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ATA Nº 015/2022 

 

Aos vinte sete 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° 014/2022, da Sessão 

Ordinária do dia 20 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° 075/2022, encaminhando para 

arquivamento nesta Câmara, cópia da Lei Municipal de número 1.978/22, 

sancionada pelo Poder Executivo Municipal na data de 22 de junho de 2022. 

Ofício de n° 076/2022, informando que no dia 26 de junho de 2022 o Prefeito 

Municipal estará viajando para Brasília/DF, com a finalidade de tratar assuntos 

relacionados ao encaminhamento e andamento de projetos junto a vários 

Ministérios e de participar de audiências com Deputados, tratando da liberação de 

recursos federais para o Município de Roca Sales, com retorno previsto para o dia 

30 de junho do corrente ano. EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO: 

Requerimentos de números 049/2022 e 050/2022, do Vereador Antonio Valesan. 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 04/07/2022, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara, no dia 04/07/2022. 

Roca Sales, 05/07/2022. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretor de Expediente 
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Requerimento de n° 051/2022, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves. Indicações 

de números 033/2022 e 034/2022, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves. 

EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício n°002/2022 da Associação Vale do Taquari 

de Voo Livre (AVTVL), solicitando a concessão de espaço na Câmara de 

Vereadores para dia 27 de junho de 2022 para apresentar aos Vereadores um 

projeto de infraestrutura nas rampas de voo livre, bem como no espaço destinado 

aos pousos, locais estes situados nos municípios de Roca Sales e Encantado.  Lidos 

os expedientes, o Presidente, informou que não houve o protocolo de Projetos de 

Leis do Executivo e, de imediato, solicitou a leitura dos Requerimentos de forma 

individual. Requerimento de n° 049/2022, do Vereador Antonio Valesan, 

solicitando ao Poder Executivo Municipal que forneça à esta Câmara de 

Vereadores, cópia da Licença Ambiental e demais documentos que autorizem a 

extração de material junto à Linha Fazenda Lohmann, na localidade de 

“Bicudinho”. O Vereador proponente expos suas razões. Na apreciação, o 

Vereador Paulo Ricardo Gonçalves ressaltou a importância da realização de estudo 

de impacto ambiental antes do início de novo projeto ou obra pública. O Vereador 

Cleber Scotta, por sua vez, manifestou que muito embora entenda o objetivo do 

requerimento do Vereador Antônio, destacou que os deslizamentos ocorridos 

citada cava de material podem estar relacionados a questões climáticas, haja vista 

o excessivo volume de chuvas das últimas semanas. Ressaltou que a extração de 

material na localidade é de extrema importância para o Município em face a 

proximidade às obras de pavimentação da ERS-129. O Presidente colocou o 

requerimento para votação, restando aprovado por seis votos favoráveis e um 

contrário do Vereador Cleber Scotta. Requerimento de n° 050/2022, do Vereador 

Antonio Valesan, solicitando a convocação, para comparecimento em Sessão 

Ordinária desta Casa Legislativa, de responsável legal da empresa Concreprata 

Concretos Eireli, vencedora da licitação para a execução da obra emergencial de 

reconstrução da Avenida General Daltro Filho, bem como, requerendo seja 

oficiado ao Poder Executivo para que forneça cópia do contrato firmado com a 

referida empresa visando a execução da referida obra, bem como para que informe 

qual o prazo final para a conclusão desta obra de caráter emergencial. O Vereador 

proponente expos suas razões. Na apreciação, o Vereador Nelson Vasconcelos 

Salvador manifestou o seu descontentamento com a demora na conclusão da obra 

de reconstrução da Avenida General Daltro Filho que vem causando vários 
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transtornos à população. Ainda, informou que a Corsan não foi previamente 

notificada quando do início da referida obra, impedindo que a substituição da 

tubulação fosse realizada antes do início da obra, culminando com a abertura de 

valas no camada asfáltica que já estava concluída. O Vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves salientou que esteve em Brasília no ano de 2021, onde foi realizada a 

liberação da primeira parcela para a realização da pavimentação, porém destacou 

que existe um contrato com a empresa responsável pela execução da obra e caso 

ela não cumpra, o mesmo deve ser rescindido. O Vereador Cleiton Telocken, a 

título de transparência, disse que a obra está dentro do prazo de execução e que a 

Corsan foi notificada no dia 30 de setembro de 2021, tendo iniciada obra da 

reconstrução no início de novembro de 2021. Após, salientou que o método de 

contratação para essas obras deveria ser diferente, pois assim muitas empresas 

vencedoras da licitação acabam terceirizando a execução das obras públicas. O 

Vereador Cleber Scotta endossou as palavras o Vereador Cleiton Telocken, 

complementando que a situação da via da Avenida General Daltro Filho está 

crítica, devendo ser finalizada o quanto antes. O Vereador Henrique Pivatto, por 

sua vez, ressaltou a irresponsabilidade das empresas que estão sendo contratadas 

para a realização de obras no município, tendo em vista o descaso com a realização 

e na demora da conclusão dos trabalhos, devendo ser penalizados os responsáveis. 

A Vereadora Jaquisele dos Santos, sugeriu que deve ser apresentada uma solução, 

pois sempre são levantas essas questões de convocar as empresas, porém deve ser 

efetivado o andamento das questões. O Vereador Gilvani Bronca, ao seu turno, 

complementou que toda obra pública possui um objetivo e, no seu entendimento, 

a obra em questão já atingiu a sua finalidade, sugerindo a convocação de 

responsável pela Corsan para que justifique a demora na substituição da tubulação 

que vem impedindo a conclusão da obra. Após, o Presidente colocou o 

requerimento para votação restando aprovado por unanimidade. Requerimento de 

n° 051/2022, do Vereador Paulo Ricardo Gonçalves, solicitando ao Poder 

Executivo que comprove, documentalmente e através de registros fotográficos, a 

efetiva utilização do antigo prédio da Escola Fundamental Dom Pedro I, situado 

na Linha Sete de Setembro, o qual foi cedido à Comunidade local, para a finalidade 

de sua cedência, qual seja, ser utilizado como Capela Mortuária, local de vacinação 

de crianças, reuniões de clube de mães e outras de interesse comunitário, conforme 

autorizado pela Lei Municipal de nº 528/2004 e, em caso de não utilização do 
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prédio público para a finalidade para o qual foi cedido, analise o Prefeito 

Municipal a possibilidade de revogação do ato administrativo. Requer, também, 

que o Poder Executivo apresente laudo de vistoria a ser elaborado pelo Setor de 

Engenharia do Município, que informe as condições do referido prédio público, 

detalhe eventuais comprometimentos estruturais, bem como esclareça se o imóvel 

pode ser utilizado do estado de conservação em que se encontra. O Vereador 

proponente expos suas razões. Na apreciação, o Vereador Cleiton Telocken 

questionou de quem é a reponsabilidade do prédio, logo o Vereador proponente 

respondeu também não saber. O Vereador Cleber Scotta complementou que 

recorda que o referido prédio era utilizado pela comunidade da Linha Sete de 

Setembro há anos atrás, mas ressaltou sua concordância com a necessidade de 

haver melhorias e reformas, salientando a importância da manutenção da cedência 

para a comunidade. O Vereador Gilvani Bronca, por sua vez, questionou se 

atualmente existe diretoria constituída na Comunidade da Linha Sete de Setembro, 

esclarecendo o Vereador proponente que na ocasião a cessão do prédio foi 

realizada à diretoria. O Presidente colocou o requerimento para apreciação, 

restando aprovado por unanimidade. Dando andamento, o Presidente solicitou 

leitura das indicações de forma individual. Indicação de n° 033/2022, do Vereador 

Paulo Ricardo Gonçalves, solicitando que o Poder Executivo que analise a 

possibilidade de realizar a extensão da rua Nicolau Spies, no Bairro Morada do 

Sol até a rua 31 de março (ERS-129), especificamente atrás do Condomínio 

Morada do Sol 03. Indicação de n° 034/2022, do Vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves, solicitando que o Poder Executivo para que realize uma reunião uma 

reunião conjuntamente com o Poder Legislativo e com representantes da 

Comunidade da Linha Fazenda Lohmann, a fim de debater o cronograma de obras 

da asfaltamento da ERS-129. O Vereador proponente apresentou suas razões. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Antonio Valesan, devidamente 

inscrito, apresentou imagens do desmoronamento da cava de material citada em 

seu requerimento, informando ser importante analisar a situação em razão do risco 

que pode causar a quem transida pela localidade, complementando que a alguns 

anos atrás já ocorreu um desmoronamento similar, que causou a interdição do 

local. Após, manifestou a sua irresignação com a demora na conclusão da obra da 

Avenida General Daltro Filho, justificando o seu requerimento de convocação da 

empresa responsável pela execução dos serviços. Na sequência, solicitou a 
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marcação de uma reunião com os responsáveis pela Associação de Voo Livre, 

onde devem ser analisados os pontos relativos a pista de pouso, em especial a 

situação envolvendo a construção da empresa Madepalmas, solicitou a revisão do 

Projeto de Lei. Finalizando, informou que a obra de pavimentação da Linha 

Fazenda Lohman, pode ser concluída através de investimentos municipais com a 

venda da antiga Empresa Flama, uma vez que esse Projeto de Lei que tramita na 

Casa Legislativa estabelece que o valor de venda dos imóveis públicos em torno 

de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), sugerindo que uma parte desta valor 

seja alocado na conclusão do asfaltamento da ERS 129. O Vereador Paulo Ricardo 

Gonçalves, devidamente inscrito, parabenizou a todos envolvidos no evento de 

Homenagem aos Corais, manifestando o seu contentamento com a realização da 

Sessão Solene ocorrida no dia 26 de junho na localidade de Linha Marechal 

Floriano Alta. Aproveitou a oportunidade para lembrar que nos próximos meses a 

Praça do Bairro Morada do Sol será remanejada para outro local podendo, assim, 

ser ampliada e melhorada. O Vereador Nelson Vasconcelos Salvador, 

devidamente inscrito, defendeu os manifestos da Linha Fazenda Lohmann, 

salientou que o recurso já está disponível desde 2018, devendo o Executivo 

Municipal dar satisfação aos moradores da localidade em razão da demora na 

conclusão das obras. Ademais, destacou a irresponsabilidade com a obra da Praça 

do Bairro Sete de Setembro que, novamente, se encontra abandonada. Finalizando, 

disse que os Projetos de Leis de iniciativa do Poder Executivo devem ser mais 

esclarecedores, uma vez que muitos causam divergências. O Vereador Henrique 

Pivatto, devidamente inscrito, agradeceu a Administração Municipal pelo auxílio 

concedido aos grupos de coral, em atendimento a um requerimento de sua autoria. 

Em momento posterior, apresentou imagens da situação do asfalto da Linha Barrão 

do Rio Branco, comprovando a deplorável condição da via. Ressaltou que a 

camada asfáltica lá posta adveio da usina asfáltica municipal, mas que o material 

não é de qualidade. Destacou, também, não ter conhecimento acerca do valor total 

investido nesta obra, recentemente concluída e que já necessita de reparos e 

melhorias. O Vereador Henrique também destacou que a obra da Avenida General 

Daltro Filho nem foi inaugurada e já necessita de reparos, sugeriu a conclusão das 

obras que estão atrasadas no município. O Vereador Cleber Scotta, devidamente 

inscrito, parabenizou a todos os Homenageados na Sessão Solene do último 

domingo. Na sequência, destacou a necessidade de finalizar a obra da ERS-129, 
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pois nessa situação não pode mais continuar. Logo, criticou a retirada de material 

das cavas municipais por empresas terceirizadas. Destacou que a responsabilidade 

pela ERS-129 é totalmente da Administração Municipal, sendo primordial a 

necessidade de organização, destacou que a venda dos imóveis da antiga Empresa 

Flama seja utilizada para melhorias à população. O Vereador Gilvani Bronca, 

devidamente inscrito, se portou a Sessão Solene, parabenizando o Senhor Alfredo 

Pozoco (Gil de Roca Sales), destacando o merecimento da Menção Honrosa 

concedida. Parabenizou, também os demais regentes homenageados à Sessão. 

Destacou a necessidade de uma solução para a questão da pista de pouso para 

paragliders, devendo ser verificado com cautela a situação. Finalizou, dizendo que 

as juntas de dilatação da ponte ainda não foram reparadas, sendo importante a toma 

de uma medida para a situação, ademais parabenizou a Comunidade da Fazenda 

Lohman pelas ações que vem tomando referente as obras da ERS-129. O Vereador 

Paulo Ricardo Gonçalves, solicitou aparte, destacou que a situação das juntas de 

dilatação da ponte está sendo feito um Projeto para resolver a questão. Na 

sequência, o Presidente Tairo convidou a todos para participarem da próxima 

Sessão Ordinária, no dia 04 de julho 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, 27 de junho de 2022. Registre-se. Publique-se. 
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