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ATA Nº 005/2021 

 

Aos quinze dias 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, Nelson Vasconcelos Salvador e Paulo Ricardo Gonçalves. 
Verificado o número regimental, o Presidente, invocando a proteção de 

Deus, declarou aberta a Sessão. Cumprimentou os colegas, os servidores da 

Casa e os internautas que acompanhavam a Sessão. Após, disse que não 

seria feita a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 01 de março 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 

004/21 para apreciação e votação do Plenário, restando aprovada, por 

unanimidade. Após, solicitou a leitura dos expedientes.  EXPEDIENTE 

DO EXECUTIVO: Ofício nº 039/21, encaminhando resposta ao 

requerimento n° 015/21 do Vereador Antonio Valesan. Encaminhando 

respostas aos requerimentos números 016/21 e 017/21 do Vereador 

Henrique Pivatto. Encaminhando resposta ao requerimento n° 018/21 do 

Vereador Paulo Ricardo Gonçalves. Ofício nº 040/21, encaminhando o 

Projeto de Lei n° 011/21, para apreciação. EXPEDIENTE DO 

LEGISLATIVO: Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, referente 

ao Projeto de Lei n° 010/2021. Requerimento nº 019/2021, do Vereador 

Tairo Weirich. Requerimento nº 020/2021, do Vereador Cleber Scottá. 

Requerimento nº 021/2021, do Vereador Nelson Vasconcelos Salvador. 

Requerimento nº 022/2021, do Vereador Gilvani Bronca. Projeto de Lei n° 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 29/03/2021, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara no dia 29/03/2021. 

Roca Sales, 30/03/2021. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretora de Expediente 
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001/2021, do Vereador Tairo Weirich. Indicação de n° 018/2021, do 

Vereador Paulo Ricardo Gonçalves. EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício 

S/N do Hospital Roque Gonçalves, solicitando o repasse da Câmara de 

Vereadores no valor R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para auxiliar no 

combate a COVID-19. Ofício n° 018/2021, da Câmara de Vereadores de 

Muçum, solicitando apoio a Moção de Repúdio contra a Empresa RGE-Sul. 

Lidos os expedientes, o Presidente, diante do parecer protocolado pela 

Comissões de Constituição e Justiça, solicitou que fossem lido o Projeto, de 

forma individual. Projeto de Lei nº 010/21: Cria o 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. A seguir, foi lido o parecer 

pela Comissão, sendo favorável. O Presidente colocou o Projeto para 

apreciação e votação do Plenário, restando aprovado, por unanimidade. 

Dando andamento, o Presidente consultou o Plenário sobre a possibilidade 

de apreciar e votar, de forma imediata, o Projeto de Lei protocolado pelo 

Executivo Municipal. O Plenário concordou com a proposta. Assim, foi 

solicitada a leitura do Projeto. Projeto de Lei nº 011/21: Fixa de forma 

excepcional o mês de abril de 2021, para pagamento do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) do Município, referente ao exercício de 2021, e 

da outras providências.  Lido, o projeto foi colocado para apreciação e 

votação do Plenário, restando aprovado, por unanimidade. Prosseguindo, o 

Presidente consultou o Plenário 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 

019/2021, do vereador Tairo Weirich, solicitando ao Executivo Municipal, 

para que seja alterada Lei de incentivo nº370/02, referente à produção 

primária e a emissão de notas fiscais, visando mudar a forma de cálculo do 

incentivo para produção. Os bônus a serem fornecidos a quem de direito, 

continuarão a ser calculados da aplicação da raiz quadrada sobre a soma das 

notas de produtor aptas. Entretanto o resultado do cálculo deverá ser 

multiplicado por 02, a ser recebido pelo beneficiário. A seguir, foi colocado 

para apreciação e votação do Plenário. O Vereador proponente apresentou 

as razões do seu pedido. Concedida a palavra, o vereador Antonio Valesan 

parabenizou a proposição, salientou ser importante incluir as agroindústrias, 

pois elas também necessitam um incentivo. O vereador Cleber Scottá, disse 

ser parceiro no requerimento, onde lutara na busca de máquinas e 
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equipamentos para o município, sendo de fundamental importância um 

suporte do município. O vereador Henrique Pivatto, salientou a importância 

do requerimento aos produtores rurais, reforçou ser importante a 

organização ao atendimento, sendo necessária a participação do executivo 

no requerimento. O vereador Nelson Vasconcelos Salvador, parabenizou o 

requerimento e disse ser um grande passo principalmente para jovens. A 

matéria foi aprovada, por unanimidade.  Requerimento n° 020/2021, do 

vereador Cleber Scottá, solicitando que seja oficiado o Poder Executivo 

Municipal, para que estude a possibilidade de implantar o turno único para 

os funcionários do setor de obras. O Vereador proponente apresentou as 

razões do seu pedido. A matéria foi colocada para apreciação O Presidente 

Cleiton Telocken, salientou que o Executivo já decretou uma forma de 

trabalho alternativo, através da Ordem de Serviço 06/2021, sendo assim 

perguntou se o vereador gostaria de prosseguir com seu Requerimento, o 

vereador Cleber, disse dar prosseguimento. A matéria foi aprovada, por 

unanimidade. Requerimento nº 021/2021, do vereador Nelson Vasconcelos 

Salvador, solicitar ao Executivo Municipal, para que seja comunicado aos 

proprietários dos terrenos baldios, da zona urbana da cidade, a fim de 

providenciar a limpeza dos mesmos, dentro de um prazo previamente 

estabelecido. Na hipótese de não ser efetuada a limpeza pelos proprietários, 

o município deverá limpar os terrenos e lançar as despesas no cadastro 

municipal, em nome do proprietário do imóvel. O Vereador proponente 

apresentou as razões do seu pedido. A seguir, foi colocado para apreciação 

e votação do Plenário. O vereador Antonio parabenizou o vereador, 

ressaltou ser necessário terceirizar uma empresa para realizar os serviços de 

limpeza. A vereadora Jaquisele, ressaltou ser de extrema importância, onde 

ressaltou ser de fundamental importância a readaptação das calçadas. O 

vereador Paulo, disse ser necessário realizar um Projeto com base no 

Projeto parcerias que existe no município. O vereador Gilvani, ressaltou que 

é um trabalho que já vem de anos, ressaltou que deveria ser feito uma Lei 

com objetivo de regulamentar as calçadas e limpezas, salientou que se fosse 

preciso criar uma comissão para analisar e criar um Projeto de Lei. Matéria 

restando aprovada, por unanimidade. Requerimento nº 022/2021, do 

vereador Gilvani Bronca solicitando ao Executivo Municipal, a relação de 

todos servidores que possuem suas férias vencidas. O Vereador proponente 

apresentou as razões do seu pedido. A seguir, foi colocado para apreciação 

e votação do Plenário. Requerimento restando aprovado, por unanimidade. 

Na sequência tivemos o Projeto de Lei n° 001/2021 do Poder Legislativo, 
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de autoria do vereador Tairo Weirich, que cria o Programa de Incentivo ao 

aumento da Produção Agropecuária, vinculada a Secretaria da Agricultura 

do Município de Roca Sales. No entanto por uma questão de ordem o 

vereador proponente, solicitou que o Projeto fosse alterado para 

Requerimento, permanecendo o mesmo conteúdo. De imediato o Presidente 

consultou o Plenário para a possibilidade de votação do mesmo. Na 

apreciação o vereador Gilvani, ressaltou ser um Projeto/ Requerimento 

muito bom, sendo que o município tem um grande potencial de crescimento 

agrícola. Relembrou ter protocolado Projetos nos mesmos moldes em anos 

anteriores.  O requerimento restou aprovado, por unanimidade. A seguir, o 

Presidente determinou a leitura da Indicação de n° 018/2021, do vereador 

Paulo Ricardo Gonçalves, para que seja feita a colocação de placas de 

trânsito na localidade de Marechal Floriano mais precisamente no acesso à 

Linha Marquês do Herval, localidade conhecida como encruzilhada. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  O vereador Cleber Scottá, devidamente 

inscrito, endossou seu requerimento, agradecendo a todos vereadores pela 

aprovação do mesmo. No final agradeceu aos pedidos atendidos, reforçou 

sua indicação para arrumar a estrada da Linha Três Pinheiros. O vereador 

Nelson Vasconcelos Salvador, devidamente inscrito, disse que esteve 

afastado pelo fato de estar com Coronavírus. Ressaltou ser importante 

verificar a rede de água do Loteamento Sete de Setembro, pois a mesma 

está em péssimas condições, ainda ressaltou a importância de verificar as 

lâmpadas do Bairro. O vereador Gilvani bronca, devidamente inscrito, 

informou estar trabalhando em um Projeto de Lei referente a adequação de 

calçadas, sendo o principal objetivo a praticidade e funcionalidade, ademais 

disse que está aberto a parcerias para montar o Projeto, se necessário fosse 

cria uma Comissão para analise do mesmo. A vereadora Jaquisele pediu a 

palavra, disse que no dia 08 de março seria feita a homenagem as mulheres, 

porém devido a Pandemia a mesma não ocorreu, solicitou uma salva de 

palmas a todas mulheres. O presidente informou que a viagem a Brasília na 

data de 23 de março á 26 de março seria cancelada devido à situação de 

bandeira preta, sendo marcada outra data no próximo mês. Ao final, o 

Presidente lembrou que a próxima Sessão Ordinária ocorrerá no dia 29 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, 15 de março de 

2021. Registre-se. Publique-se.  
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