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ATA Nº 012/2022 

 

Aos trinta 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° 011/2022, da Sessão 

Ordinária do dia 16 de maio de 2022. Registrou, ainda, que a referida Ata foi 

previamente disponibilizada aos vereadores, de forma eletrônica, para análise. 

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° 060/2022, solicitando a retirada do 

Projeto de Lei n° 031/2022 e encaminhamento do Projeto de Lei n° 032/2022, pois 

em decorrência do pedido de vistas do Vereador Antonio Valesan, referido Projeto 

somente poderia ser votado na Sessão Ordinária do dia 30 de maio e, mesmo sendo 

aprovado nesta data, não haveria mais tempo hábil e necessário para a adoção dos 

procedimentos legais e pagamento do repasse à Associação em 08 (oito) parcelas, 

uma vez que o inicio do pagamento das parcelas seria no mês de maio de 2022 até 

o mês de dezembro de 2022. Dessa forma, o Executivo encaminhou um novo 

Projeto de Lei que prevê o repasse do valor à entidade associativa “Associação 

Mantenedora Corpo de Bombeiros da Região Alta do Vale do Taquari – 

ABRAVAT” em parcelas mensais de igual valor, de acordo com o número de 
meses contados da data de publicação da Lei até o final do ano em curso. Ofício 

de n° 062/2022, relativo ao encaminhamento dos relatórios de cumprimentos de 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 06/06/2022, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara, no dia 07/06/2022. 

Roca Sales, 07/06/2022. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretora de Expediente 
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Metas Fiscais relativos ao 1° Quadrimestre de 2022, para avaliação em conjunto 

com a Comissão de Orçamento e Finanças, a realizar-se no dia 30 de maio de 2022, 

com início ás 18 horas. Ofício de n° 064/2022, encaminhando resposta aos 

requerimentos de números 041/2022 e 042/2022 e indicações de números 

012/2022, 013/2022, 014/2022, 016/2022 e 017/2022, do Vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves; Indicação de n° 015/2022, do Vereador Cleber Scotta e indicação de 

n° 018/2022, do Vereador Nelson Vsconcelos Salvador. Ofício n° 065/2022, 

encaminhando para arquivamento nesta Câmara, cópia das Leis Municipais de 

números 1.967/22, 1.968/2022 e 1.969/22, sancionadas pelo Poder Executivo 

Municipal na data de 18 de maio de 2022. Ofício de n° 066/2022, encaminhando 

Projetos de Leis para apreciação desta Colenda Câmara de Vereadores, Projetos 

de Leis de números 033/2022, 034/2022, 035/2022 e 036/2022. Ofício de n° 045 

da Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, solicitando espaço na 

Sessão da Câmara de Vereadores do dia 30 de maio de 2022 para que a Secretária 

Municipal de Saúde e Assistência Social, Sra. Raquel Andres Oestreich preste 

contas referente ao primeiro quadrimestre de 2022 – Relatório de Gestão. 

EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO: Requerimento de n° 043/2022, do 

Vereador Paulo Ricardo Gonçalves. Indicações de números 019/2022, 020/2022, 

021/2022, 022/2022, 023/2022 e 024/2022, do Vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves. Indicação de n° 025/2022, da Vereadora Jaquisele dos Santos. 

Indicação n° 026/22, do Vereador Antonio Valesan. Indicação de n° 027/2022, do 

vereador Henrique Pivatto. EXPEDIENTE EXTERNO: Convite para o14º 

ERCO – Encontro Regional de Controle e Orientação, do TCE-RS, que ocorrerá 

no dia 02 de junho de 2022, no campus da Universidade de Santa Cruz do Sul 

(UNISC), com início às 09 horas. Lidos os expedientes, o Presidente, diante do 

protocolo de 05 Projetos de Lei encaminhou, de imediato, o Projeto de Lei de n° 

036/2022 para análise e parecer das Comissões Permanentes, com fundamento no 

Regimento Interno, em seu art. 45, § 1º, alíneas A e B e § 2°, alínea A. Após, 

consultou o plenário sobre a possibilidade de votação dos demais Projetos 

protocolados, o que restou aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 032/2022: 

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Colaboração com a Associação 

Mantenedora Corpo de Bombeiros da Região Alta do Vale do Taquari - 

AMBRAVAT, inscrita no CNPJ sob nº 11.311.991/0001-40, e dá outras 

providências. Na apreciação, o Vereador Antonio Valesan manifestou seu 

entendimento de que se trata de um Projeto de Lei inconstitucional, salientou se 

tratar de elevado valor a ser repassado pelo município, sugerindo que o valor para 

a manutenção da referida Associação seja reteado igualmente entre os municípios. 

Solicitou, também, que o caminhão utilizado pelo Corpo de Bombeiros seja 

adesivado com o emblema dos municípios, dentre eles o de Roca Sales e destacou 
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que a manutenção do Corpo de Bombeiros se trata de competência do Estado do 

Rio Grande do Sul. O Vereador Nelson Vasconcelos Salvador, por sua vez, 

solicitou que o Executivo encaminhe os Projetos de Leis com maior antecedência, 

pois os vereadores possuem o direito de analisar os Projetos e documentos. O 

Vereador Paulo Ricardo Gonçalves disse que na próxima Sessão irá entrar com 

um requerimento solicitando que o Corpo de Bombeiros ministre palestra para os 

integrantes da Defesa Civil, uma vez que há previsão contratual para tal. O 

Vereador Cleber Scotta endossou a importância do Projeto de Lei, por se tratar de 

um investimento para a comunidade, ressaltando que por diversas vezes os 

bombeiros já atuaram em sinistros ocorridos no Município. Outrossim, concordou 

que os Projetos de Lei devem ser encaminhados com antecedência para devida 

análise.  O Vereador Gilvani Bronca, ao seu turno, defendeu o Projeto e reforçou 

que sempre será parceiro em questões desse aporte, tendo em vista que se trata de 

um valor pago para estarmos amparados pela entidade. Após a apreciação, o 

Projeto de Lei n° 032/2022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 

033/2022: autoriza a contratação por tempo determinado de necessidade 

temporária de professor para atuar no Ensino Fundamental, Anos Finais, disciplina 

de Português, e dá outras providências. O Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei n° 034/2022: Autoriza a contratação por tempo 

determinado de necessidade temporária de professor para atuar no Ensino 

Fundamental, Anos Finais, disciplina de Inglês, e dá outras providências. Projeto 

de Lei de n° 035/2022: Autoriza a contratação por tempo determinado de 

necessidade temporária de 02 (dois) professores para atuar no Ensino Fundamental 

- Anos Iniciais, e dá outras providências. Na apreciação dos Projetos de Leis 

033/2022 e 034/2022, o Presidente Tairo convidou a Secretária Municipal da 

Educação presente à Sessão Ordinária, Senhora Liane Werner Capalonga, para 

explanar sobre situações pertinentes a sua Pasta e responder a dúvidas dos 

Vereadores. Na oportunidade, a Secretária Liane fez uso da Tribuna, explanando 

acerca das contratações temporárias de professoras, objeto dos Projetos de Lei, 

bem como aproveitou para esclarecer algumas situações inerentes à Secretaria da 

Educação. Os Projetos de Leis de números 033/2022 e 034/2022 restaram 

aprovados por unanimidade. Prosseguindo, o Presidente solicitou a leitura do 

Requerimento de n° 043/2022, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, que solicita 

ao Poder Executivo a realização de uma Audiência Pública com os Responsáveis 

pelo Trânsito no Município de Roca Sales. O Vereador proponente apresentou 

suas razões. Na apreciação o Vereador Nelson Vasconcelos Salvador destacou que 

o pedido é apenas para convocar uma audiência pública com o setor do trânsito. O 

Vereador Gilvani Bronca sugeriu que a iniciativa da realização desta audiência 

pública seja da Câmara de Vereadores, convidando os responsáveis para 
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comparecimento. O Vereador Cleber Scotta salientou que o requerimento anterior, 

convocando o responsável pelo setor de trânsito para comparecer à Câmara de 

Vereadores não deve ser esquecido, reiterando que tal comparecimento deva 

ocorrer antes da realização desta audiência pública. O requerimento restou 

aprovado por unanimidade. Logo, o Presidente solicitou a leitura dos Pedidos de 

Informações e das Indicações, de forma individual. Pedido de Informação de n° 

001/2022, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves: Solicitando ao Poder Executivo 

Municipal que forneça informações relativas a imóvel situado na Linha Sete de 

Setembro, neste Município, onde situa-se a escola inativa da localidade, em 

especial: a)dados relativos à localização, com identificação de número de lote, 

quadra e matrícula junto ao Registro Imobiliário de Roca Sales; b)área total do 

referido imóvel; c)se a benfeitoria está averbada junto à matrícula; d)Se o imóvel 

é de propriedade do Município de Roca Sales ou do Estado do Rio Grande do Sul; 

e)Se o imóvel em questão foi ou é objeto de cessão ou doação. Em caso positivo, 

identificar cessionários ou donatários, com fornecimento de documentos que 

comprovem a cedência ou a doação; f) Se a benfeitoria que era utilizada como 

escola está sendo utilizada pelo Município e, acaso positivo, para qual finalidade. 

Em caso negativo, esclareça o Executivo se há interesse ou projeto de utilização 

do referido imóvel para alguma finalidade. Pedido de Informação de n° 002/2022, 

do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves: Solicitando ao Poder Executivo Municipal 

que forneça informações acerca do Contrato de nº 040/2018, firmado entre o 

Município de Roca Sales e a empresa Becajol Artefatos e Construções Ltda., com 

autorização legal pela Lei Municipal de º 1.738/18, em especial: a) Informe que a 

referida empresa edificou a benfeitoria (pavilhão), nos termos contratados, 

consoante previsto no artigo 2º, I, da Lei 1.738/18; b)Informe se a beneficiada 

Becajol possui atividades empresariais ativas no imóvel urbano objeto da doação 

pelo Município; c)Esclareça se a empresa beneficiada cumpriu com TODAS as 

obrigações assumidas como contrapartida ao incentivo do Poder Público, 

expressas nos artigos 2º e 3º da supra referida Lei Municipal e, em caso positivo, 

que o Executivo Municipal forneça cópia das comprovações documentais da 

observância/cumprimento destas obrigações; d) Forneça o Poder Executivo 

Municipal os documentos que comprovem a fiscalização do cumprimento do 

contrato pela empresa beneficiada, consoante dispõe o art. 5º da Lei 

1.738/18;e)Em caso de descumprimento contratual pela empresa beneficiada, 

informe o Poder Executivo quais as medidas que foram ou estão sendo adotadas a 

fim de resolução do contrato ou ainda, esclareça, se a empresa foi notificada acerca 

de eventual descumprimento. Indicação de n° 019/2022, do Vereador Paulo 

Ricardo Gonçalves: Indica ao Executivo Municipal, para que seja colocado, se 

possível, raspas asfálticas na rua lateral ao condomínio três (03) que atravessa as 
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ruas Silvio Picinini até a rua Nicolau Spies e na rua Emilio Rotta que dá acesso 

condomínio um (01) ambas no Bairro Morada do Sol. Indicação de n° 020/2022, 

do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves: Indica ao Executivo Municipal, para que 

seja realizada a substituição e adequação dos contêineres de lixo em nosso 

município. Indicação de n° 021/2022, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves: 

Indica ao Executivo Municipal para que seja realizada a manutenção e melhoria 

do calçamento próximo aos viadutos municipais e instaladas calhas de proteções 

nos viadutos que estão recebendo pinturas pelo projeto de muralismo. Indicação 

de n° 022/2022, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves: Indica ao Executivo 

Municipal, para que seja realizado um levantamento e o conserto dos brinquedos 

da Praça Bairro Morada do Sol e no Loteamento Orlando Henrischen, também 

solicitamos a verificação de placas de trânsitos, placas de orientação e demais 

placas que necessitam ser substituídas ou reformadas. Indicação de n° 023/2022, 

do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves: Indica ao Executivo Municipal, para que 

seja realizada retirada de árvores, conserto de calçadas e, se possível, a colocação 

de uma faixa elevada e preparação dos muros para a realização do muralismo na 

Creche Crescendo Feliz. Indicação de n° 024/2022, do Vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves: Indica ao Executivo Municipal a instalação de mais um suporte de 

iluminação pública no poste localizado ao final da Rua Darcy Azambuja, fazendo 

esquina com a Rua Porto Alegre. Indicação de n° 025/2022, do Vereador Antonio 

Valesan: Indica ao Executivo Municipal para que sejam criadas vagas de 

estacionamento na área localizada ao lado da antiga empresa Flama, que servia de 

estacionamento aos funcionários. Indicação de n° 026/2022, da Vereadora 

Jaquisele dos Santos: Indica ao Executivo Municipal, para que sejam instaladas 

placas de identificação de estradas municipais do interior e referências locais em 

pontos estratégicos do município de Roca Sales. Indicação de n° 027/2022, do 

Vereador Henrique Pivatto: Indica ao poder executivo municipal para que através 

da secretaria responsável (obras ou agricultura) viabilize melhorias na prioridade 

do senhor Roque dos Santos Reis, localizada ba Linha Borges de Medeiros 

(Serrinha), fazendo um viradouro para o caminhão que transporta a lenha e 

colocando brita onde necessário. Dando andamento, o Presidente convidou a 

Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, Senhora Raquel Oestreich, 

para apresentar o Relatório Municipal de Gestão da Saúde relativo ao Primeiro 

Quadrimestre de 2022, conforme solicitado. A Senhora Raquel realizou a 

prestação de contas da referida Secretaria, apresentando o relatório de forma 

sucinta. Apresentado o relatório, o Presidente colocou a palavra à disposição dos 

colegas, para eventuais dúvidas e esclarecimentos, cujos questionamentos foram 

respondidos pela Secretária Raquel. Ao final, a Secretária agradeceu o espaço 

concedido. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Nelson Vasconcelos 
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Salvador, devidamente inscrito, solicitou que a Mesa Diretora contate com o 

Comandante da Brigada Militar para a realização de uma audiência pública para 

tratar da segurança no Município. Ressaltou a sua preocupação, eis que vem 

solicitando a instalação de câmeras de segurança em locais/pontos que estão 

comtempladas pelo projeto de monitoramento do Município, porém obteve 

resposta do Executivo de que devem ser buscados mais recursos para tal. Após, 

solicitou maior agilidade na conclusão das obras da ERS-129, na Linha Fazenda 

Lohmann, bem como solicitou que até que não seja concluído o asfaltamento ao 

menos sejam realizadas as melhorias necessárias na via que, atualmente, se 

encontra intransitável, com a ocorrência de acidentes e danos a veículos que 

transitam pela localidade; solicitou, também, que o Município terceirize a 

execução desta obra, a fim de propiciar maior agilidade. Em aparte, o Vereador 

Cleiton Telocken informou que o Estado do Rio Grande do Sul liberou um valor 

ao Município no ano 2018 e que o Município precisa finalizar partes desta obra 

para receber mais recursos. Concordou quanto a lentidão no andamento das obras, 

porém ressaltou que o valor está garantido e já foram comprados materiais 

asfálticos para a realização de 3 km de obra. O Vereador Paulo Ricardo Gonçalves 

destacou que mesmo antes de ser vereador foi até Porto Alegre, juntamente com o 

Deputado Estadual Juvir Costela, Ex-secretário de Logística e Transporte do 

Estado, o qual acredita ser o maior responsável pela manutenção deste Convênio 

da ERS-129. Destacou ainda acreditar que terminará o seu mandato de vereador 

caminhando sobre o asfalto da ERS 129 e reiterou a fala do Vereador Cleiton 

quanto a execução de 3 km de asfalto. O Vereador Nelson concluiu, dizendo que 

obra da ERS129 deve ser concluída com a maior brevidade frente aos transtornos 

que vem sendo causados à comunidade da Linha Fazenda Lohmann. O Vereador 

Antonio Valesan, devidamente inscrito, destacou o seu contentamento com as 

obras que envolvam convênios entre o Estado e o Município, as quais iniciam, mas 

nunca terminam. Na sequência, apresentou imagens do estacionamento da antiga 

empresa Flama, solicitando que seja implementado um estacionamento nessa área, 

pois o centro da cidade está sem vagas de estacionamento. Ao final, destacou não 

concordar com o Convênio que o município possui com o SAMU, tendo em vista 

que existe uma grande demora nos atendimentos realizados, podendo ser realizado 

pelo próprio município, solicitou fiscalização do Conselho Municipal da Saúde. O 

Veredor Gilvani Bronca, devidamente inscrito, de início, parabenizou o Professor 

Carlos Hennig pela utilização da Tribuna Livre na Sessão Ordinária anterior, 

destacando que todos os cidadãos podem fazer o uso da Tribuna Livre, desde que 

previamente inscritos, na forma do Regimento Interno da Câmara Legislativa. 

Após, disse se lembrar de reunião realizada na Comunidade da Linha Fazenda 

Lohmann no início das obras da ERS129, quando informou que referida obra seria 
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demorada, uma vez que o Governo Estadual não tinha dinheiro. Ressaltou que a 

realização da obra de asfaltamento da ERS-129 através do aludido convênio com 

o Estado do Rio Grande do Sul não tenha sido a melhor alternativa, mas, à época, 

era a opção disponível ao Município, salientando estar à disposição para auxiliar 

nesta situação. Ao final, o Vereador Gilvani destacou a liberação do valor de R$ 

277.677,08, recebido do Deputado Estadual Dirceu Fransiscon, para a realização 

do “Pavimenta”, sendo o investimento total da obra será em torno de 

R$3.000.000,00, a qual prevê a execução de uma rota alternativa de acesso à 

cidade. O Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, devidamente inscrito, apresentou 

imagens sobre as suas indicações, apresentadas na sessão ordinária, solicitando 

melhorias ou troca dos contêineres municipais, melhorias no calçamento e 

colocação de calhas de proteção nos viadutos, melhorias nos brinquedos da Praça 

Morada do Sol e Loteamento Orlando Herischen e melhorias na frente da creche 

Crescendo Feliz. Na sequência, o Presidente Tairo convidou a todos para 

participarem da próxima Sessão Ordinária, no dia 06 de junho 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, 30de maio de 2022. Registre-se. 

Publique-se. 
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