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ATA Nº 009/2022 

 

Aos dezoito 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° 008/2022 da Sessão 

Ordinária do dia 11 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° 040/2022, 

encaminhando para arquivamento nesta Câmara, cópia das Leis Municipais de 

números 1.957/22 e 1.958/22, sancionadas pelo Poder Executivo Municipal na 

data de 23 de março de 2022 e da Lei Municipal n° 1.959/22, sancionada na data 

de 30 de março de 2022. Ofício n° 041/2022, encaminhando Projetos de Leis para 

apreciação desta Colenda Câmara de Vereadores, como segue: Projetos de Leis 

números 021/22, 022/22, 023/22 e 024/22. EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO: 

Requerimento n° 034/2022, do Vereador Henrique Pivatto. Requerimento de n° 

035/2022, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves e da Vereadora Jaquisele dos 

Santos. Requerimentos números 036/2022, 037/2022 e 038/2022, do Vereador 

Paulo Ricardo Gonçalves. EXPEDIENTE EXTERNO: Não houve. Lidos os 

expedientes, o Plenário foi consultado sobre a possibilidade de apreciar e votar, de 

forma imediata, os Projetos protocolado na Sessão. O Plenário concordou com a 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 02/05/2022, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara, no dia 03/05/2022. 

Roca Sales, 03/05/2022. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretora de Expediente 
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proposta.  Assim, foi determinada a leitura do Projeto de Lei nº 021/22: autoriza o 

Poder Executivo a disponibilizar, de forma provisória e precária, um imóvel para 

instalação do Pelotão da Brigada Militar no Município de Roca Sales, e dá outras 

providências. Projeto de Lei n° 022/22: altera a Lei Municipal nº 813/07, que 

reestrutura o Conselho Municipal da Saúde, e dá outras providências. Projeto de 

Lei n° 023/22: denomina Rua do “Loteamento Moreira”, localizado na área urbana 

do Município de Roca Sales, e dá outras providências. Projeto de Lei n° 024/22: 

autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com a Sociedade 

Beneficência e Caridade de Lajeado, cujo objeto é a execução de atendimentos na 

área da saúde, e dá outras providências. O Presidente colocou os Projetos para 

apreciação e votação do Plenário, restando aprovados por unanimidade. Dando 

seguimento, o Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos, de forma 

individual. Requerimento de n° 034/2022, do vereador Henrique Pivatto, 

reiterando a solicitação ao Executivo Municipal, para que, através do Setor 

Responsável, disponibilize ao Poder Legislativo a listagem nominal dos 

produtores rurais do Município, com respectivo retorno de ICMS, por produtor. O 

vereador proponente apresentou suas razões. Requerimento de n° 035/2022, do 

vereador Paulo Ricardo Gonçalves e vereadora Jaquisele dos Santos, solicitando 

a Mesa Diretora a convocação, através, da Câmara de Vereadores, dos 

responsáveis pela empresa Vicente Saldanha Prestação de Serviços de 

Infraestrutura Civil Ltda., responsável pela execução da obra de construção e 

revitalização da Praça do Bairro Sete de Setembro. Os proponentes apresentaram 

suas razões. Na apreciação, o vereador Nelson Vasconcelos Salvador reiterou as 

suas manifestações anteriores sobre o descaso com a obra da Praça do Bairro Sete 

de Setembro e solicitou que os engenheiros responsáveis se façam presentes 

quando da convocação do responsável pela empresa, a fim de prestar 

esclarecimentos. Após, sugeriu aos vereadores que requeiram ao Poder Executivo 

a não construção de uma empresa no local onde atualmente está localizada a Praça 

do Bairro Morada do Sul, pois com a saída da empresa do antigo prédio da Flama, 

localizado no centro da cidade, o provável local de instalação do empreendimento 

será justamente onde hoje se situa esta praça. O vereador Cleber Scotta, endossou 

o requerimento ante a necessidade de fiscalização dos recursos públicos, mas 

ressaltou que alguns aspectos da obra de execução da praça do Bairro Sete de 

Setembro não podem mais ser modificados, eis que a obra já teria iniciado de 

forma errada. Requerimento de n° 036/2022, do vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves, solicitando para que o Executivo Municipal, proceda a análise da 

possibilidade a viabilidade ambiental e legal da dragagem e limpeza do Arroio da 

Linha Sete de Setembro até a Lagoa do Delay. O vereador proponente colocou 

suas razões. Na apreciação o vereador Nelson Vasconcelos Salvador salientou que 
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já faz mais de quatro anos que está cobrando uma solução para o arroio do Bairro 

Sete de Setembro, devendo a Administração Municipal olhar com carinho para 

esta situação. Requerimento de n° 037/2022, do vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves, solicitando ao Executivo Municipal que analise a possibilidade de 

instalação de bancos na área coberta da Praça Santos Pinto. O vereador proponente 

apresentou as razões da proposição. Na apreciação, o vereador Cleber Scotta, 

aproveitou a oportunidade para destacar que a bancada do Progressistas conseguiu 

mais uma emenda parlamentar para a Praça Santos Pinto. Requerimento de n° 

038/2022, do vereador Paulo Ricardo Gonçalves, solicitando a convocação do 

responsável pela Empresa Eco Verde para comparecer a uma Sessão Ordinária 

para prestar esclarecimentos acerca da coleta de lixo na cidade de Roca Sales. O 

vereador proponente expressou suas razões. Na apreciação o vereador Antônio 

Valesan solicitou que a Administração Municipal inspecione os contêineres de 

lixo alocados no centro da cidade, pois os mesmos não estão em condições 

adequadas de uso, eis que a empesa responsável não está realizando a manutenção 

dos mesmos. Requerimento de n° 039/2022, do Vereador Cléber Scottá, 

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

Responsável, instale um redutor de velocidade no Bairro Vinte e um de abril, 

próximo a Secretária de Obras (Parque de Máquinas) do Município. O autor 

expressou suas razões. Na apreciação o vereador Antônio Valesan informou que 

já existem quebra-molas próximo ao local indicado e que os redutores deveriam 

ser instalados em outro local, pois deve haver uma distância mínima entre um 

redutor e outro. O vereador Paulo Ricardo Gonçalves, por sua vez, demonstrou 

preocupação com a sinalização da localidade, devendo ser feito um estudo para 

implantação de redutores de velocidade. Requerimento n° 040/2022, do Vereador 

Cléber Scottá, solicitando ao Poder Executivo Municipal que viabilize a 

divulgação das informações do Portal da Transparência nas redes sociais da 

Prefeitura Municipal. Os requerimentos 034/22, 036/22, 037/22, 038/22 e 039/22, 

foram aprovados por unanimidade. Já o requerimento n° 035/22, restou aprovado 

por cinco votos favoráveis e uma abstenção do vereador Nelson Vasconcelos 

Salvador e o requerimento de n° 040/22, obteve sete votos favoráveis e uma 

abstenção do vereador Cleiton Telocken. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O 

Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, devidamente inscrito, informou que em frente 

a escola Dom Pedro, no bairro Sete de Setembro, foi colocada uma camada 

asfáltica para melhorar o acesso, mas solicitou que este material seja colocado em 

toda a via. Em momento posterior, apresentou imagens de uma caixa de água na 

Rua Primeiro de Maio, destacando que encaminhará um ofício para a Corsan 

verificar as condições da caixa e limpeza da vegetação em redor da mesma. Ao 

final, destacou que a rua próxima ao Curtume, no centro da cidade, deveria ser 
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demarcado estacionamento amarelo em frente as casas do lado direito, uma vez 

que a rua é estreita e os veículos estacionados ocupam muito lugar na via; ao final 

reiterou que a responsável do trânsito compareça à Casa Legislativa para prestar 

esclarecimentos sobre a pasta. O Vereador Nelson Vasconcelos Salvador, 

devidamente inscrito, parabenizou a Senhora Paula Teixeira pela realização da 

festa de Páscoa para as crianças no Bairro dois Lajeados, ação social que foi 

realizada pelo Partido Progressista de Roca Sales. Na sequência, parabenizou a 

Administração Municipal pelo realização do Campeonato Amador de Futebol, 

bem como parabenizou a equipe do Esporte Clube XV de Novembro pela vitória 

na categoria veterano e o Esporte Clube Esperança pela vitória na categoria 

principal, destacando a presença de grande público no evento; ressaltou, também, 

que sempre foi defensor do esporte. Dando andamento, pediu se o vereador 

Gilvani Bronca gostaria de usar a palavra; logo o mesmo aceitou e parabenizou a 

todos envolvidos no Campeonato Amador de Futebol, sendo extremamente 

importante a prática de esporte. Gilvani ressaltou que Roca Sales é referência na 

prática deste esporte na região. Retornada a palavra, o vereador Nelson endossou 

seus requerimentos e destacou, principalmente, o pedido asfáltico em frente a 

Escola Dom Pedro, sendo que no momento foi colocada uma raspa asfáltica na 

localidade. Solicitou que seja colocada tubulação e camada asfáltica de qualidade 

na localidade. O vereador Cleber Scotta, devidamente inscrito, requereu maior 

agilidade na conclusão das obras em andamento no município e solicitou que a 

usina asfáltica municipal seja utilizada, uma vez que as raspas de asfalto 

conseguidas junto a EGR não sejam colocadas nas vias que serão asfaltas, mas sim 

em ruas de chão sem previsão de afastamento. Após, solicitou ao Executivo 

Municipal que o britador do município funcione todos os dias, onde as pedras são 

transportadas de outra localidade para o britador. Logo, solicitou melhorias nas 

estradas do interior em geral, destacou a utilização de uma peneira de cascalho, 

uma vez que a mesma está nos fundos da Secretária de Obras, faltando apenas a 

colocação de um motor para o funcionamento. Ao final, endossou seus 

requerimentos e agradeceu ao Partido Progressista pela grandiosidade no evento 

voltado às crianças do município, destacou serem necessárias mais ações desse 

modelo. Na sequência, o Presidente Tairo convidou a todos para participarem da 

próxima Sessão Ordinária, no dia 02 de maio 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, 18 de abril de 2022. Registre-se. Publique-se. 

 

 

Tairo Weirich   Paulo Ricardo Gonçalves Henrique Pivatto 

Presidente   Vice-Presidente  Secretário 
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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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