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ATA Nº 006/2022 

 

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 

dezenove horas, na Sala Privativa das Sessões, reuniu-se, em Sessão Ordinária, a 

Câmara Municipal de Roca Sales, com a presença dos Vereadores Paulo Ricardo 

Gonçalves, como Vice-Presidente; Henrique Pivatto, como Secretário; 

Antonio Valesan, Cleber Scotta, Cleiton Telocken, Gilvani Bronca, Jaquisele 

dos Santos e Nelson Vasconcelos Salvador. Verificada a ausência do Senhor 

Presidente Tairo Weirich, pois esta acompanhando o Prefeito Municipal Amilton 

Fontana, em Brasília, assim de imediato assumiu os trabalhos o Senhor Vice-

Presidente Paulo Ricardo Gonçalves, invocando a proteção de Deus, declarou 

aberta a Sessão. Cumprimentou os colegas, os servidores da Casa, a imprensa, o 

público presente e os internautas que acompanhavam a Sessão. Após, reiterou que, 

como nas sessões anteriores, não seria feita a leitura da Ata n° 005/2022 da Sessão 

Ordinária do dia 21 de março de 2022. Registrou, ainda, que a referida Ata foi 

disponibilizada aos vereadores de forma eletrônica, em dias anteriores, para 

análise prévia. Assim, de imediato, colocou a ata para apreciação e votação do 

Plenário, restando aprovada, por unanimidade. Após, foi solicitada a leitura dos 

expedientes. EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: Ofício n° 034/2022, 

encaminhando resposta a requerimentos e indicações de vereadores resposta aos 

reuqerimentos números 013/2022 e 014/2022, do vereador Cleber Scotta e 

resposta a indicação de número 006/2022, do vereador Paulo Ricardo Gonçalves. 

Ofício nº 035/2022, encaminhando o Projeto de Lei de números 020/2022, para 

apreciação desta Colenda Câmara de Vereadores.  EXPEDIENTE DO 

LEGISLATIVO: Requerimento de número 020/2022, do Vereador Paulo 

Ricardo Gonçalves. Requerimento de número 021/2022, do Vereador Antonio 

Valesan. Requerimento de número 022/2022, do Vereador Nelson Vasconcelos 

Salvador. Indicação de n° 010/22, da Vereadora Jaquisele dos Santos.. 

EXPEDIENTE EXTERNO: Não Houve. Lidos os expedientes, A seguir, o 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 04/04/2022, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara, no dia 05/04/2022. 

Roca Sales, 05/04/2022. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretora de Expediente 
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Plenário foi consultado sobre a possibilidade de apreciar e votar, de forma 

imediata, o Projeto protocolado na Sessão. O Plenário concordou com a proposta. 

Assim, foi determinada a leitura do Projeto de Lei nº 020/22: Autoriza abertura de 

Crédito Especial no valor de R$ 35.000,00, visando aplicação de recursos 

vinculados provenientes do Governo do Estado, indica recursos, e dá outras 

providências. O Presidente colocou o Projeto para apreciação e votação do 

Plenário, restando aprovado por unanimidade. Dando seguimento, o Presidente 

solicitou a leitura dos Requerimentos, de forma individual. Requerimento de nº 

020/2022, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, solicitando ao Executivo 

Municipal, para que, através do setor de Engenharia verifique a possibilidade, 

junto a empresa responsável pela via-férrea, para proceder a instalação de 

iluminação nos viadutos municipais. O vereador proponente apresentou suas 

razões. Na apreciação, o Vereador Gilvani Bronca questionou se os custos com a 

instalação da referida iluminação dos viadutos seriam arcados pela empresa 

responsável pela via-férrea ou pelo Município. Em resposta, o vereador 

proponente disse que o município arcaria com os custos desta iluminação. 

Requerimento de n° 020/2022, aprovado por unanimidade. Requerimento de n° 

021/202, do Vereador Antonio Valesan, solicitando ao Executivo Municipal a 

disponibilização da Lei que dispõe sobre os valores das multas, juros e aumento 

de IPTU, assim como o valor dispendido neste ano de 2022 com a contratação de 

carro de som, impressão dos carnês de IPTU e envio destes aos contribuintes 

através do serviço dos Correios. Aberta a palavra ao vereador proponente. Na 

apreciação, o Vereador Henrique Pivatto complementou que seria extremamente 

importante reanalisar a legislação que versa sobre o IPTU, pois assim poderia ser 

verificada a possibilidade de elaborar o Programa REFIS; destacou que a 

legislação deve ser revista para diminuir os valores cobrados a título de multas, de 

forma a oportunizar o regularização pelos contribuintes inadimplentes. A 

Vereadora Jaquisele dos Santos, por sua vez, explanou que concorda com o 

Programa REFIS, acrescentou que seria importante um estudo por parte da 

Administração Municipal para a disponibilização eletrônica para pagamentos de 

IPTU, ressaltando que também deveria ser mantida a opção de impressão junto à 

Prefeitura Municipal para àqueles que não possuem acesso aos meios digitais de 

consulta. O Vereador Nelson Vasconcelos Salvador, destacou que existem muitos 

processos de execução fiscal municipais, sendo necessária uma revisão na forma 

de entrega dos carnês do IPTU, bem como revisão dos valores de multas e 

reajustes. O Vereador Cleber Scotta, salientou que existem outras taxas que devem 

ser revistas, um exemplo é a Lei de Parcerias, onde o valor de juros é elevado, 

sugeriu que seja trabalhada uma solução para essas situações. O Vereador Gilvani 

Bronca endossou a fala dos vereadores e destacou que quando propôs Anteprojeto 
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de Lei nesse sentido, o objetivo seria beneficiar aqueles cidadãos que possuem 

apenas um imóvel, jamais para beneficiar aqueles que possuem vários imóveis e 

estão com dívidas em atraso, pois essas pessoas teriam condições de quitar seus 

impostos. Requerimento de n° 021/2022, aprovado por unanimidade. 

Requerimento de n° 022/202, do Vereador Nelson Vasconcelos Salvador, 

solicitando para que seja oficiado o Poder Executivo Municipal, no intuito de 

verificar a possibilidade de construir uma escadaria próximo ao CTG Tropeiros da 

Amizade. O vereador proponente apresentou suas razões. Requerimento de n° 

022/2022, aprovado por unanimidade. Dando andamento, o Presidente solicitou a 

leitura das indicações de forma individual. Indicação de n° 010/2022, da 

Vereadora Jaquisele dos Santos, para que, seja desenvolvido estudo pelo Poder 

Executivo, no sentido de implantar uma faixa elevada de pedestres na Rua José 

Brock, próximo a residência do Senhor Roque Schneider. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: O Vereador Cleber Scotta, devidamente inscrito, se portou as más 

condições das estradas municipais, solicitando a realização de reparos nas 

mesmas, pois atualmente estão em condições precárias de trefegabilidade, 

principalmente a Estrada das Linhas Três Pinheiros, Mariano e Borges de 

Medeiros, bem como, acessos a propriedades rurais; salientou ser um defensor da 

agricultura, endossou a necessidade de uma peneira de cascalho para melhorias 

nas vias rurais. O Vereador Gilvani Bronca, devidamente inscrito, manifestou que 

criticar as lideranças municipais é fácil, mas é necessário se colocar no lugar do 

outro, acreditando que propondo sugestões e cobrando melhorias é o ideal, para o 

benefício de toda população. Logo, informou que buscou juntamente com a 

Administração Municipal, com o apoio do Vereador Cleiton Telocken, a alocação 

de raspas de material frisado da EGR nas estradas não calçadas e não pavimentadas 

do centro da cidade, a fim de amenizar a poeira, diminuir o barro em dias de chuva 

e reduzir a manutenção destas vias, se mostrando uma solução simples e de pouco 

gasto econômico. Solicitou, ainda, que os moradores das ruas beneficiadas 

poderão entrar em contato para informar se o material utilizado nessas estradas se 

mostrou adequado para o fim destinado. O Vereador Antonio Valesan, 

devidamente inscrito, parabenizou o Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, pois 

ressaltou que é a primeira vez na história da Câmara de Vereadores de Roca Sales 

que uma pessoa negra assume a Presidência. Após, parabenizou o Chefe de 

Serviços Urbanos, Sr. Almir Zimke, pois foram feitas algumas melhorias em 

Bairros da Cidade, inclusive com a melhoria de um acesso para pedestres, próximo 

ao pórtico da cidade de Roca Sales, de forma a propiciar um acesso mais fácil e 

rápido às mães que possuem filhos na Creche localizada na entrada da cidade; 

ressaltou, entretanto, que referido acesso é exclusivo para pedestres e vêm sendo 

usado por motoqueiros, de forma indevida, razão pela qual será providenciada a 
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colocação de uma barreira para inibir o acesso de motos. Ao final, destacou que o 

Poder Executivo deve analisar de forma igualitária os requerimentos dos 

Vereadores, bem como salientou estar no aguardo de documentos referentes ao 

IPTU, pois pretende analisar a situação atual. O Vereador Nelson Vasconcelos 

Salvador, devidamente inscrito, demonstrou estar decepcionado com o descaso 

nas obras de construção da Praça do Bairro Sete de Setembro e trouxe imagens 

que detalham a utilização de materiais de péssima qualidade, problemas 

estruturais, abandono da obra pelos construtores, além de acúmulo de água da 

chuva devido a problemas na execução da drenagem. A Vereadora Jaquisele dos 

Santos, devidamente inscrita, endossou o Projeto de Lei de número 020/2022, 

informando que o município irá dar uma contrapartida de R$25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais), parabenizando a idealizadora do Projeto, Fabiele Brandt e as 

Protetoras dos Animais na cidade de Roca Sales, quais sejam, Sabrina Luterbeck, 

Marisa Kummer, Bruna Caumo e Michele Sipp. Após, informou que a Câmara de 

Vereadores de Roca Sales foi convidada a participar do I Encontro das Mulheres 

Politicas, a ser realizado na cidade de Lajeado, no dia 31 de março de 2022, evento 

do qual participará, juntamente com a Assessora Jurídica Grasiele Cofferri e 

Assessora de Planejamento Maria Veronica Anderle. Ao final, solicitou que as 

faixas de elevação sejam instaladas na localidade da 21 de abril e na subida da Rua 

José Brock, de forma a prevenir a ocorrência de acidentes. O Vereador Paulo 

Ricardo Gonçalves, depois de passar a Presidência ao Secretário, Vereador 

Henrique Pivatto, utilizou a Tribuna para explanar sobre a prática de muralismo 

junto aos viadutos de trem do centro do município, agradecendo ao apoio de todos 

para a agilização do processo; ressaltou que essa foi uma das suas reivindicações, 

com o cadastramento de crianças para participarem no Projeto do Muralismo e 

convidou pessoas que se identificam com arte  para participarem das oficinas de 

muralismo; também ressaltou que, se possível, será feito muralismo na escadaria 

da Praça da Matriz. Após, destacou que essa é uma marca muito importante 

deixada na aérea da Cultura e que em breve a Educação também terá sua marca, 

pois será concedido o pedido de uniformes escolares para as crianças do nosso 

município. Concluídas as manifestações, foi reconduzida a Presidência ao 

Vereador Paulo Ricardo Gonçalves. Da mesma forma, consultou o Plenário sobre 

a ida de vereadores à Brasília, no mês de março, com despesas a serem suportadas 

pela Câmara, conforme legislação especial. O Plenário aprovou a proposta. Ao 

final, o Presidente convidou a todos para participarem da próxima Sessão 

Ordinária, no dia 04 de abril de 2022, às 19 horas, no mesmo local. Nada mais 

havendo a se tratar, declarou, sob a proteção de Deus, encerrada a Sessão. Sala das 

Sessões, 28 de março de 2022. Registre-se. Publique-se. 
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Tairo Weirich   Paulo Ricardo Gonçalves Henrique Pivatto 
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Antonio Valesan       Cleber Scotta                        Cleiton Telocken  

Vereador   Vereador              Vereador 

 

 

 

Gilvani Bronca                       Jaquisele dos Santos           Nelson A. Vasconcelos Salvador 
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