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ATA Nº 010/2021 

 

Aos três (03) dias do mês de abril de dois mil e vinte e um (2021), às 

dezenove horas (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 Cleiton 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 dos Santos, Nelson Vasconcelos Salvador e Paulo Ricardo 

Gonçalves. Havendo quórum regimental, o Presidente declarou aberta a 

Sessão, após disse que não seria feita a leitura da Ata de n° 009/2021, sendo 

que a mesma foi disponibilizada de forma eletrônica, em dias anteriores, de 

imediato o Presidente colocou a Ata em discussão e votação, sendo 

aprovada integralmente e por unanimidade. A seguir passou-se à Ordem do 

Dia. EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: Ofício nº 062/21, informando 

que no dia 03 de maio de 2021, o Prefeito Municipal Amilton Fontana 

estará viajando para Brasília/DF, para tratar de assuntos relacionados ao 

encaminhamento e andamento de verbas nos Ministérios, audiências com 

Deputados, acompanhamento de Prefeitos da região em audiência para 

tratar o projeto Caminhos do Pão e do Vinho, com retorno previsto para o 

dia 07 de maio do corrente ano. Ofício n° 063/2021, encaminhando 

respostas ao Requerimento n° 036/2021, dos Vereadores Nelson 

Vasconcelos Salvador e Cleiton Telocken e Requerimento n° 037/2021, do 

Vereador Gilvani Bronca. EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO: 

Requerimento nº 038/2021, do Vereador Nelson Vasconcelos Salvador. 

Requerimento n° 039/2021, do Vereador Gilvani Bronca. EXPEDIENTE 

EXTERNO: Não Houve. Dando andamento, o Presidente consultou as 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 03/05/2021, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara no dia 18/05/2021. 

Roca Sales, 18/05/2021. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretor de Expediente 
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Comissões se haviam eventual comunicação a fazer. Os Presidentes das 

Comissões Permanentes informaram que se reunirão no dia 10 de maio de 

2021, às 18 horas, na sede da Câmara, para análise dos projetos baixados. 

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 das proposições. 

Requerimento nº 038/2021, do Vereador Nelson Vasconcelos Salvador, 

solicitando ao Executivo Municipal, para que verifique a possibilidade de 

ceder uma área de terras para os serviços de reciclagem, cujo objetivo é a 

organização da reciclagem em nosso município. Requerimento n° 039/2021, 

do Vereador Gilvani Bronca, solicitando, para que, seja oficiado ao DAER - 

RS, no sentido de enviar seus técnicos, para fazer uma vistoria na ponte do 

Rio Taquari, na cidade de Roca Sales. Os vereadores proponentes 

apresentaram as razões dos seus pedidos. Após, os Requerimentos foram 

colocados para apreciação e votação do Plenário, restando aprovados por 

unanimidade. Na apreciação do Requerimento n° 038/2021, o Vereador 

Tairo Weirich, parabenizou o autor da proposição, sugeriu que o lixo 

reciclável seja colocado nas ruas em datas específicas, pois assim facilitaria 

o serviço de coleta seletiva. O Vereador Gilvani Bronca, salientou ser 

importante o Requerimento, tendo em vista que muitas vezes os 

profissionais desta área sofrem preconceito, sinalizou que futuramente seria 

importante de ter uma empresa no nosso município participando da coleta 

do lixo na cidade, tendo em vista, que atualmente este serviço é prestado 

por empresas de outros municípios. O Vereador Cleber Scotta, disse ser de 

grande valia a proposição, todavia sugeriu que o local seja adequado onde a 

área não seja alagável. Informou que os profissionais devam fazer a coleta 

por conta própria, pois o município não poderá disponibilizar um caminhão 

com intuito de favorecimento. O Vereador Antonio Valesan, ressaltou ser 

uma ideia importante ao município, explanou que grande parte do valor 

arrecadado fica para o transporte do lixo, sendo possível o retorno deste 

valor em beneficio aos munícipes através desta ideia. O Vereador Paulo 

Ricardo Gonçalves, disse estar feliz com a proposição, pois se trata de uma 

demanda municipal, onde em alguns municípios existe o Ecoponto, sendo 

um local onde o próprio município separa a coleta de lixos, tendo o 

município dias específicos para a coleta de determinados materiais, pediu 

mais união aos profissionais deste segmento. Na apreciação do 

Requerimento n° 039/2021, o Vereador Antonio Valesan, endossou o 

requerimento, sendo importante a verificação da ponte, pois a mesma se 
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encontra com visoras e falta de borrachas de vedação, ademais informou ser 

necessário o DAER efetuar pintura da sinalização da ponte. O Vereador 

Cleber Scotta, agradeceu ao ex-prefeito Adoir Bazanela por ter iniciado a 

obra da ponte do município, salientou que os reparos são de fundamental 

importância. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves, devidamente inscrito, agradeceu a todos que lhe desejaram 

melhoras, informou ter contraído a Covid-19. Disse ser importante tomar 

todos os cuidados em relação à pandemia. Agradeceu a administração 

municipal pelas pavimentações asfálticas realizadas no município. A 

Vereadora Jaquisele dos Santos, devidamente inscrita, destacou que no dia 

27 de abril de 2021 ocorreu uma reunião com o gerente da RGE Sul, o 

mesmo disponibilizou seu contato para quem necessitar, ainda informou 

que os postes de madeira existentes no município serão todos substituídos, 

ademais disse ter um aplicativo da RGE o qual pode ser informado qualquer 

problema referente às redes elétricas e falta de energia. No final, 

parabenizou todas as mães pela passagem do Dia das Mães. O Vereador 

Nelson Vasconcelos Salvador, devidamente inscrito, agradeceu pela 

aprovação de seu requerimento, reforçou os demais pedidos feitos à 

administração.  Endossou seu pedido referente às lâmpadas de Led, pois a 

empresa não está solucionando o problema. Na sequência, pediu para 

fiscalização verificar as construções inadequadas no município, pois 

existem muitas casas irregulares sendo construídas. O Vereador Henrique 

Pivatto, solicitou espaço, solicitou atenção especial à prevenção da 

proliferação dos mosquitos. O Vereador Gilvani Bronca, solicitou espaço, 

salientou ser um problema crônico as construções irregulares, sugerindo 

assim uma melhor organização. O Vereador Tairo Weirich, solicitou 

espaço, solicitou atenção especial às praças municipais, onde o proprietário 

de loteamentos deveria efetuar a padronização das mesmas em áreas 

loteadas. Disse que a Corporação dos Bombeiros informou que existe 

apenas um hidrante em nosso município, sendo necessária a adequação 

desta situação. O Vereador Cleber Scotta, solicitou espaço, falou existir um 

regulamente na questão de construções, a qual visa a soluções para 

construções irregulares. O Vereador Antonio Valesan, solicitou espaço, 

informou que quando foi prefeito iniciou um plano diretor para a 

organização das construções municipais, porém o mesmo até hoje não foi 

efetuado. Parabenizou a limpeza feita perto dos viadutos, sugeriu calçadas 

laterais aos viadutos ligando os bairros.  Ao final, o Presidente lembrou que 

a próxima Sessão Ordinária ocorrerá no dia 17 de maio de 2021, às 19 
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horas. Nada mais havendo a se tratar, declarou, sob a proteção de Deus, 

encerrada a Sessão. Sala das Sessões, 03 de maio de 2021. Registre-se. 

Publique-se. 
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