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ATA Nº 008/2022 

 

Aos onze 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° 007/2022 da Sessão 

Ordinária do dia 04 de abril 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° 039/2022, prestando 

informações sobre requerimentos e indicações de vereadores. Resposta aos 

requerimentos números 016/2022 e 022/2022, do vereador Nelson Vasconcelos 

Salvador. Resposta ao requerimento de n°017/2022, do vereador Cleber Scotta. 

Resposta aos requerimentos de números 018/2022 e 021/2022, do vereador 

Antonio Valesan. Resposta ao requerimento de n° 019/2022 e a indicação de n° 

009/2022, do vereador Henrique Pivatto. Resposta aos requerimentos de números 

020/2022, 023/2022, 024/2022 e 025/2022 e as indicações de números 007/2022, 

008/2022 e 011/2022, do vereador Paulo Ricardo Gonçalves. Resposta a indicação 

de n° 010/2022, da vereadora Jaquisele dos Santos. EXPEDIENTE DO 

LEGISLATIVO: Requerimento números 028/2022, 029/2022 e 030/2022, do 

Vereador Paulo Ricardo Gonçalves. Requerimento n° 031/2022, do Vereador 

Nelson Vasconcelos Salvador. Requerimentos de números 032/2022 e 033/2022, 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 18/04/2022, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara, no dia 19/04/2022. 

Roca Sales, 19/04/2022. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretora de Expediente 
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do Vereador Cleber Scotta. 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 028/2022, do vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves, solicitando ao Executivo Municipal para que, dentro do possível, seja 

instalada iluminação pública ao longo da ERS-129, na Linha Fazenda Lohmann. 

O vereador proponente apresentou suas razões. Na apreciação, o vereador Cleiton 

Telocken destacou a importância do requerimento, contudo ressaltou a dificuldade 

deste requerimento ser posto em prática eis que existem outras localidades do 

interior do município necessitando de melhorias na iluminação pública, não 

podendo ser beneficiada apenas uma localidade; dessa forma, manifestou-se pela 

abstenção para não gerar mais esperanças às pessoas que ali moram, pois já estão 

saturadas de promessas. O vereador Nelson Vasconcelos Salvador, aproveitou 

para destacar que várias pessoas utilizam a ERS 129 para se deslocarem ao 

trabalho e entende ser necessária a melhoria na iluminação pública da via. O 

vereador Cleber Scotta, por sua vez, sugeriu que seja colocada a iluminação em 

alguns pontos específicos e não em toda via, bem como que outras 

localidades/linhas do interior do município recebam melhorias na iluminação 

pública, de forma a prestar atendimento igualitário a todos munícipes. O vereador 

Gilvani Bronca sugeriu uma parceria entre o Município e o Governo do Estado 

para a concretização desta iluminação pública na localidade de Linha Fazenda 

Lohmann, ao longo da ERS-129, através de Emendas Parlamentares, Convênios 

ou outras formas de parceria pública, haja vista se tratar de rodovia estadual.  

Requerimento nº 029/2022, do vereador Paulo Ricardo Gonçalves, solicitando ao 

Executivo Municipal para que, na medida do possível, providencie a instalação de 

uma cobertura em frente à Escola Municipal Dom Pedro, no local destinado para 

embarque e desembarque dos estudantes. O vereador proponente apresentou suas 

razões. Na apreciação, o vereador Henrique Pivatto expôs o seu descontentamento 

com o Poder Executivo, eis que nas respostas aos requerimentos dos Vereadores 

há informação de inclusão em cronograma de obras, o que não acontece na prática; 

sugeriu, desta forma, que o Executivo estime data de início e finalização dos 

pedidos feitos pelos vereadores. O vereador Nelson Vasconcelos Salvador 

endossou o requerimento, destacando que há mais de dois anos, juntamente com 

o ex-vereador Rogério Engster, vem solicitando a instalação de um toldo em frente 

à referida escola municipal, bem como expôs que se fazer necessárias melhorias 

no acesso à escola. Ao final, destacou serem necessários investimentos em 

melhorias na escola situada no Bairro Sete de Setembro e sugeriu que sejam 

utilizado os valores da arrecadação de pagamentos de terrenos do bairro sete de 
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setembro para investimentos na escola. O vereador Gilvani Bronca, por sua vez, 

afirmou ser necessária a melhoria de toda a infraestrutura da rua para permitir o 

acesso dos transportes escolares para, após, ser colocado um toldo. Após, sugeriu 

que a estrutura que foi retirada da rua coberta possa ser utilizada na localidade. A 

vereadora Jaquisele dos Santos salientou a importância da instalação de um toldo 

em frente à escola municipal, como já foi feito na Creche ao lado da escola. O 

vereador Antonio Valesan manifestou seu descontentamento com a falta de 

planejamento da Administração Municipal, em especial com os gastos da 

Secretaria da Educação, feitos de forma equivocada. Na sequência, lamentou a 

retirada da cobertura da rua onde ocorre a Feira do Produtor Rural, pois os feirantes 

do município sofrem prejuízos com a falta de cobertura, não sendo favorável a 

sugestão do Vereador Gilvani de uso da estrutura desta cobertura na escola do 

Bairro Sete de Setembro. O vereador Gilvani Bronca explicou que sua sugestão 

não é a transferência da cobertura da rua coberta para outro local, mas apenas que 

sejam utilizados os materiais da estrutura retirada da rua coberta para a execução 

de uma cobertura em frente à escola. O vereador Cleber Scotta manifestou-se 

favorável ao requerimento, sendo incumbência também da Secretária de Educação 

e sugeriu a colocação de um portão eletrônico nas escolas, para melhorias da 

segurança. Requerimento nº 030/2022, do vereador Paulo Ricardo Gonçalves, 

solicitando ao Executivo Municipal que a Vigilância Sanitária ou Agente de Saúde 

intensifiquem as vistorias em cemitérios do Município, a fim de constatar 

possíveis focos do mosquito da dengue, ante ao aumento de casos em nossa região. 

O vereador proponente apresentou seus motivos. Requerimento nº 031/2022, do 

vereador Nelson Vasconcelos Salvador, ao Poder Executivo Municipal, para que, 

através do Setor Responsável, providencie a aplicação do BTI (veneno contra o 

borrachudo), mais conhecido como larvicida, para combater o mosquito 

borrachudo, bem como requereu seja informado pelo Executivo o nome do 

servidor responsável pela aplicação. O vereador proponente apresentou seus 

motivos. Na apreciação, o vereador Paulo Ricardo Gonçalves ressaltou a 

importância de aplicação dos venenos para combate aos mosquitos, independente 

de quem seja a competência da atividade e, inclusive, disse ter visto responsáveis 

da pasta da Vigilância Sanitária aplicando venenos durante a madrugada. Destacou 

a importância da realização de limpeza em alguns locais do município, além da 

aplicação do veneno. A vereadora Jaquisele dos Santos acrescentou que a 

aplicação do veneno é feita no período da noite. Requerimento de n° 032/2022, do 

vereador Cleber Scotta, ao Poder Executivo Municipal, solicitando ao Setor 

Responsável a construção de uma balança pública municipal. O vereador 

proponente apresentou suas razões. Na apreciação o vereador Gilvani Bronca 

manifestou seu contentamento com o requerimento, informando que em conversa 
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com o servidor Rosinei Muniz, já havia verificado a importância de uma balança 

municipal, a exemplo do que já ocorre em municípios vizinhos. O vereador Paulo 

Ricardo Gonçalves salientou que a balança municipal poderá ser utilizada para 

pesagem de materiais de empresa terceirizadas, que por vezes acabam 

transportando sobrepeso. Requerimento de n° 033/2022, do vereador Cleber 

Scotta, solicitando ao Poder Executivo Municipal, para que, através do Setor 

Responsável, proceda a substituição dos pranchões da ponte de acesso ao Clube 

Tiro e Caça, na Linha Marechal Deodoro. O vereador proponente apresentou suas 

razões. Após, apreciados os requerimentos foram colocados para votação, restando 

aprovados por unanimidade os requerimentos 028/2022, 030/2022, 031/2022, 

032/2022 e 033/2022. Já o requerimento de n° 029/2022 obteve seis votos 

favoráveis, com a abstenção do vereador Cleiton Telocken. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: O vereador Henrique Pivatto, devidamente inscrito, em primeiro 

momento, se portou a obra que vem sendo realizada no Bairro Dois Lajeados, 

lamentando pela fatalidade no acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira. 

Ressaltou que o município vem executando diversas obras, mas não vem zelando 

pela segurança na execução destas obras, sendo necessária maior sinalização e 

adequado planejamento. Sugeriu que ao invés de novas obras serem iniciadas, 

aquelas em andamento devem ser concluídas. Em segundo momento, agradeceu 

ao Deputado Dirceu Franciscon pela liberação de recursos ao município de Roca 

Sales, correspondentes a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ao Hospital 

Roque Gonzales e R$300.000,00 (trezentos mil reais) para a construção de uma 

praça no Bairro 21 de abril. Destacou a liberação de R$950.000,00 (novecentos e 

cinquenta mil reais) do Programa Pavimenta, com o pagamento parcelado, esteve 

presente o Vereador Antonio Valesan e Ex-Vereadores Adriano Horbach e Ivair 

Zanchetti. Na oportunidade, realizou-se visitas a Granja de Suínos Rufatto, Lar de 

Idoso Vale Verde, Transportes Koste e demais empresas do município. A 

vereadora Jaquisele dos Santos, devidamente inscrita, manifestou sua preocupação 

com o aumento dos casos de dengue na Região dos Vales e apresentou dados do 

informativo epidemiológico da região, destacando que na cidade de Roca Sales 

havia um caso notificado até o dia 25 de março. Após, expôs que a Secretaria 

Estadual da Saúde divulgou um alerta de risco de surto de dengue, com a 

necessidade de redobrar os cuidados no controle do mosquito da Dengue e 

orientou para que pessoa que apresentem sintomas procurem atendimento médico. 

Concluindo, informou que o município vem adotando medidas de proteção, com 

a aplicação de venenos em boca de lobos, rios e valetas, realização de visitas aos 

imóveis, sendo que o Agente de Endemias, Sr. Roberto, vem auxiliando nesse 

trabalho, com a aplicação os venenos líquidos e granulados durante a madrugada 

ou no amanhecer, para melhor efeito. O vereador Cleber Scotta, devidamente 
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inscrito, agradeceu aos colegas pela aprovação dos requerimentos propostos, em 

especial a construção da Balança Municipal. Aproveitou para se pronunciar a 

respeito do acidente ocorrido no Bairro Dois Lajeados, salientou que houve 

equívoco por parte dos responsáveis pela obra, ante a ausência de sinalização do 

local, bem como destacou a necessidade de proteção/cobertura das bocas de lobos, 

solicitou a colocação de uma tubulação na lateral da via. Após, informou que 

esteve no Gabinete do Deputado Covatti Filho, o qual destinadou duas emendas 

parlamentares para o Município de Roca Sales, uma emenda no valor de 

R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a conclusão da obra da Praça 

Santos Pintos, e outra emenda no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais), destinada à Secretaria de Agricultura. Ao final, em nome do Partido 

Progressista, convidou para Evento de Páscoa a ser realizado no dia 15 de abril de 

2022, à tarde, no Campo do Copalto. O vereador Nelson Vasconcelos Salvador, 

devidamente inscrito, manifestou sua indignação com a situação das obras de 

construção da Praça do Bairro Sete de Setembro, apresentando imagens do estado 

em que a obra se encontra. Solicitou aos responsáveis a conclusão da obra que, na 

atual situação, vem oferecendo risco de acidente, em especial às crianças que 

frequentam o local, bem como informou que registrará um Boletim de Ocorrência. 

Dando andamento, apresentou imagens do Bairro Vinte e um de abril, sugeriu a 

colocação de quebra-molas na rua principal e sinalização adequada. Após, 

destacou o descaso da Obra na Avenida General Daltro Filho, solicitando que seja 

finalizada e protegidas as bocas de lobos que estão abertas. Ademais, mostrou-se 

descontente com os Secretários e Executivo Municipal. O vereador Cleiton 

Telocken, solicitou espaço, manifestando que muito embora, por vezes, possua 

divergências com o Vereador Nelson, concorda que sejam cobradas providências 

das empresas vencedoras de licitações das obras em andamento no município e, 

acaso referidas empresas não cumpram com o contrato e cronograma, seja 

procedida a substituição por outra empresa. O vereador Paulo Ricardo Gonçalves, 

devidamente inscrito, manifestou sua preocupação com a obra de construção da 

Praça do Bairro Sete de Setembro, eis que existe previsão de conclusão. Destacou, 

também, que auxiliará em ações de combate ao mosquito da Dengue na terça-feira. 

Após, agradeceu a todos que participaram no último sábado do Evento da Igreja 

Adventista de Roca Sales, realizado na Praça Santos Pintos, evento voltado à 

saúde. Finalizando, ressaltou que no dia 13 de abril de 2022 ocorrerá uma reunião 

da Coordenação da Defesa Civil para debater assuntos referentes a pasta, ficando 

muito feliz pelo atendimento de seu requerimento de elaboração de plano de 

contingência das cheias do Rio Taquari. Ao final, o Presidente, a pedido de alguns 

vereadores, colocou para votação a ida à Porto Alegre para visitas em Gabinetes e 

Secretarias. Após, colocado para votação restou aprovado por unanimidade. Na 
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sequência, convidou a todos para participarem da próxima Sessão Ordinária, no 

dia 18 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, 11 

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  
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