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ATA Nº 004/2021 

 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, 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 Cleiton Telocken, como Presidente; Gilvani 

Bronca, como Vice-Presidente; Tairo Weirich, como Secretário; 

Antonio Valesan, Cleber Scottá, Henrique Pivatto, Jaquisele Janaina 

dos Santos e Paulo Ricardo Gonçalves. Primeiramente, o Presidente 

comunicou que a ausência do Vereador Nelson Vasconcelos Salvador é por 

motivo de saúde, conforme atestado apresentado previamente. Após, o 

Presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. 

Cumprimentou os colegas, os servidores da Casa, os internautas que 

acompanhavam a Sessão e, de forma especial, as mulheres homenageadas. 

Procedeu a leitura de uma mensagem referente ao aniversário de 66 anos de 

instalação do Município de Roca Sales/RS. Mencionou que, durante a 

Sessão Ordinária, serão lembradas as mulheres pelo Dia Internacional da 

Mulher. Após, disse que não seria feita a leitura da Ata da Sessão Ordinária 

do dia 22 de fevereiro de 2021, haja vista que fora disponibilizada aos 

vereadores de forma eletrônica, em dias anteriores, para análise prévia. 

Assim, de imediato, colocou a Ata nº 003/21 para apreciação e votação do 

Plenário, restando aprovada, por unanimidade. Após, solicitou a leitura dos 

expedientes.  EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: Ofício nº 034/21, 

encaminhando resposta ao requerimento n° 007/21 do Vereador Henrique 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 15/03/2021, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara no dia 15/03/2021. 

Roca Sales, 16/03/2021. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretora de Expediente 
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Pivatto. Encaminhando respostas aos requerimentos números 008/21, 

009/21 e 010/21 do Vereador Antonio Valesan. Encaminhando resposta ao 

requerimento n° 011/21 dos Vereadores Henrique Pivatto e Cleber Scottá. 

Encaminhando resposta ao requerimento n° 012/21 do Vereador Nelson 

Vasconcelos Salvador. Encaminhando respostas as indicações  números 

010/21, 011/21, 012/21, 016/21 e 017/21 do Vereador Henrique Pivatto.  

Encaminhando respostas as indicações  números 013/21 e 014/21, do 

Vereador Gilvani Bronca. Encaminhando resposta a indicação n° 015/21 do 

Vereador Cleber Scottá. Ofício nº 035/21, encaminhando cópia das Leis 

números 1.888/21, 1.889/21 e 1.890/21, sancionadas em 19 de fevereiro de 

2021 e cópia da Lei n° 1.891/21, sancionada em 23 de fevereiro de 2021. 

Ofício nº 036/21, encaminhando o Projeto de Lei n° 010/21, para 

apreciação. EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO: Requerimento nº 

015/2021, do Vereador Antonio Valesan. Requerimentos números 016/2021 

e 017/2021, do Vereador Henrique Pivatto. Requerimento n° 018/2021, do 

Vereador Paulo Ricardo Gonçalves. EXPEDIENTE EXTERNO: Não 

houve. Lidos os expedientes e após solicitação do Plenário, o Presidente 

remeteu o Projeto de Lei nº 010/2021, protocolado na Sessão, que trata da 

criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb de que trata a Lei 

Federal nº 14.113, revoga a Lei Municipal nº 807/07, e dá outras 

providências, para a Comissão de Constituição e Justiça, para análise e 

parecer, uma vez que a matéria exige um estudo mais aprofundado, 

seguindo o previsto no Regimento Interno. Dando seguimento, o Plenário 

foi consultado sobre a possibilidade de apreciar e votar, de forma imediata, 

os requerimentos protocolados. O Plenário aprovou a proposta. Dessa 

forma, foi determinada a leitura do requerimento nº 015/2021, do vereador 

Antonio Valesan, solicitando ao Executivo Municipal, que através da 

Secretária da Saúde, sejam incluídos na vacinação do COVID 19 os 

profissionais da educação. Os autores das proposições apresentaram as 

razões dos seus pedidos. Os Requerimentos foram apreciados e votados 

pelo Plenário, sendo aprovados, por unanimidade. Requerimento nº 
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016/2021, do vereador Hemrique Pivatto, solicitando ao Executivo 

Municipal, para que, através do Setor Responsável, seja colocada no 

cronograma de obras a instalação de 02 (dois) redutores de velocidade no 

Bairro Vinte e Um de Abril, nas proximidades da Fruteira da Bina e da 

empresa Quisvi. Requerimento nº 017/2021, do vereador Henrique Pivatto, 

solicitando ao Executivo Municipal, para que disponibilize aos vereadores 

as informações referentes ao valor que o Governo Federal repassou ao 

município de Roca Sales referente ao Covid-19, tanto em 2020 quanto ao 

que recebeu ou receberá em 2021. Requerimento nº 018/2021, do vereador 

Paulo Ricardo Gonçalves, solicitando ao Executivo Municipal, para que 

através do setor responsável, fosse verificada a possibilidade de colocar a 

lona da rua coberta situada na região central do Município. Os autores das 

proposições apresentaram as razões dos seus pedidos. Os Requerimentos 

foram apreciados e votados pelo Plenário, sendo aprovados, por 

unanimidade. Na apreciação do Requerimento nº 015/2020, o vereador 

Cleber, parabenizou o autor pela propositura do requerimento, disse 

concordar que os profissionais da educação entrem na lista de vacinação da 

COVID. A vereadora Jaquisele, salientou que existem protocolos a serem 

seguidos, ademais sugeriu fazer um requerimento para a Secretária da 

Saúde explicar a situação. O vereador Cleiton, se manifestou referente a 

decisão de uma juíza, defendendo a proposição de que a mesma deveria 

incluir os profissionais da educação na lista de vacinação e não decidir pelo 

cancelamento das aulas. Na apreciação do Requerimento n° 016/21, a 

vereadora Jaquisele, reforçou que em consulta ao Executivo, obteve a 

informação de que será providenciado a instalação de faixas de pedestres e 

placas de sinalização no local. O vereador Gilvani Bronca reforçou o 

requerimento. O vereador Cleber Scottá, falou que é de extrema 

importância e que as sugestões dos vereadores são importantes, reforça ser 

necessária a implantação dos dois sistemas, tanto quebra molas como faixas 

de segurança. O Vereador Paulo, relatou ser um local de caminhada de 

diversas pessoas, sendo dessa forma necessária a criação de faixas elevadas. 

Na apreciação do Requerimento n° 018/21, o vereador Antônio, disse ser 

uma via importante para a cidade, defendendo que no futuro poderia ter um 
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telhado definitivo e não apenas lona. O vereador Gilvani, reforçou a 

colocação da lona, todavia, defendeu que se não fosse instalada a referida 

lona, deveriam ser removidas as ferragens existentes no local. O vereador 

Cleber, endossou a fala dos vereadores, defendo ser importante a colocação 

da lona e reparo na estrutura da rua coberta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

O vereador Henrique Pivatto, devidamente inscrito, disse que deveria ser 

utilizado as emissoras de rádio, para informar a população sobre os dias e 

qual a faixa etária da vacinação do COVID. Reforçou a importância de 

atualizar o vacino metrô na página da prefeitura municipal.  Outrossim, 

reiterou seus pedidos, sustentando ser importante tais informações, pois em 

breve alguns vereadores irão a Brasília em busca de recursos. A vereadora 

jaquisele, devidamente inscrita, apresentou números referentes a folha de 

pagamento, informando a redução com gastos em pessoal em relação a 

gestão 2013-2016, sendo que atualmente a folha se encontra em 41,02%. O 

vereador Gilvani Bronca, devidamente inscrito, fez uma homenagem a 

Escola Municipal Perpétuo Socorro pela passagem de seus 50 anos de 

fundação.  Dando sequência, o Presidente abriu espaço para que os 

vereadores pudessem fazer homenagens ao dia da mulher, onde alguns 

vereadores fizeram a leitura de suas mensagens. Ato continuo, o presidente 

fez a leitura de uma mensagem em nome da Câmara de Vereadores. Ao 

final, o Presidente lembrou que a próxima Sessão Ordinária ocorrerá no dia 

15 de março de 2021, às 19 horas. Nada mais havendo a se tratar, declarou, 

sob a proteção de Deus, encerrada a Sessão. Sala das Sessões, 01 de março 

de 2021. Registre-se. Publique-se.  

 

 
Cleiton Telocken                               Gilvani Bronca           Tairo Weirich 

Presidente                      Vice-Presidente                Secretário 

 

 

 

 

Antonio Valesan           Cléber Scottá   Henrique Pivatto 

Vereador            Vereador              Vereador 
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Jaquisele J. dos Santos                       Nelson V. Salvador Paulo R. Gonçalves 

Vereadora           Vereador   Vereador 

 


