo Horst, cidade de Roca Sales, e dá outras 
providências. 
 
 

As Comissões de Constituição e Justiça, e Orçamento e Finanças da Câmara 
Municipal de Vereadores de Roca Sales, compostas pelos Vereadores Ivair 
Zanchetti, Luís Fernando Horst, Gilvani Bronca e Paulo Germano Koste, 
reunidas no dia 19 de novembro de 2020, às 8 horas, nas dependências da Câmara, 
com o objetivo de finalizar a análise do Projeto de Lei acima referido, que altera a 
afetação de bem público de área institucional para bem dominial, localizado na 
Rua Porto Alegre, Loteamento Hugo Horst, cidade de Roca Sales, tendo o 
Vereador Paulo Germano Koste, como Presidente dos trabalhos, e o Vereador 
Ivair Zanchetti, como Relator, depois de vistoriar o imóvel a ser desafetado e o 
loteamento, constataram a possibilidade de alterar a afetação mencionada, haja vista 
que possibilitará ao Executivo Municipal fazer a concessão de uso, ao SINDICATO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ROCA SALES - 
SINDISALES, pessoa jurídica. 
 
Por outro lado, com a concessão de direito real de uso, a Entidade (SINDISALES), 
obrigatoriamente, implantará no local a sua sede e destinará uma área de recreação, 
com a instalação de equipamentos, para utilização pública da comunidade em geral.   
 
É importante registrar, ainda, que o imóvel afetado, da forma que se encontra, 
dificilmente cumprirá com sua destinação e finalidade específica, uma vez que na 
região já existem equipamentos públicos suficientes e adequados para satisfazer a 
demanda do núcleo habitacional ali existente, de forma satisfatória.  
 
Dessa forma, por unanimidade de seus membros, decidiram dar parecer favorável 
à aprovação do Projeto, com base na própria Justificativa ao Projeto de Lei, 
considerando que o mesmo é Constitucional e Legal, e que não haverá nenhuma 
despesa a ser suportada pelo poder público municipal. 
   
 
 

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

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


    

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

É o Parecer. 
 
Roca Sales, 30 de novembro de 2020. 
 
 
 

Vereador Paulo Germano Koste - Presidente 
 
 
Vereador Ivair Zanchetti - Relator 
  
 
Vereador Luís Fernando Horst - Vogal 
 
 
Vereador Gilvani Bronca - Vogal 
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