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ATA Nº 008/2021 

 

Aos dezenove dias do mês de abril 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 Nelson Vasconcelos Salvador. Primeiramente, o Presidente 

comunicou que a ausência do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves é por 

motivo de saúde, conforme atestado apresentado previamente. 

Cumprimentou os colegas, os funcionários da Casa, a imprensa, o público 

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

seria feita a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 05 de abril 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 

007/21 para apreciação e votação do Plenário, restando aprovada, por 

unanimidade. Após, solicitou a leitura dos expedientes.  EXPEDIENTE 

DO EXECUTIVO: Ofício nº 056/21, encaminhando resposta a 

requerimento(s) e/ou indicação(ões) dos Vereadores desta Casa. Ofício n° 

057/21, encaminhando Projetos de Leis de números 014/21, 015/21, 016/21, 

017/21 e 018/21, para apreciação desta Colenda Câmara de Vereadores.  

EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO: Requerimento nº 036/2021, dos 

Vereadores Nelson Vasconcelos Salvador e Cleiton Telocken. 

Requerimento n° 037/2021, do Vereador Gilvani Bronca. EXPEDIENTE 

EXTERNO: Ofício n° 003/2021, da CORSAN, em resposta ao Ofício 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 19/04/2021, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara no dia 27/04/2021. 

Roca Sales, 27/04/2021. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretor de Expediente 
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n°049/2021 informa, que a partir do dia 14/04/2021 haverá atendimento 

presencial na Unidade de Roca Sales, somente as quintas feiras. Ressalta a 

existência de uma empresa contratada para fazer a pavimentação, sendo que 

a mesma depende de uma cubagem para executar os serviços, frisando que 

o calçamento é refeito no momento. Lidos os expedientes, o Presidente, de 

imediato, remeteu o Projeto de Lei nº 014/21, que altera a afetação de bens 

públicos, relacionados a áreas institucionais e verdes, localizadas na área 

urbana do Município de Roca Sales, e dá outras providências, às Comissões 

Permanentes para análise e parecer, devido à complexidade da matéria. 

Prosseguindo, o Plenário foi consultado sobre a possibilidade de apreciar e 

votar, de forma imediata, os Projetos protocolados na Sessão. O Plenário 

concordou com a proposta. Assim, foi determinada a leitura dos projetos, de 

forma individual. Projeto de Lei nº 015/21: Autoriza abertura de Crédito 

Especial no valor de R$ 51.000,00, para ressarcimento ao FPSM, de valores 

pagos a título de auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família e 

auxílio-reclusão, indica recursos, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 

016/21: Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público 

de 01 (um) Médico Clínico Geral, e dá outras providências. Projeto de Lei 

nº 017/21: Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de R$ 54.314,00, 

visando aplicação de recursos vinculados provenientes do Governo Federal, 

indica recursos, e dá outras providências. O Presidente, de imediato, 

remeteu o Projeto de Lei nº 018/21: Altera a Lei Municipal nº 689/06, que 

autoriza o Município de Roca Sales a prestar serviços a terceiros com o uso 

de máquinas, equipamentos, implementos e caminhões próprios, 

contratados ou locados, e dá outras providências, às Comissões 

Permanentes para análise e parecer, devido à complexidade da matéria. 

Lidos os Projetos, os mesmos foram colocados para apreciação e votação do 

Plenário, restando aprovados os Projetos de Leis números 015/2021, 

016/2021 e 017/2021, por unanimidade. 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 036/2021, dos vereadores 

Nelson Vasconcelos Salvador e Cleiton Telocken, que seja oficiado o Poder 
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Executivo, para estudar a possibilidade de um empréstimo financeiro para a 

compra de máquinas e caminhões. Requerimento nº 037/2021, do vereador 

Gilvani Bronca, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade 

de instalação de uma incubadora industrial, cujo objetivo é a geração de 

mais empregos e aumento de renda. 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 036/2021, o Vereador Tairo, disse que o 

Projeto de Incentivo a agricultura é um grande exemplo disso, salientou que 

o investimento feito em horas terceirizadas poderia ser utilizado para 

compra de máquinas e caminhões. O Vereador Cleber, ressaltou que os 

maquinários do Município não estão em boas condições, ao mesmo tempo 

que defendeu que a prioridade de trabalho seria em relação as vias 

municipais e acessos aos agricultores, inclusive, sugeriu a criação de um 

Projeto de Lei para regulamentar a situação. O Vereador Henrique, 

informou ser importante o requerimento dos colegas, inclusive, questionou 

que agora existem contratos com empresas terceirizadas, diferente de 

quando solicitou informações referentes a uma empresa e recebeu a 

informação de que não existiam contratos terceirizados. O Vereador Cleiton 

em resposta informou que de fato o Poder Executivo possui contratos 

terceirizados ativos, porém, a empresa referida pelo Vereador Henrique 

Pivatto não presta serviços ao município. O Vereador Antônio, defendeu o 

requerimento e referiu que o valor com empresas terceirizadas é muito alto, 

sendo necessário o investimento na aquisição de maquinas próprias. O 

Vereador Gilvani, está de acordo com a propositura, pois se trata de uma 

simples sugestão. Após, solicitou a apresentação do relatório de viagem a 

Brasília, nos dias 13 a 16 de abril. Os Vereadores Antônio, Cleber, 

Henrique, Jaquisele, Nelson e Tairo apresentaram o relatório, disseram que 

participaram de visitas e reuniões em gabinetes de Deputados Federais, 

Senadores e Ministérios onde foram protocolados ofícios solicitando 

Emendas Parlamentares para o Município e verificada a situação de ofícios 

já protocolados. Prosseguindo, o Presidente da Casa convidou o Presidente 

do Hospital Roque Gonzales, Senhor Eraldo Bonzanini, para manifestação, 
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atendendo Requerimento do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves. O autor da 

proposição não esteve presente por motivos de saúde. O Senhor Eraldo 

explicou sobre o funcionamento do atendimento diário, nos casos de 

urgência e emergência, e o plantão noturno, e das dificuldades do Hospital, 

e das Emendas Parlamentares Recebidas. Os demais vereadores fizeram os 

seus questionamentos e indicaram sugestões, os quais foram respondidos e 

acolhidos pelo Presidente da Entidade. Para esclarecimentos técnicos se fez 

presente Ramon Tiago Zuchetti. Na oportunidade, o Diretor Geral do 

Hospital Roque Gonzalez, o Senhor Paschoal Bertoldi, também, esclareceu 

algumas situações relativas a instituição, assim como atendimentos 

prestados a população roca-salense. Na sequência foi convidada para se 

manifestar à Sra. Maristela Tonini, enfermeira do referido hospital, a qual 

teceu diversas considerações sobre os atendimentos que são realizados e as 

dificuldades que o hospital está enfrentando. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: A Vereadora Jaquisele dos Santos, devidamente inscrita, falou 

sobre sua publicação nas redes sociais, ressaltou que o Hospital receberá um 

recurso de R$ 24.000,00, oriundos da Assembleia Legislativa e Tribunal de 

Contas, onde alguns hospitais foram contemplados com UTI’s, sendo o 

nosso hospital contemplado com o recurso financeiro. Agradeceu pela 

oportunidade da viajem a Brasília, endossou a visita aos Ministérios ficando 

feliz pela recepção, disse ser de grande valia a viajem, pois somente assim 

os recursos poderão chegar a nosso município. Agradeceu a presença do 

Presidente do Hospital, informou que com transparência e trabalhando em 

conjunto tudo se resolve. O Vereador Henrique Pivatto, devidamente 

inscrito, apresentou uma breve prestação de contas de sua viajem a Brasília, 

retornando seus contatos. Disse que foram realizadas algumas consultas nos 

gabinetes em conjunto com os demais vereadores. Ressaltou que foram 

visitados vários gabinetes e protocolados ofícios em busca de recursos para 

o nosso município, sendo a prioridade atual a saúde. O Vereador Antônio, 

devidamente inscrito, agradeceu a viajem a Brasília, onde foram 

protocolados diversos ofícios. Outro assunto foi a respeito dos quebra-

molas na ERS-129, os quais estão causando transtorno a empresas e pessoas 

de nossa cidade, pois os mesmos estão muito próximos. O Vereador Gilvani 
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Bronca, devidamente inscrito, disse ser de extrema importância a usina 

asfáltica no município, reportou-se a época em que ocorreu a inauguração, 

onde foi cobrado por algumas pessoas a respeito da mesma, salientou estar 

feliz com os resultados da usina, ainda destacou que o município poderia 

emprestar a usina asfáltica para o município de Encantado, com intuito de 

utilizar a mesma para pavimentação até a construção do Cristo e 

parabenizou todos envolvidos na obra. Salientou a importância de busca de 

emendas parlamentares, todavia ressaltou a importância do município ter 

uma renda própria melhorada, endossando assim seu requerimento. O 

Vereador Nelson Vasconcelos Salvador, devidamente inscrito, disse estar 

feliz pelo fato de poder ajudar a comunidade, sendo a parceria do município 

e o hospital de grande importância, referindo acerca da importância na 

transparência dos serviços prestados pelo hospital em favor da população. 

Parabenizou a administração por estar fazendo o asfalto da Linha Arroia 

Augusta. Na sequencia falou sobre a busca de emendas parlamentares, onde 

esteve em viajem a Brasília e conversas com assessores dos parlamentares 

informou a necessidade de melhoria na rede de água no Bairro Sete de 

Setembro, ademais verificou o andamento dos seus pedidos parlamentares. 

O Vereador Cleber Scotta, devidamente inscrito, prestou esclarecimento 

sobre sua viajem a Brasília, apresentando os protocolos feitos nos Gabinetes 

Federais. 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 26 de abril de 2021, às 19 horas. 

Nada mais havendo a se tratar, declarou, sob a proteção de Deus, encerrada 

a Sessão. Sala das Sessões, 19 de abril 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 


