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ATA Nº 010/2022 

 

Aos dois dias do mês de maio 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° 009/2022 da Sessão 

Ordinária do dia 18 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° 062/2022/ PLAN, 

comunicação sobre o Plano de Sustentabilidade referente ao Convênio sob 

n°.913593/2021- Pavimentação Asfáltica de Estrada Vicinal. Ofício de n° 

046/2022, encaminhando resposta a requerimentos e/ou indicações dos 

Vereadores desta Casa, conforme segue: Resposta aos requerimentos de números 

028/2022, 029/2022, 030/2022, 036/2022 e 037/2022, do Vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves; Resposta ao requerimento de n° 031/2022, do Vereador Nelson 

Vasconcelos Salvador ; Resposta aos requerimentos de números 032/2022, 

033/2022, 039/2022 e 040/2022, do Vereador Cleber Scotta e Resposta ao 

requerimento de n° 034/2022, do Vereador Henrique Pivatto. Ofício n° 047/2022, 

encaminhando cópia do Convênio n° 001/2022, celebrado com a empresa 

Calçados Beira Rio S/A, cujo objeto é o repasse de recursos por parte da empresa 

ao Município, que deverá atender crianças de zero a seis anos de idade, filhos de 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 16/05/2022, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara, no dia 17/05/2022. 

Roca Sales, 17/05/2022. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretora de Expediente 
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pais que trabalham na empresa, sendo que o atendimento deverá acontecer nas 

Escolas de Educação Infantil de propriedade do Município. Ofício n° 048/2022, 

encaminhando para arquivamento nesta Câmara, cópia das Leis Municipais de 

números 1.960/22, 1.961/2022, 1.962/2022 e 1.963/22, sancionadas pelo Poder 

Executivo Municipal na data de 19 de abril de 2022. Ofício n° 049/2022, 

encaminhando Projetos de Leis para apreciação desta Colenda Câmara de 

Vereadores, como segue: Projetos de Leis números 025/22, 026/22, 027/22, 

028/22 e 029/22. EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO: Indicações de números 

012/2022, 013/2022, 015/2022 e 015/2022, do Vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves. Indicação n° 015/22, do Vereador Cleber Scotta. EXPEDIENTE 

EXTERNO: Ofício n° 1.159/2022 da Secretaria de Coordenação Estrutural e 

Gestão Corporativa Diretoria de Orçamentos e Finanças, informando Liberação 

de recursos financeiros, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), referente ao 

Cronograma de Desembolso do Convênio/ Cadastrado SIAFI/n° 1AAAIGG.  

Ofício n° 1.159/2022 da Secretaria de Coordenação Estrutural e Gestão 

Corporativa Diretoria de Orçamentos e Finanças, informando Liberação de 

recursos financeiros, no valor de R$50.800,00 (cinquenta mil e oitocentos reais), 

referente ao Cronograma de Desembolso do Convênio/ Cadastrado SIAFI/n° 

1AAAIGT. Edital n° 004/22, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente de Roca Sales, informando o local de votação para o processo de 

escolha dos Conselheiros Tutelares, sendo o local de votação na Câmara 

Municipal de Vereadores. A eleição acontecerá no dia 15 de maio de 2022 das 

08:00 horas até às 17:00 horas, devendo os eleitores comparecerem com o Título 

de Eleitor e/ou documento oficial com foto. Convite para Sessão Solene de Posse 

da sua Diretoria, Conselho, Comissões e Delegados da CAA, ESA, CDAP, PREV 

para o triênio 2022/2024 e Prestação de Compromisso de novos Advogados da 

Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Encantado, que se realizará no dia 

12 de maio de 2022, às 19 horas, no Restaurante do Parque João Batista Marchese, 

Estrada dos Imigrantes n° 380, Bairro Lambari Encantado/RS. Convite da Escola 

Perpétuo Socorro, para participar do Tradicional Chá do Dia das Mães que irá 

acontecer no dia 07 de maio de 2022, com início às 14 horas. 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 proposta 

quanto aos Projetos de Leis Números 025/2022, 026/2022 e 027/2022; os Projetos 

de Leis de Números 028/2022 e 029/2022, por sua vez, foram encaminhados de 

imediato para análise das Comissões de Constituição e Justiça e Orçamento e 

Finanças da Casa Legislativa, tendo o Presidente Tairo solicitou urgência nos 

pareceres das comissões.  Após, foi determinada a leitura do Projeto de Lei nº 

025/22: Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de R$ 60.000,00, visando 
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aplicação de recursos vinculados provenientes do Governo Federal, indica 

recursos e dá outras providências. Projeto de Lei n° 026/22: Autoriza abertura de 

Crédito Especial no valor de R$ 50.800,00, visando aplicação de recursos 

vinculados provenientes do Governo Federal, indica recursos e dá outras 

providências. Na apreciação do Projeto de Lei n° 027/2022, o Vereador Henrique 

Pivatto apenas destacou que seria um repasse de recursos para a compra de cestas 

básicas para agricultores atingidos pela estiagem, no entanto, ficou em dúvida do 

critério a ser utilizado para a contemplação. O Vereador Cleiton Telocken 

esclarecer que o Poder Público realizou um levantamento/acompanhamento no 

período da estiagem com a realização de cadastro para beneficiamento das 

famílias, assim as cestas básicas serão enviadas a estas pessoas. Projeto de Lei n° 

027/22: 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 abertura de Crédito Especial no valor de R$ 70.000,00, visando aplicação 

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

outras providências. Na apreciação do projeto de Lei n° 027/2022, o Vereador 

Cleber Scotta, disse estar feliz por auxiliar na busca de recursos para a realização 

da perfuração do poço artesiano. O Vereador Nelson Vasconcelos Salvador relatou 

que realizou visita à referida comunidade no ano de 2021 ocasião em que verificou 

a existência de um poço com água imprópria ao consumo, destacando o seu 

contentamento com o Projeto de Lei e com a destinação dos recursos para a 

perfuração de novo poço artesiano na localidade. O Presidente colocou os Projetos 

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

Dando seguimento, o Presidente solicitou a leitura das Indicações, de forma 

individual. Indicação 012/2022, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, indicando 

ao Poder Executivo Municipal para que seja realizadas melhorias no calçamento, 

desentupimento de bocas de lobos e pintura de faixa amarela na esquina da Rua 

Carlos Redecker (Travessa Berger). Indicação 013/2022, do Vereador Paulo 

Ricardo Gonçalves, indicando ao Poder Executivo Municipal o estudo de 

viabilidade de adequar a Rua Orestes Picinini com mão única. Indicação 014/2022, 

do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, indicando ao Poder Executivo Municipal 

a verificação de possibilidade de conceder repelente as crianças e adolescentes da 

rede pública de ensino municipal. Indicação 015/2022, do Vereador Cleber Scotta, 

indicando ao poder Executivo Municipal, para que, seja feita a manutenção do 

acesso a da propriedade do Sr. Elirio Brino, localizada na Linha Santo André. Os 

Vereadores proponentes apresentaram suas razões. A seguir, o Presidente solicitou 

a apresentação do relatório de viagem dos Vereadores que participaram da Marcha 

dos Vereadores em Brasília. A vereadora Jaquisele disse que, juntamente com os 

colegas Antonio, Nelson, Cleiton, Cleber, Henrique, Gilvani, Tairo e Paulo, 

http://www.camararocasales.com.br/


     

   4 

site: www.camararocasales.com.br  -  e-mail: secretaria@camararocasales.com.br 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Rua Eliseu Orlandini, 28, Centro, Roca Sales/RS 

CEP 95735-000 – Fone: (51) 3753-2731 

participaram da Marcha dos Vereadores em Brasília, nos dias 26 a 29 de abril do 

corrente ano. Em suma, relatou que participaram de várias palestras sobre temas 

atuais. Disse, ainda, que, além de participar do evento, visitaram gabinetes de 

Deputados Federais e Senadores, onde foram protocolados ofícios solicitando 

Emendas para o Município. Os demais vereadores manifestaram-se 

complementando o relatório. Por fim, agradeceram ao Presidente pela 

oportunidade de participarem da Marcha. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O 

Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, devidamente inscrito, informou que 

juntamente com a Vereadora Jaquisele dos Santos buscaram uma emenda 

Parlamentar no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) oriunda do Deputado 

Federal Giovane Feltes, recurso que será utilizado na castração de animais de ruas 

e em situação de vulnerabilidade, no entanto, solicitou que a população se 

conscientize e não abandone animais e que realize a doação dos mesmos, acaso 

necessário. Na sequência, agradeceu a Administração Municipal que, atendendo a 

seu requerimento, realizou o Plano de Ação para eventuais cheias, ficando feliz 

pela movimentação da Defesa Civil Municipal, tendo em vista que existe 

preocupação com a questão das fortes chuvas, reforçou a importância de uma 

régua de medição no município. Ao final, o Vereador Nelson Vasconcelos 

Salvador, solicitou espaço, reforçou que é necessário ter barcos para atender as 

demandas em casos de enchente, colocando os mesmos em pontos estratégicos do 

município. A Vereadora Jaquisele dos Santos, destacou que participou de uma 

reunião com a Defesa Civil, destacando que foi feito um plano de ação importante, 

onde em cada parte da cidade ficará uma pessoa responsável pelos atendimentos 

nas cheias. O Vereador Gilvani Bronca, devidamente inscrito, disse estar 

preocupado em relação as chuvas que estão atingindo nossa região, pois existem 

muitas famílias que podem ser atingidas, solicitou cuidado com o 

compartilhamento de informações, devendo as mesmas serem corretas e precisas. 

Após, destacou que foi ganhador do Troféu Destaque juntamente com o Vereador 

Tairo Weirich, agradeceu a todos que apoiaram seus Projetos, logo fez a entrega 

do Troféu ao Presidente da Casa, solicitando que o mesmo fique na Câmara de 

Vereadores, pois são méritos de todos envolvidos. Após, destacou que se faz 

necessário viagens a Brasília, pois dessa forma é possível ampliar o conhecimento 

para propor novos Projetos, buscar recursos para população, muitas vezes a busca 

de recursos não é fácil, destacou que os Deputados devem auxiliar também na 

forma de votar em Projetos, não somente em recursos. O Presidente Tairo destacou 

a importância de participar da Marcha dos Vereadores, informou que acompanhou 

todos os vereadores dentro possível em suas programações, destacando a 

necessidade de qualificação dos vereadores, destacou estar feliz pela premiação de 

Troféu Destaque, agradeceu a todos envolvidos. O Presidente colocou para 
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votação a ida de alguns vereadores a Porto Alegre, sendo aprovada por 

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

da próxima Sessão Ordinária, no dia 16 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, 02 de maio 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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