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ATA Nº 013/2022 

 

Aos seis dias do mês de junho 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° 012/2022, da Sessão 

Ordinária do dia 30 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° 069/2022, encaminhando para 

arquivamento nesta Câmara, cópia das Leis Municipais de números 1.970/22, 

1.971/2022, 1.972/2022 e 1.973/22, sancionadas pelo Poder Executivo Municipal 

na data de 01 de junho de 2022. Ofício de n° 070/2022, encaminhando Projetos de 

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

números 037/2022, 038/2022 e 039/2022. EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO: 

Projeto de Lei de n° 001/2022, do Vereador Tairo Weirich. Requerimento de n° 

044/2022, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves. Requerimento de n° 045/2022, 

da Vereadora Jaquisele dos Santos. Requerimento de n° 046/2022, do Vereador 

Antonio Valesan. Pedido de Informação de n° 003/2022, do Vereador Paulo 

Ricardo Gonçalves. Indicação de n° 028/2022, do Vereador Nelson Vasconcelos 

Salvador. Indicação n° 029/22, do Vereador Cleber Scotta. Indicação de n° 

030/2022, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves. EXPEDIENTE EXTERNO: 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 20/06/2022, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara, no dia 21/06/2022. 

Roca Sales, 21/06/2022. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretora de Expediente 
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Não Houve. Após, consultou o plenário sobre a possibilidade de votação dos 

Projetos protocolados, o que restou aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 

037/2022: Autoriza a prorrogação da contratação por tempo determinado de 

necessidade temporária da professora Fernanda Schimanko, e dá outras 

providências. Após a apreciação, o Projeto de Lei n° 037/2022 foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei n° 038/2022: Autoriza abertura de Crédito Especial 

no valor de R$ 30.000,00, visando aplicação de recursos vinculados provenientes 

do Governo Estadual, indica recursos, e dá outras providências. O Projeto de Lei 

foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 039/2022: Autoriza abertura de 

Crédito Especial no valor de R$ 575.034,67, visando aplicação de recursos 

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

providências. Após, apreciado o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência, o Presidente informou que foi protocolado um Projeto de Lei do 

Legislativo, de imediato consultou a possibilidade de votação, restando aprovado 

pelos demais; assim solicitou a leitura do Projeto de Lei do Legislativo n° 

001/2022: Concede Placa de Menção Honrosa ao Senhor Alfredo Pozoco (Gil de 

Roca Sales), e Placas de Homenagem aos Regentes de Corais e Grupos de Cantoria 

Italiana, e dá outras providências. Colocado para apreciação e votação, o Projeto 

de Lei restou aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Presidente solicitou a 

leitura do Requerimento de n° 044/2022, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, 

para que seja encaminhado um Ofício à Associação Mantenedora Corpo de 

Bombeiros da Região Alta do Vale do Taquari – AMBRAVAT, com intuito de 

ministrar uma palestra de primeiros socorros e orientações à Defesa Civil do 

município de Roca Sales e demais pessoas interessadas. O Vereador proponente 

apresentou suas razões. O requerimento restou aprovado por unanimidade. 

Requerimento de n° 045/2022, da Vereadora Jaquisele dos Santos, sugerindo ao 

Poder Executivo Municipal a elaboração de Projeto de Lei que regulamente os 

vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, bem como dos Agentes de 

Endemias, em consonância com a recém promulgada Emenda Constitucional nº 

120/2022. A Vereadora proponente explanou sua justificativa. Na apreciação, o 

Vereador Nelson Vasconcelos Salvador, salientou ser um defensor dos incentivos 

às Agentes de Saúde municipais, destacou que o recurso da proposição atual é 

oriundo de esfera Federal e ressaltou que existem outros auxílios disponíveis à 

referida categoria. O Vereador Cleber Scotta, destacou que a importância da 

criação da referida legislação pelo Poder Executivo para que o município esteja 

credenciado para receber o auxílio do Governo Federal. O Vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves, por sua vez, afirmou que além da importância da legislação, deve-se 

fazer valer os direitos das Agentes de Saúde, sendo necessária a valorização desta 

classe, pois elas são o primeiro contato da sociedade com a área da saúde. O 

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


     

   3 

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 

Vereador Nelson Vasconcelos Salvador, destacou que desde 2018 o Poder 

Executivo vem eximindo-se de encaminhar para a Câmara de Vereadores um 

Projeto de Lei que garanta às agentes de saúde o valor correspondente a um 

salário-mínimo anual como bônus. O Vereador Gilvani Bronca salientou que é 

importante a provocação legislativa para que assim ocorram as mudanças 

necessárias, pois é importante a parte política nas demandas da sociedade. Após, 

o requerimento foi colocado para votação restando aprovado por unanimidade. 

Requerimento de n° 046/2022, do Vereador Antonio Valesan, solicitando ao Poder 

Executivo Municipal que não efetue a cobrança de taxa de expediente quando da 

emissão dos carnês de IPTU para o ano de 2023. O Vereador proponente 

apresentou suas razões. Após, colocado em votação restou aprovado por 

unanimidade. Logo, o Presidente solicitou a leitura do Pedido de Informações e 

das Indicações, de forma individual. Pedido de Informação de n° 003/2022, do 

Vereador Paulo Ricardo Gonçalves: Solicito ao Poder Executivo Municipal que 

forneça informações acerca do Loteamento Habitacional Popular situado na Rua 

Primeiro de Maio, na Linha Júlio de Castilhos, em especial: a)Quantos contratos 

já foram firmados pelo Poder Executivo Municipal para a construção de 

residências neste Loteamento Popular, bem como forneça a relação nominal das 

pessoas beneficiadas; b)Quantos destes contratos firmados encontram-se regulares 

e quanto estão em situação de irregularidade/inadimplência; c)Se ainda existem 

lotes/terrenos disponíveis no referido Loteamento Popular para serem destinados 

à habitação popular. Indicação de n° 028/2022, do Vereador Nelson Vasconcelos 

Salvador: Indica ao Executivo Municipal que realize a instalação de suportes de 

iluminação pública no local onde está sendo construída a Praça do Bairro Sete de 

Setembro, cuja obra, atualmente, encontra-se parada e inacabada. Indicação de n° 

029/2022, do Vereador Cleber Scotta: Indica ao Executivo Municipal para que 

seja instalada uma Câmera de Videomonitoramento na Rua 25 de julho, junto à 

bifurcação de acesso ao Bairro Dois Lajeados. Indicação de n° 030/2022, do 

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

através do setor competente, seja realizada a sinalização da rua em frente ao local 

onde está sendo construída a Escola de Turno Integral do Bairro Dois Lajeados. 

Logo, os Vereadores proponentes apresentaram suas razões. Dando andamento, o 

Presidente convidou a Presidente do Conselho Municipal da Saúde, Senhora 

Terezinha Chiesa, para fazer uso da Tribuna, atendendo a requerimento do 

Vereador Antonio Valesan. A Senhora Terezinha, na qualidade de Presidente de 

Conselho Municipal da Saúde, relatou as funções do Conselho por ela presidido, 

apresentou dados relativos à Secretaria da Saúde, em especial, despesas da referida 

Secretaria neste ano de 2022, narrou o histórico de dificuldades enfrentadas ao 

longo dos anos pelo Hospital Roque Gonzales e a sua preocupação com a 
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manutenção e funcionamento da casa hospitalar municipal, ressaltou que os 

problemas da área de saúde no Município de Roca Sales estão intrinsicamente 

relacionados a questões sociais. Após o relato da Presidente do Conselho 

Municipal da Saúde, o Presidente Tairo colocou a palavra à disposição dos 

colegas, para eventuais dúvidas e esclarecimentos, cujos questionamentos foram 

respondidos pela Sra. Terezinha Chiesa. Após, o Presidente convidou o Secretário 

Municipal de Obras, Senhor Augustinho Roque Conzatti, para fazer uso da 

Tribuna, conforme requerimento do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves. O 

Secretário, além de fazer uma breve explanação do trabalho que vem 

desenvolvendo à frente da Secretaria de Obras, respondeu a todos, esclarecendo, 

em especial, as questões pontuais aventadas pelos Vereadores. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: O Vereador Antonio Valesan, devidamente inscrito, endossou seu 

requerimento sobre a ilegalidade da cobrança de taxa de expediente cobrada para 

a emissão dos carnês de IPTU. Na sequência, agradeceu a todos pela aprovação 

do Projeto de Lei que visa a instalação de uma quadra poliesportiva no Bairro 21 

de abril, sendo uma grande batalha do Ex-Vereador Adriano Horbach, 

contemplada através de emenda destinada pelo Deputado Estadual Dirceu 

Fransiscon, com contrapartida municipal. Finalizou, cobrando melhorias em frente 

a empresa JBS, pois atualmente os caminhões não conseguem estacionar e 

manobrar. O Vereador Nelson Vasconcelos Salvador, devidamente inscrito, 

apresentou imagens referentes a Linha Sete de Setembro, relatando problemas em 

vias públicas do referido bairro e ressaltando se fazer necessária a limpeza de 

valetas e a colocação de tubos para o escoamento da água das chuvas. Destacou, 

também, a aprovação um Projeto de Lei contemplando a pavimentação asfáltica 

na localidade, porém até o momento a obra ainda iniciou. Após, destacou que 

segundo matéria veiculada no Jornal de Roca Sales, o Prefeito Municipal informou 

que até o mês de setembro do corrente ano serão finalizados três quilômetros da 

obra de asfaltamento da ERS-129 e que irá cobrar o cumprimento deste prazo. O 

Vereador Nelson salientou, também, que a empresa Madepalmas, beneficiada com 

incentivo municipal, mediante a destinação de uma aérea de terras, em primeiro 

momento, se estabeleceria na Linha Fazenda Lohmann, porém não houve acerto 

na compra de terras. O Vereador Cleber Scotta, devidamente inscrito, aproveitou 

a oportunidade para destacar a necessidade de colocar mais pontos de 

videomonitoramento no município. Logo, salientou que se sente na obrigação de 

sugerir melhorias à nossa cidade e às secretarias municipais. Finalizando, destacou 

a necessidade de reajuste do vale-alimentação dos servidores públicos, o que deve 

ser estudado com o Sindicato e Executivo Municipal. O Vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves, devidamente inscrito, salientou a importância de convidar os 

secretários municipais para se fazerem presentes às Sessões e usarem a Tribuna, 
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pois assim podem ser sanadas as dúvidas de toda população. Dando andamento, 

disse ser necessário sanar os problemas existentes no britador municipal, sendo 

necessário uma programação antecipada para conseguir dar sequência nos 

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

próxima Sessão Ordinária, no dia 20 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, 06 de junho de 2022. Registre-se. Publique-se. 

 

 

Tairo Weirich   Paulo Ricardo Gonçalves Henrique Pivatto 
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