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ATA Nº 009/2021 

 

Aos vinte e seis (26)  dias do mês  de abril de  dois  mil e vinte e um (2021), 

às dezenove horas e quinze (19h00min), no Plenário Vereador Alberto 

Schmitz da Câmara de Vereadores de Roca Sales, Estado do Rio Grande do 

Sul, reuniram-se os (as) senhores (as) Vereadores (as) para uma Sessão 

Ordinária. O Presidente da Mesa Diretora, Vereador Ceiton Telocken 

assumiu a direção dos trabalhos, tendo como Vice-Presidente, Vereador 

Gilvani Bronca e Secretário, Vereador Tairo Weirich. Presentes os 

seguintes Vereadores: Antonio Valesan, Cleber Scotta, 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. Havendo quórum regimental, o Presidente declarou aberta a 

Sessão. Cumprimentou os colegas, os funcionários da Casa, a imprensa, os 

internautas e a presença de Moacir Lanzini que acompanhavam a Sessão. 

Após, disse que não seria feita a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 

19 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 008/21 para apreciação e votação do Plenário, 

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

expedientes. A seguir passou-se à Ordem do Dia. EXPEDIENTE DO 

EXECUTIVO: Ofício nº 060/21, encaminhando cópia das Leis de números 

1.897/21, 1.898/21 e 1.899/21, sancionadas pelo poder Executivo Municipal 

na data de 20 de abril de 2021. EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO: Não 

houve. EXPEDIENTE EXTERNO: Não Houve. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: O Vereador Henrique Pivatto, devidamente inscrito, 

apresentou três assuntos, primeiramente solicitou que fosse verificada a 

pavimentação asfáltica na Rua Prestes Santos, Bairro Vinte um de abril, 

pois os moradores da localidade estão sendo beneficiados pelo Programa 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 26/04/2021, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara no dia 04/05/2021. 

Roca Sales, 04/05/2021. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretor de Expediente 
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Parcerias, dessa forma desejam que realizado o reparo da pavimentação 

asfáltica, aproveitou a oportunidade para agradecer a equipe responsável 

pela pavimentação asfáltica que realiza obras da via junto à Linha Arroia 

Augusta, interior do Município.  Na sequência, informou que aguarda o 

atendimento de requerimento aprovado pela casa legislativa que visa 

implantar redutores de velocidade no Bairro Vinte e um de abril, 

acrescentando estar insatisfeito com as respostas recebidas aos seus 

requerimentos. Ao final, solicitou fossem atendidos os requerimentos 

apresentados nesta casa pelo vereador Cleber Scotta, visando reparos de 

acessos a propriedades rurais. O Vereador Cleber Scotta, devidamente 

inscrito, informou que na tarde do dia 26 de abril de 2021, a Comissão 

Especial da Saúde esteve reunida com a Direção do Hospital Roque 

Gonzálves, enaltecendo a harmonia entre o município e a entidade. Após, 

parabenizou a equipe de trabalho do Poder Executivo que está a frente das 

obras asfálticas, solicitando que após concluídas obras de pavimentação na 

Lnha Arroia Augusta, seja recuperado o asfalto danificado próximo ao 

correio. Solicitou, ainda, fosse agilizado as obras que estão sendo realizadas 

em frente a Empresa JBS. Endossou seus requerimentos junto ao Poder 

Executivo, especialmente que fosse molhas estradas de chão do Bairro 

Vinte um de abril, pois existe muita poeira. Solicitou, ainda, que o 

Executivo Municipal responda de forma mais objetiva os requerimentos dos 

vereadores. A Vereadora Jaquisele dos Santos, devidamente inscrita, 

prestou informações acerca do andamento das obras na Linha Fazenda 

Lohmann, afirmando que manteve contato com o responsável pela obra e 

noticiou que tão logo fosse encerrada a obra da Linha Arroia Augusta será 

iniciada a pavimentação na localidade da Fazenda Lohmann. Salientou que 

na tarde de hoje a Comissão Especial da Saúde esteve reunida com a 

direção do Hospital, sendo a pauta principal a aproximação da direção do 

hospital e administração municipal. Disse que a Saúde Plena será 

implantada dentro de 06 (seis) meses em nosso município e, conforme 

responsável técnico do Hospital, tal situação facilitaria a busca de recursos 

através do município, pois atualmente essa busca é feita através do Estado. 

Salientou ser um avanço grande para o município, pois financeiramente a 

Saúde Plena será de grande valia. Ademais, informou ter solicitado mais 

clareza à direção do Hospital. O Vereador Antonio Valesan, solicitou a 

concessão da palavra, onde destacou que a direção do Hospital não foi clara 

aos questionamentos feitos na última Sessão. O Vereador Nelson 

Vasconcelos Salvador, também solicitou a concessão da palavra, 
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parabenizou a Comissão Especial da Saúde, pois com a parceria do Hospital 

e município os atendimentos serão melhorados. O Vereador Gilvani Bronca, 

devidamente inscrito, disse estar feliz com a criação da Comissão Especial 

da Saúde, pois verificou que os trabalhos estão sendo efetuados de forma 

positiva. Ademais parabenizou o servidor Almir Zinke pela conduta a frente 

de seus trabalhos, onde a comunidade solicitou as demandas e o mesmo está 

as atendendo de forma adequada. O assunto principal defendido foi a 

questão da volta as aulas nas escolas, defendendo a volta imediata, tendo 

em vista que as escolas e famílias se prepararam para este momento, sendo 

uma obrigação as escolas estarem funcionando, defendendo a tese de que se 

trata de um serviço essencial. Dando andamento o presidente colocou em 

votação a ida de alguns vereadores a Porto Alegre. Colocada em votação, 

aprovada por unanimada. Na sequência, o presidente convidou o Senhor 

Moacir Lanzini para fazer o uso da palavra. Ao final, o Presidente lembrou 

que a próxima Sessão Ordinária ocorrerá no dia 03 de maio de 2021, às 19 

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

encerrada a Sessão. Sala das Sessões, 26 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 

 

 

 

 

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

Vereadora           Vereador   Vereador 
 


