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ATA Nº 013/2021 

 

Aos nove (09) dias do mês de junho 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 informou que não seria feita a leitura da Ata de n° 012/2021, 

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. Na sequência, esclareceu 

que foram instaladas novas câmeras de transmissão para melhorar a 

qualidade das Sessões, cuja passam a ser transmitidas pela pagina do 

facebook da Câmara de Vereadores e pelo canal do youtube. O Presidente 

esclareceu o fato ocorrido na tribuna da Sessão Ordinária do dia 31 de maio 

de 2021,  onde salientou que as pessoas devem buscar informações ao 

assinar um abaixo assinado, pois a questão da Dr Daniela Bassani está 

regulamentada pela Lei Municipal nº 1.885/21, a qual trata sobre a 

contratação temporária de um Odontólogo para substituir a Dr Miriam 

Amorim que estará em licença maternidade. Cabe também salientar que ao 

final da licença a servidora deverá retornar as suas atividades normais de 

Odontóloga, sendo que a contratação de servidor mediante concurso público 

para a substituição ocasionará no futuro, um passivo funcional, na medida 

em que, quando do retorno da servidora, restaria obsoleto aquele contratado, 

Certifico que a presente. Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 14/06/2021, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara no dia 15/06/2021. 

Roca Sales, 15/06/2021. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretor de Expediente 
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razão pela qual entendemos que a contratação por tempo determinado para a 

situação fica plenamente justificada. A seguir passou-se à Ordem do Dia. 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: Não houve. 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: Não houve. 

Prosseguindo, o Presidente consultou as comissões a fim de definirem uma 

data para o parecer do Projeto de Lei n° 018/2021, ficando definido que até 

a Sessão do dia 14 de junho de 2021 informado o parecer. Na sequência, 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 047/2021, do Vereador Nelson Vasconcelos Salvador, 

solicitando para que o Senhor Prefeito Municipal oficie à Secretaria 

Municipal Responsável, para que faça a instalação de tubos e verifiquem a 

instalação de água, na rua lateral do Loteamento 1° de maio. Requerimento 

nº 048/2021, dos Vereadores Antonio Valesan, Gilvani Bronca e Nelson 

Vasconcelos Salvador, solicitando ao Executivo Municipal, para que, 

verifique a possibilidade de implantação de um Plano Diretor. Os 

vereadores proponentes apresentaram as razões dos seus pedidos, e os 

demais colegas apresentaram sugestões sobre as matérias restando assim os 

requerimentos aprovados por unanimidade. Na apreciação do Requerimento 

n° 048/2021, o vereador Cleber Scotta, disse ser muito importante a criação 

do Plano Diretor Municipal, salientou que com a obra do Cristo Protetor de 

Encantado receberemos vários turistas em nossa região, sendo de suma 

importância estar organizado. Endossou a importância dos Loteamentos 

estarem legalizados antes de sua construção. O vereador Tairo Weirich, 

endossou o requerimento, sendo de fundamental importância sua efetivação, 

pois é um projeto que já está há anos sendo estuda. O vereador Paulo 

Ricardo Gonçalves, disse que já participou de reuniões sobre o Plano 

Diretor, onde a Univates apresentou uma proposta para efetivar o projeto. 

Explanou que se o município tivesse um Plano Diretor muitos problemas 

organizacionais poderiam ter sido evitados. A seguir, o Presidente 

determinou a leitura das Indicações. Indicação nº 029/2021, do Vereador 
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Henrique Pivatto, indicando para que, através da Secretaria de Saúde, 

elabore um cronograma de vacinação Covid, indicando a data, local e a 

faixa etária a ser vacinada e divulgue nas redes sociais e na mídia. Indicação 

n° 030/2021, da Vereadora Jaquisele dos Santos, solicitando para que, 

através da Secretaria Responsável, instale calhas na Feira do Produtor 

Rural, junto à rua coberta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A vereadora 

Jaquisele dos Santos, devidamente inscrita, salientou que existe a Feira do 

Produtor em nosso município, onde em dias de chuvas muitos que utilizam 

o local precisam ficar com seus guarda-chuvas abertos sobre os seus 

produtos, dessa forma endossou sua indicação. A segunda questão 

explanada ressalta a visita ao Hospital Roque Gonzálves, onde foi 

verificada a situação das obras na entidade, salientou ser importante a busca 

de verbas para o Hospital. Informou que o senhor Eraldo Bonzanini disse 

que conseguiu buscar uma verba entorno de R$ 470.000,00 (quatrocentos e 

setenta mil reais) juntamente com o Deputado Federal Ronaldo Nogueira 

em 2016, após sendo realizado um empréstimo no valor de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) e disse ter entrado o valor de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil) da bancada do MDB. Disse que até o fim do mês a plena 

estaria implantada em nosso município, no entanto, o Hospital ainda precisa 

de muitas melhorias para mudar sua situação, sendo que fiscalizará a 

aplicação de verbas. O vereador Henrique Pivatto, devidamente inscrito, 

disse manifestar a respeito do convite de visita ao Hospital para apresentar 

seus projetos, salientou que os diretores do hospital agradeceram os 

recursos disponibilizados através da Câmara de Vereadores. Informou que o 

partido PTB, através do Deputado Federal Ronaldo Nogueira, trouxe a 

verba de R$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) onde juntamente 

com o ex-vereador Osmar Kappler visitou o gabinete do deputado em 2016 

para buscar recursos, ademais informou que a bancada do PTB está 

trabalhando em busca de ambulância para o município, sendo necessário 

apenas a parte burocrática para efetivar a emenda. Ao final informou que 

também existe um quadro com uma emenda do Senador Luiz Carlos Heinz  

do PP no Hospital, agradeceu a todos que contribuíram para o 

melhoramento da entidade. Agradeceu a administração por atender de 

antemão seu pedido a respeito da disponibilização dos locais e datas de 

vacinação do COVID-19. O vereador Nelson Vasconcelos Salvador, 

devidamente inscrito, disse estar muito feliz pela emenda de R$ 382.000,00 

(trezentos e oitenta e dois mil reais) do Deputado Federal Marcio Biolchi, 

para a implementação de uma Praça no Bairro Sete de Setembro, agradeceu 
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também ao Presidente Cleiton Telocken, por ajudar na busca do recurso, 

salientou que deixara seu legado para o Bairro Sete de Setembro, onde 

continuará trabalhando sempre em busca de melhorias para nossa cidade. 

No final relatou que o acesso demonstrado pelo vereador Henrique Pivatto 

na última Sessão, poderia estar calçado e não necessitaria de transtornos, 

mas devido alguns moradores do local em especial o próprio vereador não 

concordaram com calçamento, onde as pedras seriam doadas pelo 

munícipio, ficando os moradores apenas responsáveis pela mão de obra. O 

vereador Gilvani Bronca, endossou o requerimento do Plano Diretor, disse 

ter entrado em contato na data de hoje com a administração e foi informado 

que o Plano Diretor já está em andamento, porém achou importante manter 

seu requerimento. Explanou que o Plano Diretor não é algo visível, 

tratando-se de um Projeto de grande vantagem social, pois contribui com o 

desenvolvimento social e econômico do município, salientou que se trata de 

um levantamento do município em todas as áreas do município, assim como 

questões sócias, econômicas e ambiental, sendo um Projeto de médio e 

longo prazo, onde o mesmo é elaborado por pessoas capacitadas na área, 

ficando assim no aguardo do Projeto para debater o mesmo na Câmara de 

Vereadores juntamente com a população se assim for possível. O vereador 

Antonio Valesan, pediu espaço sugerindo uma Comissão para verificar o 

andamento do Plano Diretor juntamente com a administração. Na 

sequência, o Presidente em nome da Bancada do MDB informou a 

aposentadoria do servidor municipal Vinicius de Freitas e agradeceu ao 

servidor pela prestação de seus serviços junto ao município. Ao final, o 

Presidente lembrou que a próxima Sessão Ordinária ocorrerá no dia 14 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, 07 de junho 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 
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Jaquisele J. dos Santos                   Nelson V. Salvador Paulo R. Gonçalves 

Vereadora           Vereador   Vereador 
 


