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ATA Nº 007/2021 

 

Aos cinco  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, 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 29 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 

006/21 para apreciação e votação do Plenário, restando aprovada, por 

unanimidade. Após, solicitou a leitura dos expedientes.  EXPEDIENTE 

DO EXECUTIVO: Ofício nº 046/2021, encaminhando cópia do Convênio 

n° 001/2021, celebrado com a SOCIEDADE BENEFICIENTE ROQUE 

GONZÁLES, cujo objeto é conjunção de esforços para viabilizar 

atendimento médico/hospitalar para pacientes internados na entidade, 

mediante repasses financeiros por parte do município, como medida de 

enfrentamento á epidemia do novo Coronavírus (COVID-19). Ofício n° 

047/2021, encaminhando para arquivamento, cópia das Leis Municipais de 

números 1.894/21, 1.895/21 e 1.896/21, sancionadas pelo Poder Executivo 

Municipal na data de 30 de março de 2021. EXPEDIENTE DO 

LEGISLATIVO:  Requerimento nº 023/2021, do Vereador Cleber Scotta. 

Requerimento nº 029/2021, da Vereadora Jaquisele dos Santos. 

Requerimento nº 030/2021, do Vereador Nelson Vasconcelos Salvador. 

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 19/04/2021. 

Roca Sales, 20/04/2021. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretora de Expediente 
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Requerimento nº 031/2021, do Vereador Tairo Weirich. Requerimentos de 

números 032/2021 e 033/2021, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves. 

Requerimento n° 034/2021, do Vereador Nelson Vasconcelos Salvador. 

Requerimento de n° 035/2021, do Vereador Gilvani Bronca.  Indicação de 

n° 019/2021, do Vereador Cleber Scotta.  Indicação 022/21, do Vereador 

Paulo Ricardo Gonçalves. EXPEDIENTE EXTERNO: Nota de 

Agradecimento da Delegacia de Polícia de Roca Sales, pela aprovação do 

projeto de doação do terreno onde será erguida a nova Delegacia de Polícia 

de Roca Sales. Após, 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 029/2021, da Vereadora Jaquisele dos Santos, 

solicitando ao Poder Executivo Municipal, a possibilidade de implantação 

de um sistema automatizado de varrer, capinar e recolher pequenos 

entulhos na nossa cidade. A seguir, foi colocado para apreciação e votação 

do Plenário. A Vereadora proponente apresentou as razões do seu pedido. 

O Vereador Paulo, informou ser importante o requerimento, onde já foi 

protocolado no gabinete do Deputado Giovani Feltes o pedido de uma 

maquina grande para efetuar o serviço. O vereador Cleber, frisou existir 

maquinas acopladas em tratores, dessa forma facilitaria o serviço. A 

matéria foi aprovada, por unanimidade.  Requerimento n° 030/2021, do 

vereador Nelson Vasconcelos Salvador, solicitar ao Executivo Municipal, 

para que realize pavimentação asfáltica, a ser feita com a usina adquirida 

pelo Município, entre a Escola Dom Pedro I e o Ginásio do Bairro Sete de 

Setembro, no trecho até em frente ao Ginásio de Esportes da Escola. A 

matéria foi colocada para apreciação e votação do Plenário. O Vereador 

proponente apresentou as razões do seu pedido. Na apreciação o Vereador 

Gilvani, parabenizou pelo proponente ter lembrando do Ex-Vereador 

Rogério, salientou ser necessário pavimentação asfáltica em frente de todos 

órgãos públicos. O Vereador Cleber, disse estar feliz por ter sido lembrado 

o Ex-Vereador Rogério, sendo está uma necessidade da comunidade. O 

Vereador Henrique, cumprimentou o proponente do requerimento pela 

cordialidade que teve ao lembrar do ex-vereador; reforçou a importância 

deste requerimento para o Bairro Sete de Setembro. Matéria restando 

aprovada, por unanimidade. Requerimento n°031/2021, do vereador Tairo 

Weirich, oficiando o DAER - RS, para que, verifique a viabilidade de 

cedência da área de terras, a qual seria a área de domínio localizada na 

lateral da ponte da Ers-129, que liga o município de Roca Sales a 

Encantado. O Vereador proponente apresentou as razões do seu pedido. O 

vereador Antonio, parabenizou a ideia, sugeriu que as calçadas na entrada 
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da cidade fossem colocadas mais afastadas da via. A matéria foi aprovada 

por unanimidade. Requerimento n° 032/2021, do Vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves, solicitado ao Poder Executivo Municipal, uma Audiência 

Pública com os Responsáveis pela Defesa Civil do Município. O Vereador 

proponente apresentou as razões do seu pedido. Na apreciação o Vereador 

Nelson, parabenizou a iniciativa, sugeriu a colocação de barcos e 

equipamentos em locais estratégicos. O Vereador Tairo, salientou que 

poderia juntamente com a Associação de Vereadores Regional, verificado a 

possibilidade de dragagem do rio, dessa forma melhoraria o fluxo do rio. O 

Vereador Cleber, destacou que o município foi muito prestativo na última 

cheia, sendo a maior prevenção um folder informativo. O Vereador 

Antonio, ressaltou a importância de barcos e uma equipe cadastrada para 

auxiliar no momento de cheias do rio. O Vereador Henrique, informou que 

a última enchente teve uma evolução rápida. Ademais, informou que existe 

um levantamento feito pela engenharia do município das áreas atingidas. O 

Vereador Tairo, disse que o maior problema ocorreu pela rapidez da 

evolução da água, onde muitos levaram seus pertences à casa de familiares, 

sendo os mesmos também atingidos pelas cheias. O Vereador Gilvani, 

disse que após as cheias do ano de 2020 a Câmara de Vereadores se 

posicionou a respeito da compra de matérias para atuação nas cheias, 

sugeriu que devido a bandeira não seria viável uma audiência pública e sim 

um debate com os responsáveis pela defesa civil. A vereadora Jaquisele, 

reforçou que deveria ser criada uma central para atuar juntamente aos 

bairros. O Vereador Cleiton, endossou a fala dos demais vereadores, sendo 

este um requerimento de extrema importância.  Após, o Requerimento foi 

colocado para votação do Plenário, restando aprovado, por unanimidade. 

Requerimento n° 033/2021, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, 

solicitando encaminhamento de ofício pela Câmara de Vereadores, ao 

Presidente do Hospital Roque Gonzáles, convidando-o para comparecer à 

Sessão Ordinária do dia 19 de abril de 2021, a fim de esclarecer sobre as 

Emendas Parlamentares recebidas e sobre a atual situação em que o 

Hospital se encontra. A matéria foi colocada para apreciação e aprovada 

por unanimidade. Requerimento n° 034/2021, do Vereador Nelson 

Vasconcelos Salvador, solicitando ao Executivo Municipal, para que 

realize dentro do possível a construção de dois banheiros públicos no 

cemitério municipal da Linha Júlio de Castilhos. O Vereador proponente 

apresentou as razões do seu pedido. Na apreciação o Vereador Cleber, disse 

concordar com o pedido, no entanto solicitou que antes de construir os 

banheiros seja feita a ligação da energia elétrica. Após, o Requerimento foi 

colocado para votação do Plenário, restando aprovado, por unanimidade.  
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Requerimento n° 035/2021, do Vereador Gilvani Bronca, solicitando ao 

Executivo Municipal, para que seja incluído no calendário oficial do 

Município o dia 05 de dezembro em comemoração ao Dia do Voluntariado. 

O propositor do requerimento apresentou suas razões. O Vereador Paulo, 

endossou o requerimento, reforçando que sempre foi voluntário e que com 

este requerimento mais pessoas poderiam se envolver nas questões 

voluntarias. O Vereador Antonio, disse existe muitas pessoas voluntarias 

em nossa cidade, sendo de merecimento um dia específico para estas 

pessoas. Após, o requerimento foi colocado para apreciação, sendo 

aprovado por unanimidade. Indicação n° 022/2021, do Vereador Paulo 

Ricardo Gonçalves, para que o Poder Executivo Municipal, através da 

Secretaria Municipal competente, para que seja feita a roçada e manutenção 

da Praça, localizada no Bairro Morada do Sol. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: A vereadora Jaquisele dos Santos, devidamente inscrita, 

parabenizou a equipe terceirizada de limpeza urbana, endossou seu 

requerimento. Finalizando agradeceu a Assembleia Legislativa e Governo 

do Estado pelo repasse do valor de R$24.000,00 ao hospital. O Vereador 

Cleber Scotta, devidamente inscrito, reforçou os seus requerimentos e 

indicações feitos anteriormente, ressaltou que sempre utilizará a tribuna 

para defender a população. No final, agradeceu a liberação da viajem a 

Brasília. O Vereador Gilvani Bronca, devidamente inscrito, disse que 

algumas pessoas relatam problemas do município e buscam a solução com 

os vereadores, ressaltou ser importante dar tempo para administração, 

todavia se necessário for se manifestara em todas sessões até o problema 

ser resolvido. Parabenizou a Secretaria da Saúde pela iniciativa do Drive-

Thru na vacinação do Covid-19. Endossou seu requerimento, acreditando 

que através de pequenas ações podemos fazer a diferença, gostaria que 

fossem promovidas diversas ações voluntarias. O Vereador Nelson 

Vasconcelos Salvador, reforçou seu requerimento, disse que iria cobrar 

quantas vezes fosse necessário seus pedidos. Reforçou os pedidos de 

conserto na Rua Sete de Setembro. No final parabenizou o clube de mães 

do Bairro Sete de Setembro. Ao final, o Presidente lembrou que a próxima 

Sessão Ordinária ocorrerá no dia 19 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, 05 de abril de 2021. Registre-se. Publique-se.  

 

 

 

Cleiton Telocken                       Gilvani Bronca           Tairo Weirich 

    Presidente            Vice-Presidente                  Secretário 
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Antônio Valesan           Cléber Scottá   Henrique Pivatto 

     Vereador               Vereador                  Vereador 

 

 

 

 

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

        Vereadora       Vereador         Vereador 
 


