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ATA Nº 007/2022 

 

Aos quatro dias do mês de abril 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 Tairo Weirich, 

como Presidente; Paulo Ricardo Gonçalves, como Vice-Presidente; Henrique 

Pivatto, como Secretário; Cleber Scotta, Cleiton Telocken, Gilvani Bronca, 

Jaquisele dos Santos e Nelson Vasconcelos Salvador. Após, verificado o 

número regimental, o Presidente, 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° 006/2022 da Sessão 

Ordinária do dia 28 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: Não Houve. EXPEDIENTE 

DO LEGISLATIVO: Requerimento números 023/2022, 024/2022, 025/2022 e 

026/2022, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves. Requerimento n° 027/2022, do 

Vereador Antonio Valesan. Indicação n° 011/2022, do vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves. EXPEDIENTE EXTERNO: Não houve. Lidos os expedientes, o 

Presidente, consultou o plenário sobre a possibilidade de apreciar e votar, de forma 

imediata, os Requerimentos protocolados na Sessão. O Plenário concordou com a 

proposta. Assim, foi determinada a leitura dos requerimentos, de forma individual. 

Requerimento nº 023/2022, do vereador Paulo Ricardo Gonçalves, solicitando ao 

Executivo Municipal, para que, seja convocada uma reunião com o corpo da 

defesa civil para elaboração de uma cartilha de plano de ação referente às cheias 

do Rio Taquari. O vereador proponente apresentou suas razões. Na apreciação, o 

vereador Nelson Vasconcelos Salvador ressaltou ser extremamente importante 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 11/04/2022, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara, no dia 12/04/2022. 

Roca Sales, 12/04/2022. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretora de Expediente 
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uma reunião com a Defesa Civil, pois a população está cobrando medidas de 

prevenção, informações sobre recursos para a pasta e futuras ações a serem 

realizadas, sendo necessário saber quem são os responsáveis pela pasta. 

Requerimento nº 024/2022, do vereador Paulo Ricardo Gonçalves, solicitando ao 

Executivo Municipal, para que junto ao Setor de Trânsito do Município, verifique 

a possibilidade de colocar estacionamento oblíquo na Rua Rio Branco, mais 

precisamente da Capela mortuária até o antigo Hotel.  O vereador proponente 

apresentou suas razões. Na apreciação, o vereador Henrique Pivatto 

complementou que a situação do trânsito no município está com sérios problemas, 

sendo necessário uma adequação nas ruas de nossa cidade, pois devido o 

crescimento da cidade é preciso criar novas medidas para solucionar problemas no 

trânsito. O vereador Gilvani Bronca, salientou a necessidade de uma avaliação de 

um técnico sobre a viabilidade de implantação do estacionamento, podendo com 

a alteração acabar gerando um problema maior, sendo necessário um aval técnico. 

O vereador Cleber Scotta, informou não ser contrário ao requerimento, no entanto, 

está preocupado com a situação, pois com o estacionamento oblíquo pode haver 

uma confusão com os ônibus que ali circulam. O vereador Antonio Valesan, 

informou que já existe uma parte da rua que o estacionamento é obliquo, assim 

concorda com a proposição. Logo, salientou que existem problemas maiores no 

trânsito do município, citando exemplo em frente a empresa JBS, sugerindo uma 

revisão da sinalização no local, assim como das faixas de pedestres em nossa 

cidade. Requerimento nº 025/2022, do vereador Paulo Ricardo Gonçalves, 

solicitando ao Executivo Municipal, para que determine o comparecimento do 

Servidor Responsável pelo Setor de Trânsito do Município, na próxima Sessão da 

Câmara.  O vereador proponente apresentou suas razões. A vereadora Jaquisele 

dos Santos, sugeriu que fosse feita uma reunião anterior a sessão, pois como se 

trata de um assunto de longa pauta, assim endossou a presença do setor de 

Engenharia para poder melhor explicar a situação e tirar dúvidas. Requerimento 

nº 026/2022, do vereador Paulo Ricardo Gonçalves, solicitando que o Poder 

Executivo Municipal avalie a possibilidade de apresentação do Anteprojeto de Lei 

em anexo, à essa casa legislativa, cujo objetivo é o de INSTITUI A POLÍTICA 

MUNICIPAL DO CONTROLE DE NATALIDADE DE CÃES E GATOS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O vereador proponente apresentou suas razões. 

Requerimento nº 027/2022, do vereador Antonio Valesan, solicitando que seja 

convocado o Conselho Municipal de Saúde para comparecer à Sessão Ordinária 

do dia 18 de abril de 2022.O vereador proponente apresentou suas razões.Após, 

os Requerimentos foram colocados para votação do Plenário, restando aprovados, 

por unanimidade os requerimentos de números 023/2022, 025/2022, 026/2022 e 

027/2022. Já o requerimento de n° 024/2022, obteve cinco votos favoráveis e duas 
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abstenções sendo dos vereadores Gilvani Bronca e Cleber Scotta. Na sequência, o 

Presidente solicitou a leitura da indicação. Indicação de n° 011/2022, do vereador 

Paulo Ricardo Gonçalves, para que o Poder Executivo Municipal, seja 

disponibilizado as sextas-feiras ou sábados de manhã para a vacinação da Covid-

19. A seguir, o Presidente da Casa, apresentou o Relatório de Viagem de Brasília, 

nos dias 27 a 31 de março, quando viajou para acompanhar o Prefeito Municipal 

Amilton Fontana, destacando suas visitas aos Gabinetes de Deputados, Senadores 

e Ministérios. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves, devidamente inscrito convidou a todos para participar no dia 09 de 

abril de 2022 da feira de saúde, na Praça Santos Pintos, no horário das 15 horas 

até 17 horas, sendo um momento de saúde, programação promovida pela Igreja 

Adventista do Sétimo dia, sendo uma feira realizada em diversos países do mundo. 

Após, agradeceu a todos que aprovaram seu requerimento de controle da 

natalidade de cães e gatos. Ao final, agradeceu por poder conduzir a sessão na 

ausência do Presidente, parabenizando os funcionários da casa pelo auxilio. A 

vereadora Jaquisele dos Santos, devidamente inscrita, ressalto que no dia 02 de 

abril é o Dia Mundial do Autismo, sendo uma data extremamente importante, 

informou que acompanhou um Evento sobre o autismo na cidade de Encantado, 

juntamente com a ex-secretária da saúde Cleonice, disse que as crianças com 

autismo são extremamente inteligentes, destacou que está trabalhando em um 

Projeto sobre o autismo, onde irá convidar as mães para participar. Após, destacou 

que na última quinta-feira participou do Encontro de Mulheres da AVAT, onde 

houve uma roda de conversa com varias mulheres influentes na política e 

aproveitou para estender o convite para 111° Encontro de Vereadores na cidade 

de Nova Brescia, neste sábado dia 09 de abril. Ao final, agradeceu a todas 

mulheres que se fizeram presente e ajudaram no evento do MDB Mulher realizado 

na ultima quarta-feira. O vereador Henrique Pivatto, devidamente inscrito, 

aproveitou a oportunidade para agradecer ao Deputado Estadual Dirceu 

Fransiscon pela destinação de um recurso no valor de R$300.000,00 (trezentos mil 

reais) com contrapartida municipal de R$275.034,67 (duzentos e setenta e cinco 

mil e trinta e quatro reais com sessenta e sete centavos) para a construção da Praça 

da 21 de abril, agradeceu aos ex-vereadores Adriano Horbach e Ivair Zanchetti 

pelo auxilio na busca do recurso. O vereador Nelson Vasconcelos Salvador, 

solicitou espaço, salientou que sabe dos esforços na busca dos recursos para a 

construção da Praça da 21 de abril, assim como foi difícil de conseguir recursos 

para a Praça do Bairro Sete de Setembro, porém a obra de construção da praça está 

em situação lamentável, solicitou que a equipe de Engenharia compareça no local 

e inspecione a obra. Ao final, o Presidente a pedido de alguns vereadores, colocou 

para votação a ida a Brasília nos dias 24 ao dia 19 de abril de 2022, afim de 
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participarem da Marcha dos Vereadores entre os dias 26 e 29 de abril do corrente 

ano, sendo no dia 25 aberto para visitas em Gabinetes, Ministérios e demais locais 

de interesse dos vereadores. Após, colocado para votação restou aprovado por 

unanimidade. Logo, solicitou a alteração da data da sessão do dia 25 de abril para 

o dia 11 de abril, tendo em vista a viajem de alguns vereadores a Brasília, restando 

aprovado por unanimidade. Na sequência, convidou a todos para participarem da 

próxima Sessão Ordinária, no dia 11 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, 04 de abril de 2022. Registre-se. Publique-se. 

 

Tairo Weirich   Paulo Ricardo Gonçalves Henrique Pivatto 

Presidente   Vice-Presidente  Secretário 

 

 

Antonio Valesan       Cleber Scotta                        Cleiton Telocken  

Vereador   Vereador              Vereador 

 

 

Gilvani Bronca                       Jaquisele dos Santos           Nelson A. Vasconcelos Salvador 

Vereador     Vereadora   Vereador 
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