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ATA Nº 014/2022 

 

Aos vinte 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° 013/2022, da Sessão 

Ordinária do dia 06 de junho 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° 072/2022, encaminhando resposta 

a requerimentos ou indicações de vereadores como segue: Resposta ao 

Requerimento n° 043/2022, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves; Requerimento 

de n° 045/2022, da Vereadora Jaquisele dos Santos; Requerimento de n° 046/2022, 

do Vereador Antonio Valesan, Indicações de números 019/2022, 020/2022, 

021/2022, 022/2022, 023/2022, 024/2022 e 030/2022, do Vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves; Indicação de n° 025/2022, do Vereador Antonio Valesan; Indicação 

de n° 026/2022, da Vereadora Jaquisele dos Santos; Indicação de n° 027/2022, do 

Vereador Henrique Pivatto; Indicação de n° 028/2022, do Vereador Nelson 

Vasconcelos Salvador; Indicação de n° 029/2022, do Vereador Cleber Scotta e 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 27/06/2022, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara, no dia 28/06/2022. 

Roca Sales, 28/06/2022. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretor de Expediente 
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Pedidos de Informações de números 001/2022, 002/2022 e 003/2022, do Vereador 

Paulo Ricardo Gonçalves. Ofício n° 073/2022, encaminhando para arquivamento 

nesta Câmara, cópia das Leis Municipais de números 1.974/22, 1.975/2022, 

1.976/2022 e 1.977/22, sancionadas pelo Poder Executivo Municipal na data de 

08 de junho de 2022. Ofício de n° 074/2022, encaminhando Projetos de Leis para 

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

040/2022 e 041/2022. EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO: Requerimento de 

n° 047/2022, dos Vereadores Nelson Vasconcelos Salvador e Henrique Pivatto. 

Requerimento de n° 048/2022, do Vereador Tairo Weirich. Indicações de números 

031/2022 e 032/2022, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves. EXPEDIENTE 

EXTERNO: Ofício n°1745/2022 do Ministério do Desenvolvimento Regional 

Secretaria Executiva Secretaria de Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa 

Diretoria de Orçamentos e Finanças, informando a liberação de recursos 

financeiros para o Município de Roca Sales, no valor de R$150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reias), referentes ao cronograma de Desembolso do 

Convênio/Cadastro SIAFI/n° 887249, destinados a execução do objeto pactuado, 

conforme processo n° 59000.02657/2019-85. Convite do Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul Deputado Valdeci 

Oliveira e o Presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas da COVID-

19 Deputado Pepe Vargas, para participar de Audiência Pública com tema “ 

Atenção Integral do Estado ás Vítimas da COVID-19”, a ser realizado às 14 horas 

do dia 23 de junho de 2022, na Câmara de Vereadores de Lajeado, Avenida 

Benjamin Constant, n° 670, Bairro Centro, em Lajeado/RS. Lidos os expedientes, 

o Presidente, diante do parecer conjunto das Comissões Permanentes, protocolado 

na Sessão, solicitou de imediato, a leitura do Projeto de Lei nº 036/2022, que altera 

a Lei Municipal nº 490/03, que dispõe sobre os quadros de cargos e funções 

públicas do Município de Roca Sales e estabelece o Plano de Carreira dos 

Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências. A seguir, foi solicitado 

ao Relator para fazer a leitura do parecer, o qual foi favorável à aprovação do 

Projeto. Assim, o Presidente colocou a matéria para apreciação e votação do 

Plenário, restando aprovada, por unanimidade. Na sequência, o Presidente 

informou que houve o protocolo de dois Projetos de Leis do Executivo e, de 

imediato encaminhou os Projetos de Leis de números 040/2022 e 041/2022 para 

as Comissões de Constituição e Justiça e Orçamento e Finanças, com fundamento 
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ao disposto no Art.45, § 1, alienas A e B e § 2, alínea A, do Regimento Interno. 

Prosseguindo, o Presidente solicitou a leitura do Requerimento de n° 047/2022, 

dos Vereadores Nelson Vasconcelos Salvador e Henrique Pivatto, solicitando ao 

Poder Executivo Municipal que finalize a terraplanagem da empresa do Senhor 

José Inácio Secchi. Os Vereadores proponentes expuseram suas razões. Na 

apreciação, o Vereador Cleber Scotta, salientou a importância da realização da 

terraplanagem, pois é extremamente importante a instalação de novos 

empreendimentos e ampliações de empresas. O Vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves disse que poderia ser utilizada a máquina terceirizada pelo município, 

uma vez que a empresa sempre foi parceira do município. O requerimento restou 

aprovado por unanimidade. Dando andamento, o Presidente convidou o Vice-

Presidente, Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, para assumir a Presidência da 

Casa Legislativa, a fim de poder explanar, livremente, como vereador, sobre o 

Requerimento apresentado e participar de eventual debate sobre a matéria. Assim, 

foi determinada a leitura do requerimento de n° 048/2022, do Vereador Tairo 

Weirich, sugerindo ao Poder Executivo Municipal que elabore Projeto de Lei que 

crie, em âmbito municipal, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM. O 

Vereador proponente fez suas colocações. Na apreciação, o Vereador Antonio 

Valesan, solicitou que seja convidado um representante da Câmara de Vereadores 

para participar dos Conselhos Municipais e Programação de Eventos do 

Município, pois assim haveria mais contribuições. O Vereador Cleber Scotta, disse 

estar feliz com a criação do Gabinete de Gestão, sendo importante o controle do 

videomonitoramento. Ainda, destacou que após a realização da Audiência Pública 

sente mais segurança no município. O Vereador Gilvani Bronca, sugeriu ser 

anexado um pré-projeto em anexo ao requerimento, pois assim facilitaria o 

trabalho da Administração. A pedido dos vereadores, a Assessora Jurídica Grasiele 

Cofferri, salientou que o Gabinete é criado pelo Executivo, podendo englobar 

Secretários, Presidentes de Associações e demais representantes da sociedade civil 

e de órgãos públicos, cujo objetivo será traçar metas e planos de ação na área da 

Segurança Pública. O Vereador Nelson Vasconcelos Salvador, salientou que a 

criação do Gabinete de Gestão é uma demanda de várias legislaturas. O Vereador 

Henrique Pivatto frisou que a importância de alocação de pessoas qualificadas 

para fazer controle do videomonitoramento, sendo necessário mais de uma pessoa, 

solicitou que a Câmara possa participar das execuções dos planos de ações. A 
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Vereadora Jaquisele dos Santos, destacou ser importante a criação do Gabinete, 

destacando que este trabalho poderá ser realizado voluntariamente, dependendo 

da realidade de cada município. O requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Dando andamento, o Vice-Presidente, convidou o Vereador Tairo Weirich para 

assumir a presidência.  Após, o presidente solicitou leitura das indicações de forma 

individual. Indicação de n° 031/2022, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, 

solicitando que seja colocado um redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua 

Nicolau Spies, no Bairro Morada do Sol. Indicação de n° 032/2022, do Vereador 

Paulo Ricardo Gonçalves, solicitando que seja realizada a instalação de suportes 

de iluminação pública na Rua Silvio Piccinini, no Bairro Dois Lajeados. O 

Vereador proponente apresentou suas razões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O 

Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, devidamente inscrito, apresentou algumas 

imagens da ERS-129 e destacou a necessidade de reparos urgentes na via, pois a 

mesma está em situação intrafegável, sendo necessária uma melhoria para evitar 

problemas e possíveis acidentes com os veículos que trafegam pelo local. O 

Vereador Gilvani Bronca, devidamente inscrito, salientou que discursos calorosos 

nem sempre são bons, apresentou imagens sobre protestos realizados no pedágio, 

destacou a importância da mudança do modelo de concessão do pedágio, eis que 

da forma proposta pelo Governo do Estado o projeto prejudica os municípios da 

Região Alta do Vale do Taquari. Salientou, por fim, que sua revolta não é com 

pedágio, mas sim com os valores cobrados e os parcos investimentos realizados 

nos município da Região Alta do Vale do Taquari. O Vereador Nelson 

Vasconcelos, devidamente inscrito, explanou sobre a situação da terraplanagem 

da empresa do Senhor José Inácio Secchi, reiterando o seu requerimento para que 

o Município conclua esse serviço e permita à empresa a ampliação da sua atividade 

empresarial e a geração de empregos. Após, agradeceu o Secretário de Serviços 

Urbanos pelo trabalho realizado no Arroio da Linha Sete de Setembro, onde foi 

realizada a limpeza de valetas. Ao final, informou que área a da empresa 

Madepalmas deve ser revista, pois o projeto a ser executado ocupará parte da área 

destinada para a prática do esportes de Voo Livre. Na sequência, o Presidente 

Tairo convidou a todos para participarem da próxima Sessão Ordinária, no dia 27 

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, 20 de 

junho de 2022. Registre-se. Publique-se. 
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Presidente   Vice-Presidente  Secretário 
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