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ATA Nº 006/2021 

 

Aos vinte e nove 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. Oportunizando o 

momento, o Presidente solicitou ao Secretário da mesa a leitura da Moção 

de Pesar de n° 002/2021, aos familiares de ADROALDO CONZATTI, em 

razão de seu óbito ocorrido no dia 19/03/2021, no hospital Bruno Born de 

Lajeado/RS. Na sequência, o Presidente fez a leitura da biografia de 

ADROALDO CONZATTI, solicitando um minuto de silêncio. Após, disse 

que não seria feita a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 15 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 005/21 para apreciação e votação do Plenário, restando 

aprovada, por unanimidade. Após, solicitou a leitura dos expedientes.  

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: Ofício nº 042/2021, encaminhando 

respostas aos requerimentos n° 019/2021 do Vereador Tairo Weirich; 

requerimento n° 020/2021 do Vereador Cleber Scotta; requerimento 

021/2021 do Vereador Nelson Vasconcelos Salvador; requerimento n° 

022/20211 do Vereador Gilvani Bronca; resposta ao requerimento verbal 

do Vereador Tairo Weirich; encaminhando resposta à indicação n° 018/21 

do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves. Ofício n° 043/2021, encaminhando 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 05/04/2021, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara no dia 05/04/2021. 

Roca Sales, 06/04/2021. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretora de Expediente 
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para arquivamento cópia das Leis números 1.892/2021 e 1.893/2021, 

sancionadas em 16 de março de 2021. Ofício nº 044/21, encaminhando o 

Projeto de Lei n° 012/21, para apreciação. Ofício nº 045/21, encaminhando 

o Projeto de Lei n° 013/21, para apreciação. Ofício n° 056/2021 do Setor de 

Planejamento do Poder Executivo Municipal, solicitando indicação de dois 

membros desta casa para participarem do COMDEMA. Ofício n° 013/2021 

da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, solicitando espaço 

para apresentação do relatório de gestão de saúde, referente ao terceiro 

quadrimestre de 2020, na sessão legislativa do dia 29 de março de 2021.  

EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO: Parecer das Comissões de 

Constituição e Justiça e Orçamento e Finanças, referente ao Projeto de Lei 

n° 008/2021. Requerimento nº 023/2021, do Vereador Cleber Scotta. 

Requerimento nº 024/2021, do Vereador Gilvani Bronca. Requerimento nº 

025/2021, dos Vereadores Gilvani Bronca e Nelson Vasconcelos Salvador. 

Requerimento nº 026/2021, dos Vereadores Nelson Vasconcelos Salvador e 

Cleiton Telocken. Requerimento nº 027/2021, dos Vereadores Nelson 

Vasconcelos Salvador e Cleiton Telocken. Requerimento n° 028/2021, dos 

Vereadores Henrique Pivatto e Cleber Scotta.  Indicação de n° 019/2021, 

do Vereador Cleber Scotta.  Indicação 020/21, do Vereador Nelson 

Vasconcelos Salvador. Indicação 021/2021, do Vereador Henrique Pivatto. 

EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício S/N da FETAG – RS e Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Roca Sales, informando preocupação quanto a 

vacinação da Covid-19, solicitando apoio desta casa legislativa para cobrar 

do Governo Federal e Estadual mais vacinas. Lidos os expedientes, o 

Presidente de imediato solicitou a escolha de dois membros para 

representarem a Câmara de Vereadores no COMDEMA, sendo assim 

definido pelo plenário como titular a Vereadora Jaquisele Janaina dos 

Santos e suplente o Vereador Antonio Valesan. Após, o Presidente, diante 

do parecer protocolado pelas Comissões de Constituição e Justiça e 

Orçamento e Finanças, solicitou que fosse lido o Projeto de Lei nº 008/21 

que: Autoriza o Chefe do Poder Executivo a doar a área de terras urbana 

constante na Matrícula nº 7.589 ao Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul, e dá outras providências. A seguir, foi lido o parecer das Comissões, 

sendo apresentada uma Emenda Modificativa ao que fora proposto pelo 

Executivo Municipal, alterando a redação do artigo 3º, inciso I do referido 

Projeto, acrescenta data de conclusão da Obra e dá outras providencias. O 

Presidente colocou o Projeto para apreciação e votação do Plenário, 

restando aprovado, por unanimidade. Na apreciação o Vereador Gilvani, 

parabenizou o trabalho das Comissões. O Vereador Antônio Valesan, disse 

ser importante a discussão do Projeto, lembrou que o Vereador Tairo havia 
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sugerido a área onde está academia, assim manteria a estrutura intacta da 

praça, informou haver um poço no local o qual abastece a população 

rocasalense, ficando assim preocupado com futuras escavações. O 

Vereador Cleiton Telocken, parabenizou os vereadores, assessor jurídico da 

casa e secretário pelo empenho e estudo na edição da emenda, onde houve 

diversos debates para solucionar tal Projeto de Lei, finalizando com a 

manifestação de que a futura delegacia pudesse funcionar 24 horas ao dia 

para melhor atender a população. O Vereador Cleber, disse que o local foi 

sugerido por ser perto da administração. Na questão técnica ressaltou que 

os engenheiros sugiram não escavar tanto a área devido evitar inundações 

no prédio. Ademais, informou que está se pensando em uma alternativa 

para onde alocar a Brigada Militar. A vereadora Jaquisele, destacou que a 

importância em alterar o prazo determinado para o término da obra, pois 

houve preocupação quanto ao tempo que obra seria executada. Em 

conversa com delegado, foi informada que já existe a busca de recursos por 

parte dele e que se fosse necessário os vereadores também estariam à 

disposição para auxiliar na captação de recursos. O vereador Tairo, 

levantou a sugestão de realocar a Briga Militar no prédio da atual 

Delegacia. Dando andamento, o Presidente consultou o Plenário sobre a 

possibilidade de apreciar e votar, de forma imediata, os demais Projetos de 

Leis protocolados pelo Executivo Municipal. O Plenário concordou com a 

proposta. Assim, foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 012/21 que: 

Altera a Lei Municipal nº 1.886/21, que autoriza o Poder Executivo a 

celebrar Termo de Autorização de Uso de imóveis com a IPASA - Centro 

de Capacitação Educacional - Eirele, e dá outras providências. Projeto de 

Lei nº 013/21 que: Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a 

Sociedade Beneficente Roque Gonzáles, a abrir Crédito Especial para 

atendimento da despesa, e dá outras providências. Lidos, os projetos foram 

colocados para apreciação e votação do Plenário, restando aprovados, por 

unanimidade. Na apreciação do Projeto n° 013/2021, o Vereador Antônio 

demonstrou preocupação quanto a data da prestação de contas dos valores 

que estão sendo repassados ao hospital, assim como solicitou fosse 

informado nas próximas sessões quem faz parte da Diretoria do Hospital. 

Informou que a Câmara já está a semanas tentando repassar o recurso, 

todavia a prestação de contas do Hospital estava irregular, disse estar 

surpreso com a contratação de funcionários de outros municípios, sendo 

que na cidade existem pessoas habilitadas para exercer o papel de 

administrador do Hospital.  O Vereador Nelson, disse estar indignado com 

a situação do Hospital, pois muitas pessoas não recebem o atendimento 

adequado, sendo que existe um repasse mensal de R$ 125.000,00 (cento e 
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vinte e cinco mil reais) pelo Poder Executivo Municipal. Destacou, ainda, 

que fazem 02 (dois) anos que apresentou requerimentos solicitando fosse 

disponibilizado médicos permanentes para atendimento dos pacientes. Ao 

final da sua manifestação, o Vereador Nelson deixou seu contato telefônico 

a disposição da comunidade, principalmente em favor daquelas pessoas que 

se por ventura tiverem algum problema com o Hospital, possam manter 

contato direto consigo, afirmando que fiscalizará os atos que estão 

ocorrendo. O Vereador Henrique, salientou ser uma grande necessidade 

este Projeto, se comprometeu a fiscalizar os repasses dos valores ao 

Hospital, sendo este recurso oriundo da Câmara de vereadores. O Vereador 

Cleber, endossou os comentários dos colegas, sempre trabalhou na busca 

de recursos para o Hospital, sendo que também irá auxiliar na fiscalização 

da entidade e caso existam irregularidades sejam explicadas. O Vereador 

Gilvani, salientou que a justificativa está clara em que deve ser utilizado o 

repasse. O Vereador propôs a criação de uma Comissão Especial para 

avaliar e fiscalizar os repasses de recursos ao Hospital. De imediato o 

Presidente aceitou e solicitou que o Plenário escolhesse 03 (três) membros 

para compor tal Comissão, ficando assim constituída: como presidenta a 

Vereadora Jaquisele Janaina dos Santos, como relator o Vereador Cleber 

Scotta, como vogal o Vereador Henrique Pivatto. Em complementação a 

manifestação dos colegas, o Presidente desta casa legislativa, Vereador 

Cleiton Teleckon, disse que ainda no dia 03/03/2021 encaminhou ofício ao 

Poder Executivo Municipal solicitando o repasse de recursos ao Hospital, 

todavia devido à falta de prestação de contas por parte do Hospital houve a 

demora. Agradeceu ao servidor Gilmar Fin pela agilidade e competência na 

elaboração do Projeto, agradecendo a participação do Poder Executivo para 

a concretização deste repasse. Solicitou que a Diretoria do Hospital 

cobrasse e fiscalizasse a prestação de contas. A Vereadora Jaquisele, 

solicitou que o Hospital a união de esforços da equipe que compõem o 

hospital para unir esforços em conjunto com a Secretária da Saúde 

Municipal, que realiza um excelente trabalho, visto que os munícipes 

necessitam de mais atenção. 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 023/2021, do Vereador Cleber 

Scotta, solicitando que o Senhor Prefeito Municipal oficie à Secretaria 

Municipal de Obras, para que realize a instalação e troca da tubulação na 

estrada da Linha Fazenda Lohmann, especificamente no trecho entre o 

Salão Comunitário até a Igreja e Cemitério, assim como arrumar a estrada 

para escoamento correto da água. A seguir, foi colocado para apreciação e 
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votação do Plenário. O Vereador proponente apresentou as razões do seu 

pedido. A matéria foi aprovada, por unanimidade.  Requerimento n° 

024/2021, do vereador Gilvani Bronca, afim de que seja solicitado ao 

Executivo Municipal, para que através do setor responsável, dentro das 

possibilidades faça o estudo técnico da implantação de um caminhódromo 

na zona urbana do município. O Vereador proponente apresentou as razões 

do seu pedido. Na apreciação o Vereador Antonio, sugeriu que poderia ser 

utilizada a faixa lateral da Linha Júlio de Castilhos. O Vereador Tairo, 

sugeriu a cedência da faixa lateral da ponte juntamente ao órgão 

responsável, pois no local sempre existe poças de águas e o mesmo poderia 

ser usado para lazer. O Vereador Cleber, salientou que o município deve 

fazer um estudo de viabilidade, assim será parceiro na busca de recursos 

para a construção. A matéria foi colocada para apreciação, sendo aprovada 

por unanimidade. Requerimento n° 025/2021, dos Vereadores Gilvani 

Bronca e Nelson Vasconcelos Salvador, solicitando ao Executivo 

Municipal, para que através do setor responsável, dentro das possibilidades 

faça a limpeza e roçada do trecho compreendido entre o Bairro Dois 

Lajeados e Loteamento Sete de Setembro junto aos trilhos da ferrovia. Os 

Vereadores proponentes apresentaram as razões do seu pedido. Na 

apreciação, o Vereador Tairo, sugeriu que fosse feita a roça total dos trilhos 

e plantado flores, aproveitando a licença expedida pela empresa 

responsável.  A matéria foi colocada para apreciação e aprovada por 

unanimidade. Requerimento nº 026/2021, dos vereadores Nelson 

Vasconcelos Salvador e Cleiton Telocken, solicitando ao Poder Executivo 

Municipal que seja realizado estudo de viabilidade para fins de implantação 

de turno noturno para os funcionários que realizam a limpeza das ruas do 

Município.  Os Vereadores proponentes apresentaram as razões do seu 

pedido. O vereador Paulo disse já ter efetuado trabalho noturno quando 

estava trabalhando na administração, sendo tal proposição de fundamental 

importância, pois o rendimento e segurança do trabalho seria mais benéfica 

a todos. O vereador Gilvani parabenizou os vereadores proponentes e 

ressaltou a necessidade em terceirizar uma os serviços de limpeza através 

de licitação. O Vereador Cleber, disse ser uma ideia importante, 

endossando a fala dos demais colegas, parabenizando a equipe de limpeza 

da cidade. A seguir, foi colocado para apreciação e votação do Plenário. 

Matéria restando aprovada, por unanimidade. Requerimento nº 027/2021, 

dos vereadores Nelson Vasconcelos Salvador e Cleiton Telocken, 

solicitando ao Executivo Municipal, para realizar as reformas necessárias 

no imóvel do Pelotão da Brigada Militar e na mesma área seja 

disponibilizado um local de lazer para a população. Na apreciação o 
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Vereador Antônio, apoiou a ideia de levar a Brigada Militar para seu antigo 

prédio, falou ser importante ter uma área de lazer junto à entidade. O 

vereador Cleber, disse que a Brigada Militar no seu antigo prédio deveria 

ser de dois andares, caso contrário poderia ser buscado outro local para 

alocar. A seguir, o Projeto de Lei foi colocado para apreciação e votação do 

Plenário, restando aprovado por unanimidade. Requerimento nº 028/2021, 

dos vereadores Henrique Pivatto e Cleber Scotta, solicitar ao Legislativo 

Municipal, para que seja utilizado 30% (trinta por cento) dos valores 

referentes à sobra da Câmara para a compra de vacinas para o 

enfrentamento à Covid-19, para aplicação na população rocasalense. A 

seguir, foi colocado para apreciação e votação do Plenário. Requerimento 

restando aprovado, por unanimidade. A seguir, o Presidente determinou a 

leitura das indicações. Indicação de n° 019/2021, do Vereador Cleber 

Scotta, para que, através da Secretaria de Obras, realize reparos ao acesso 

da agroindústria e abatedouro de suínos Salvadori e na granja de suínos 

Pivatto. Indicação de n° 020/2021, do Vereador Nelson Vasconcelos 

Salvador, que através do setor responsável, para que seja feita a pintura e 

reforma necessária da Creche Arco-íris do bairro sete de setembro. 

Indicação n° 021/2021, do Vereador Henrique Pivatto, para que, através do 

Setor Responsável, seja feita a manutenção da estrada da Linha Santana e 

Linha Maracanã. Prosseguindo, o Presidente convidou a Secretária 

Municipal da Saúde, Senhora Raquel Andres Ostreich, para apresentar o 

Relatório Municipal de Gestão da Saúde, Primeiro Quadrimestre de 2020. 

A Senhora Raquel apresentou o relatório de forma sucinta. Abrindo espaço 

para debates onde em questão foi tratada a situação de critérios utilizados 

para exames, cronograma de vacinação, convênios com hospitais e repasses 

ao Hospital Roque Gonçalves. Ao final, agradeceu o espaço concedido. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  O Vereador Henrique Pivatto, 

devidamente inscrito, ressaltou a importância de lixeiras no interior do 

município, sendo o recolhimento realizado dentro do possível. Ressaltou a 

importância dos reparos aos acessos das estradas para escoar a produção, 

também ressaltou a importância de verificar as implantação das redes de 

água na Linha Parobé e Linha Mariano, sendo que já está há anos sem 

solução. O Vereador Cleber Scottá, devidamente inscrito, endossou seu 

requerimento e indicações, pedindo para que sejam feitos os acessos a 

entradas de produtores, solicitou que o Prefeito determinasse que a 

Secretaria de Obras e Agricultura, sendo que cada Secretaria deveria ter 

suas máquinas. No final agradeceu aos pedidos atendidos, reforçou sua 

indicação para arrumar a estrada da Linha Três Pinheiros. O Vereador 

Nelson Vasconcelos Salvador, devidamente inscrito, agradeceu pela 
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aprovação de seus requerimentos. Endossou os comentários do Vereador 

Henrique, acrescentou que está verificando a situação dos poços da Linha 

Mariano junto com a empresa água e solo. Disse, estar muito triste com a 

situação em que o Hospital se encontra, se preciso for chamara o Presidente 

da entidade para esclarecer os fatos, ressaltou que está sempre em busca de 

recursos e que a entidade nunca melhora a situação. O vereador Gilvani 

Bronca, devidamente inscrito, disse que as obras do Pórtico e da cobertura 

da Praça embelezam nossa cidade, dessa forma ressaltou a importâncias 

destas obras para o município, sendo à entrada da cidade uma das mais 

belas da região. A praça da cidade servirá como centro de eventos da 

cidade e também garantirá mais segurança a nossa cidade. O Vereador 

Cleiton Telocken, devidamente inscrito, agradeceu a empresa RGE SUL 

por ter atendido seus pedidos de roçadas junto a rede elétrica e melhoras na 

rede da Linha Júlio de Castilhos e Linha Marechal Deodoro. Agradeceu ao 

Secretário Estadual de Transportes e Logística, Senhor Juvenir Costella, 

pelo repasse dos recursos financeiros para a pavimentação asfáltica de 2 km 

da ERS – 129. Finalmente, salientou que as obras de reparos de estradas 

estão sendo feitas atendendo ao cronograma e dentro do possível todos 

serão atendidos. Ao final, o Presidente lembrou que a próxima Sessão 

Ordinária ocorrerá no dia 05 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, 29 de março de 2021. Registre-se. Publique-se.  

 

 

 

 

Cleiton Telocken                       Gilvani Bronca           Tairo Weirich 

    Presidente            Vice-Presidente                  Secretário 

 

 

 

 

Antônio Valesan           Cléber Scottá   Henrique Pivatto 

     Vereador               Vereador                  Vereador 

 

 

 

 

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

        Vereadora       Vereador         Vereador 
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