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ATA Nº 012/2021 

 

Aos trinta e um (31) 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 a Sessão Ordinária do dia 17 de maio de 2021, não 

pode ser transmitido ao vivo devido problemas técnicos, pediu desculpas a 

população e ressaltou que nos próximos dias o sistema de vídeo será 

modificado. Na sequência,  informou que não seria feita a leitura da Ata de 

n° 011/2021, 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° 

076/2021, encaminhando resposta ao Requerimento n° 040/2021, do 

Vereador Henrique Pivatto, Requerimento n° 041/2021, dos Vereadores 

Nelson Vasconcelos Salvador e Cleiton Telocken. Resposta a indicação n° 

023/2021, do Vereador Cleiton Telocken, Indicação n° 024/2021, do 

Vereador Henrique Pivatto e Indicação n° 025/2021, do Vereador Cleiton 

Telocken. Resposta ao Pedido de Informações n° 002/2021, do Vereador 

Henrique Pivatto.  Ofício n° 077/2021, encaminhando cópia do Convênio n° 

002/21, celebrado com a empresa CBR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

COUROS LTDA, cujo objeto é repasse de recursos por parte da empresa ao 

Certifico que a presente. Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 07/06/2021, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara no dia 08/06/2021. 

Roca Sales, 08/06/2021. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretor de Expediente 
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Município, que deverá atender crianças de zero a seis anos de idade, filhos 

de pais que trabalham na empresa, sendo que o atendimento deverá 

acontecer nas Escolas de Educação Infantil de propriedade do Município, 

celebrado de conformidade com o artigo 4° da Lei Orgânica do Município. 

EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO: Requerimento números 042/2021 e 

043/2021, do Vereador Henrique Pivatto, Requerimento n° 044/2021, do 

Vereador Cleber Scotta e Requerimento números 045/2021 e 046/2021, do 

Vereador Paulo Ricardo Gonçalves. Indicação n° 026/2021, do Vereador 

Nelson Vasconcelos Salvador e Indicações números 027/2021 e 028/2021, 

do Vereador Henrique Pivatto. EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício s/n, do 

Senhor José Alcemir Gomes, solicitando espaço para falar em Sessão 

Ordinária no dia 31 de maio de 2021. Prosseguindo, o Presidente informou 

que não houve Projetos de Leis protocolados nesta casa. Consultou de 

imediato 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 

042/2021, do Vereador Nelson Vasconcelos Salvador, solicitando para que, 

seja oficiado o Executivo Municipal, no intuído de dragar o fosso, junto à 

entrada da galeria da Avenida General Daltro Filho e limpeza do arroio da 

linha setembro até a RS-129. Requerimento nº 043/2021, do Vereador 

Nelson Vasconcelos Salvador, solicitando ao setor responsável pela 

fiscalização municipal, para que, sejam notificados os caminhões e 

vendedores ambulantes que não possuem licenças para venda de produtos. 

Requerimento n° 044/2021, do Vereador Cleber Scotta, solicitando, para 

que, a Câmara Municipal de Vereadores estude a possibilidade de retornar 

sua filiação com a Associação dos Vereadores do Vale do Taquari (AVAT). 

Requerimento n° 045/2021, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, 

solicitando ao Poder Executivo Municipal, informações sobre quem está 

respondendo pela pasta da Defesa Civil no município, assim como solicitar 

o comparecimento do mesmo dentro do possível a Sessão Ordinária. 

Requerimento n° 046/2021, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, 

solicitando para que, o Poder Executivo Municipal oficie à Secretaria 

Municipal responsável pela pavimentação da RS-129, solicitando mais 

rapidez nas obras, que se encontra em andamento desde o inicio do ano de 

2021. Os vereadores proponentes apresentaram as razões dos seus pedidos, 

e os demais colegas apresentaram sugestões sobre as matérias. Na 

apreciação do Requerimento n° 043/2021, o Vereador Henrique Pivatto, 

salientou ser um requerimento importante, pois existe uma Lei Municipal 
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regulamentando as taxas de fiscalização e vigilância, sendo que os 

comércios da cidade pagam impostos como IPTU, IPVA e Alvarás de 

funcionamento, assim os vendedores ambulantes de outros municípios, cujo 

não pagam taxas necessárias para funcionamento vendem suas mercadorias 

em nossa cidade, gerando um desgaste econômico para os comerciantes 

locais. Ao final, solicitou que o setor de fiscalização do município atuasse 

de forma a multar estas atividades irregulares, solicitou prioridade na 

situação. O Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, contribuiu que mesmo 

sendo fatos ocorridos fora do expediente da fiscalização, deve existir 

alguém disponível para atender a situação. O Vereador Antonio Valesan, 

disse ser uma situação antiga já em nosso município, sugeriu ter mais fiscais 

e que os nomes e telefones de atendimento dos mesmos estejam disponíveis 

para a população poder fazer denúncias, podendo o executivo criar uma Lei 

para contratação de mais fiscais. Na apreciação do Requerimento n° 

044/2021, o Vereador Nelson Vasconcelos Salvador, informou que saiu do 

grupo da AVAT, pois entende não ser necessário, parabenizou o Presidente 

pelos cortes de gastos onde vai acabar gerando uma economia de 

R$15.000,00 (quinze mil reais) anuais, dessa forma as sobras poderão ser 

destinadas para investimentos em saúde, educação, assistência social e 

outros investimentos para a população, disse que a Câmara é a casa do 

povo. O Vereador Henrique Pivatto, informou respeitar todas as opiniões, 

porém sinalizou que investimentos para o conhecimento jamais é um 

dinheiro mal investido, informou que o limite de gastos da Câmara de 

vereadores é de 6%, sendo que atualmente o gasto está em apenas 2,8%, 

disse que a filiação a AVAT não seria um gasto exorbitante. O Vereador 

Paulo Ricardo Gonçalves, disse estar feliz com o corte de gastos, podendo 

este valor futuramente ser investido em algo para a população, sinalizou que 

já fez diversos cursos por conta própria, dessa forma acredita que a filiação 

a AVAT não se faça necessária. O Vereador Antonio Valesan, disse ter uma 

visão mais ampla em relação aos contratos, salientou que onde existe o 

investimento de dinheiro público deve ter um retorno para nosso município, 

onde seria importante ter funcionários do município nessas entidades, pois 

existem muitos munícipes capacitados para as funções. A Vereadora 

Jaquisele Santos, informou ser importante a AVAT, sugeriu assim uma 

visita do Presidente da  Associação para esclarecer o funcionamento da 

mesma, demonstrando os benefícios e assim em conjunto definir se é bom 

ou não para a nossa cidade. O Vereador Gilvani Bronca, disse ser favorável 

para que o Presente estude a possibilidade de filiação a AVAT, esclareceu 
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que faz parte da diretoria da Associação, onde existem causas regiões que 

são debatidas as quais podem dar um grande retorno ao município, como 

exemplo o Cristo Redentor, onde vários municípios se beneficiarão, 

também ressaltou que às vezes é questionado sobre as idas a Brasília, porém 

entende ser de fundamental importância, pois é onde os recursos se 

encontram. O Vereador Tairo Weirich, disse ser um assunto extremamente 

importante, sendo que através de cursos da AVAT teve a ideia de criar o 

Projeto da Agricultura para o município o qual está trazendo muito retorno, 

salientou que a busca do conhecimento é fundamental, estando sempre 

preocupado com o futuro da população. O Vereador Antonio Valesan e o 

Vereador Nelson Vasconcelos Salvador, apoiaram a ideia da Vereadora 

Jaquisele dos Santos, cuja visa uma reunião com a diretoria da AVAT para 

esclarecimentos. O Presidente Cleiton Telocken, disse que o requerimento 

até ofende, sendo um assunto sem necessidade de Requerimento,  

aproveitou a oportunidade para esclarecer que mesmo aprovado o 

Requerimento não renovará o contrato com a AVAT. Na apreciação do 

Requerimento n° 045/2021, o Vereador Antonio Valesan, ressaltou ser 

muito importante tomar medidas para evitar problemas com a enchente 

preparando pessoas para atuarem na retirada de moveis e auxiliando a 

remoção de pessoas, pois não sabemos quando poderá ocorrem uma nova 

enchente, dessa forma se faz necessário ter um responsável pela pasta da 

Defesa Civil. O Vereador Cleber Scotta, sugeriu que as pessoas que venham 

prestar esclarecimentos referentes à entrega de ranchos na época da 

enchente, pediu quem era o responsável pela pasta da Defesa Civil e se 

atualmente existe alguém respondendo pela pasta, sendo respondido pelo 

autor do requerimento. Na apreciação do Requerimento n° 046/2021, o 

Vereador Gilvani Bronca, disse ser o quinto requerimento, ao qual poderia 

se manifestar em todos, frisou a importância do retorno desta discussão, 

onde acredita que o Convênio não será perdido. O Vereador Cleber Scotta, 

concorda que este recurso não será perdido, disse ser contrário ao 

requerimento, informou o mesmo estar mal formulado de certa forma até 

agredindo as pessoas que trabalham na obra, podendo está situação ser 

informal resolvida diretamente com os responsáveis pela obra, disse ser 

completamente a favor da obra da ERS-129. Em resposta o autor da 

proposição, informou ter conversado com os responsáveis pela obra, no 

entanto, identificou ser importante o requerimento, ressaltou existir 

dificuldades na obra, pois muitas vezes os funcionários se deslocam até o 

local e esperam as máquinas chegar, porém o mesmo não ocorre, 
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solicitando assim mais organização. A Vereadora Jaquisele dos Santos, 

disse que a ERS-129 irá sair do papel, sendo que as equipes estão 

trabalhando em outros locais, porém nos primeiros dias se deslocarão para o 

local, afinal o município possui muitas estradas, informou que municípios 

vizinhos irão emprestar máquinas e caminhões para a agilidade da obra. O 

Vereador Nelson Vasconcelos Salvador, salientou ser importante se reunir 

com o Secretário responsável pela obra e DAER, para verificar o 

andamento da obra, fortificou que após a conclusão de obras no Bairro Dois 

Lajeados e CTG serão deslocadas as maquinas até o local.  O Vereador 

Tairo Weirich, acredita que o Convênio não será perdido, pois está obra é 

extremamente importante para a comunidade, disse que nosso município 

carece de funcionários para atender as demandas. O Vereador Antonio 

Valesan, sugeriu que seja montada uma Comissão para acompanhar as 

obras, disse que em conversa com as pessoas da comunidade estão pedindo 

o acompanhamento da obra, pois a preocupação é o acabamento da obra.  

Os Requerimentos de números 042/2021, 043/2021 e 045/2021, foram 

aprovados por unanimidade. O Requerimento n° 044/2021, foi reprovado 

por 04 (quatro) votos contrários sendo dos Vereadores (a) Jaquisele dos 

Santos, Nelson Vasconcelos Salvador, Paulo Ricardo Gonçalves e Tairo 

Weirich, 02 (dois) votos favoráveis sendo dos Vereadores Gilvani Bronca e 

Henrique Pivatto e o Vereador Antonio Valesan se absteve. O 

Requerimento n° 046/2021, foi aprovado por 07 (sete) votos favoráveis 

sendo dos Vereadores (a) Antonio Valesan, Gilvani Bronca, Jaquisele dos 

Santos, Henrique Pivatto, Nelson Vasconcelos Salvador e Tairo Weirich e 

01(um) voto contrario do Vereador Cleber Scotta. A seguir, o Presidente 

determinou a leitura das Indicações. Indicação nº 026/2021, do Vereador 

Nelson Vasconcelos Salvador, solicitando que através do setor responsável, 

para que seja colocado uma placa de sinalização e um suporte ( Goleirinha) 

proibindo a passagem de Caminhões sobre a ponte da linha féria na Linha 

Sete de Setembro, próximo ao Bar da Zenaide. Indicação n° 027/2021, do 

Vereador Henrique Pivatto, solicitando para que, através do Setor 

Responsável, avalie a possibilidade de instalação de mais lâmpadas na Rua 

Napoleão Maioli, mais precisamente na extensão paralela aos trilhos de 

trem. Indicação n° 028/2021, do Vereador Henrique Pivatto, solicitando 

para que, através do Setor Responsável, avalie a possibilidade de instalação 

de tachões na Avenida General Daltro Filho, defronte a empresa JBS, 

conforme a pintura feita na referida avenida. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

O Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, devidamente inscrito, disse ter 
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percebido que está sendo feita uma contenção e limpeza nos trilhos de trem 

entre a mortuária e o acesso a Linha Júlio de Castilhos, aproveitou a 

oportunidade para fazer um pedido a Administração Municipal, para que, 

seja feito um acesso que em caso de cheias possa ser utilizado por pessoas 

para se movimentar, salientou estar sempre preocupado com a população. 

Disse que jamais está se referindo a nenhum servidor em seu requerimento 

a respeito da ERS-129, porém está preocupado com a obra e dessa forma 

sempre que possível pretende registrar seus pedidos, agradeceu a todos que 

apoiaram seus pedidos. No final, ressaltou que a pavimentação da ERS-129 

é uma preocupação não somente sua e sim de todos envolvidos na busca do 

recurso, pois o Secretário de Logística e Transporte do Estado do Rio 

Grande do Sul solicitou que dessem uma atenção aos trabalhos, pois estará 

afrente da pasta somente até o final deste ano, informou que apenas está 

apresentando o que de fato está acontecendo. O Vereador Henrique Pivatto, 

devidamente inscrito, endossou seus pedidos, disse que na parte técnica a 

Administração está correspondendo, no entanto, na parte prática está 

deixando a desejar, salientou que o acesso a sua propriedade pedido a mais 

de 60 dias não foi feito, desta forma foi efetuado de forma particular, sendo 

este acesso fundamental para duas propriedades e uma empresa, pediu mais 

atenção ao Secretário de Obras e Secretário da Agricultura, disse estar 

indignado com a falta de comprometimento, enquanto for vereador cobrar 

os acessos à propriedade de todos os munícipes. Informou que os 

vereadores tem o dever de honrar com seu compromisso, representando 

toda população independente de partido, solicito que o pedido de outros 

vereadores também seja atendido.  O Vereador Cleber Scotta, devidamente 

inscrito, manifestou-se referente à pauta debatida na Sessão, deixou claro 

que não está contra o asfalto da ERS-129, disse estar criticando apenas a 

forma que o requerimento foi feito, informou que os servidores estão 

trabalhando incansavelmente, porém depende de fatores externos não 

somente do empenho dos funcionários, solicitou que tenham mais 

maquinários para efetivar a obra. Endossou à fala do Vereador Henrique 

Pivatto, cobrou mais eficiência no cumprimento dos pedidos dos 

vereadores, não visando apenas siglas partidárias. Disse estar triste com a 

reprovação de seu requerimento da AVAT, salientou ser um dinheiro 

investido e não desperdício de dinheiro público informou que sempre 

buscou e buscará recursos para nossa cidade. O Vereador Nelson 

Vasconcelos Salvador, devidamente inscrito, disse que seu requerimento é a 

respeito de caminhões e vendedores de outros municípios vendem sua 
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mercadoria irregularmente, estando trabalhando na defesa dos comerciantes 

locais, endossou seu requerimento de dragagem do fosso. Ao final solicitou 

que fosse verificada a situação do Loteamento do Tovar, pois a tubulação 

feita no local não suportará a água. Após o presidente, consultou o Plenário 

sobre a ida de alguns vereadores a Brasília, na data de 21 de junho até 25 de 

junho, com despesas a serem suportadas pela Câmara, conforme legislação 

vigente. O Plenário aprovou a proposta. Dando andamento, consultou o 

Plenário acerca da possibilidade de transferir a data da Sessão que ocorreria 

no dia 14 de junho, passando para o dia 21 de junho, considerando a viajem 

de alguns vereadores, havendo a concordância unanime do Plenário. O 

Presidente solicitou para que fosse dada a devida publicidade. TRIBUNA 

LIVRE: O Senhor José Alcemir Gomes, representando um grupo de 

pessoas que utilizam a Unidade de Saúde do Bairro Sete de Setembro, 

utilizou o espaço da tribuna livre para se manifestar sobre um abaixo 

assinado para permanência da Dr. Daniela Bassani na Unidade, passando 

sua contratação temporária para permanente, pois atualmente a Dr. Daniela 

está substituindo a Dr. Miriam que está de licença maternidade. Ao final, o 

Presidente lembrou que a próxima Sessão Ordinária ocorrerá no dia 07 de 

junho de 2021, às 19 horas. Nada mais havendo a se tratar, declarou, sob a 

proteção de Deus, encerrada a Sessão. Sala das Sessões, 31 de maio de 

2021. Registre-se. Publique-se. 
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