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ATA Nº 011/2021 

 

Aos dezessete (17) dias do mês de maio 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° 010/2021, 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 n° 067/2021, 

encaminhando respostas ao Requerimento n° 038/2021, do Vereador 

Nelson Vasconcelos Salvador. Ofício n° 068/2021, encaminhando Projeto 

de Lei n° 019/2021 para apreciação desta Colenda Câmara de Vereadores. 

EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO: Parecer das Comissões de 

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

n° 014/21. Requerimento nº 040/2021, do Vereador Henrique Pivatto. 

Requerimento n° 041/2021, dos Vereadores Nelson Vasconcelos Salvador e 

Cleiton Telocken. Pedido de Informação n° 002/2021, do Vereador 

Henrique Pivatto. Indicação n° 023/2021, do Vereador Nelson Vasconcelos 

Salvador. Indicação n° 024/2021, do Vereador Henrique Pivatto. Indicação 

n° 025/2021, do Vereador Cleiton Telocken. EXPEDIENTE EXTERNO: 

Não Houve. Lidos os expedientes, o Presidente, diante do protocolo do 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 31/05/2021, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara no dia 01/06/2021. 

Roca Sales, 01/06/2021. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretor de Expediente 
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parecer das Comissões de Constituição e Justiça e Orçamento e Finanças, 

solicitou de imediato, a leitura do Projeto de Lei nº 014/21: 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. A seguir, 

foi solicitada a Relatora para fazer a leitura do parecer, o qual foi favorável 

à aprovação do Projeto. Assim, o Presidente colocou a matéria para 

apreciação e votação do Plenário, restando aprovada, por unanimidade. 

Prosseguindo, o Presidente consultou o Plenário sobre a possibilidade de 

apreciar e votar, de forma imediata, o Projeto de Lei nº 019/2021, que 

autoriza a contratação por tempo determinado de necessidade temporária de 

professores para atuar na “Área 1”, “Educação Infantil” e “Anos Iniciais”, e 

dá outras providências. Na apreciação esteve presente a Secretária 

Educação e Cultura Senhorita Liane Werner Capalonga explanou a 

necessidade do Projeto, disse ser de fundamental importância a contratação 

de professores, pois neste período de pandemia as aulas são escalonadas e o 

número de alunos no presente ano aumentou significativamente, já nas 

creches os atendimentos são diários, no final respondeu a dúvidas dos 

vereadores. Após a apreciação, o Presidente colocou o Projeto para votação, 

restando aprovado, por unanimidade. 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 das proposições. Requerimento nº 040/2021, do 

Vereador Henrique Pivatto, solicitando ao Executivo Municipal, para que 

sejam disponibilizadas informações, através da Secretaria da Educação, 

sobre o valor que o FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento da 

Educação) repassou ao município no ano de 2021, através do programa do 

PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), até o presente 

momento. Dentre as informações solicito: qual o valor recebido 

mensalmente? Como é aplicado e distribuído nas escolas do município? 

Durante o período da pandemia, já que não houve aula, qual a destinação 

dada aos recursos para alimentação recebidos neste período? . 

Requerimento n° 041/2021, dos Vereadores Nelson Vasconcelos Salvador e 

Cleiton Telocken, solicitando ao Executivo Municipal, para que analise a 

possibilidade de contratar seguranças para as escolas municipais. Os 

vereadores proponentes apresentaram as razões dos seus pedidos, e os 

demais colegas apresentaram sugestões sobre as matérias. Na apreciação do 

Requerimento n° 041/2021, foi solicitada a Secretária da Educação e 

Cultura algumas explicações, sendo aproveitada a oportunidade de sua 
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presença para responder o que lhe esteve de alcance. Os Requerimentos 

foram colocados para apreciação e votação do Plenário, restando aprovados 

por unanimidade. Na sequência, o Presidente solicitando a leitura do Pedido 

de Informações n° 002/2021, do Vereador Henrique Pivatto, Solicito ao 

Setor Responsável que sejam disponibilizadas as informações sobre o valor 

que a prefeitura tem a receber de inadimplentes, referente aos tributos 

municipais, tais como IPTU, ITBI (notificações), ISSQN, Alvarás, entre 

outros. A seguir, o Presidente determinou a leitura das Indicações. 

Indicação nº 024/2021, do Vereador Henrique Pivatto, solicitando a 

colocação de uma proteção nas laterais da ponte na Linha Marechal 

Floriano Alta (posterno), próximo à residência do Sr. Rodinei Pirovano. 

Indicação n° 025/2021, do Vereador Cleiton Telocken, solicitando que seja 

oficiado o Poder Executivo Municipal, com intuito de verificar a 

possibilidade de regulamentação do serviço de preenchimento de alicerces 

de construções. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Henrique Pivatto, 

devidamente inscrito, informou que esteve em viajem a Porto Alegre no dia 

06 de maio de 2021, na oportunidade visitou o gabinete do Deputado Dirceu 

Fransicon, disse que o município será comtemplado com uma ambulância, 

também como buscou recursos para pavimentação asfáltica. O segundo 

assunto abordado pelo Vereador foi sobre as redes de águas da Linha 

Parobé, Linha Mariano, Linha Garibaldi e Linha Nova, solicitou agilidade 

nas obras dos poços artesianos, disse que o município ira receber 

R$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) do FUNASA, sendo este 

contrato ativo até maio de 2022, o mesmo já foi prorrogado diversas vezes, 

no entanto existem passos que o município deve seguir para receber os 

valores para concluir as obras de rede de água. O Vereador Nelson 

Vasconcelos Salvador, devidamente inscrito, agradeceu ao Deputado 

Vilmar Zanchin, por ter destinado uma emenda de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) ao hospital Roque Gonzálves. Agradeceu também ao Deputado 

Márcio Biolchi pela destinação de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais) para custeio a saúde, sendo parte deste valor utilizado para reformar a 

rede de água do Bairro Sete de Setembro. Endossou que a praça do Bairro 

Sete de Setembro será empenhada em breve, pois trata-se de uma emenda 

do ano de 2019, sendo as mesmas apenas liberadas apenas agora. 

Agradeceu a secretária da educação pela reforma da creche pingo de gente. 

O Vereador Cleber Scotta, prestou suas homenagens ao servidor Denivar 

Sartori que faleceu em decorrência da Covid-19, solicitou um minuto de 

silêncio. Na sequência abriu espaço para os demais vereadores prestarem 
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suas homenagens. O Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, devidamente 

inscrito, agradeceu a administração municipal, pelo acompanhamento até a 

cidade de Porto Alegre na busca de um veículo Ford Ranger para o gabinete 

municipal, sendo feita está doação pela Secretária do Trabalho do Rio 

Grande do Sul, oriunda da ajuda do Secretário de Transporte e Logística 

Juvenir Costella. Agradeceu a Senhorita Verônica servidora do Município 

pela ajuda na busca do veículo. Ressaltou a importância da união dos 

vereadores, pois dessa forma toda população está ganhando. Ao final, o 

Presidente lembrou que a próxima Sessão Ordinária ocorrerá no dia 31 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, 17 de maio de 

2021. Registre-se. Publique-se. 
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