
ATA Nº. 04/2021 
Aos 08 (oito) dias do mês de março de 2021 (dois mil e vinte um), às 19 (dezenove) horas, reuniu-se 
ordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores de Colorado, Estado do Rio Grande do Sul, com 
a presença de todos os Vereadores, sendo que os trabalhos foram realizados mantendo os cuidados 
com o Coronavírus. Dando início à sessão, o Presidente, Erlei Ferrari da Fonseca, solicitou ao 
Vereador Everton Roveda que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando continuidade aos 
trabalhos, o Presidente solicitou a leitura das Atas nº 02 e 03 que depois de lidas foram aprovadas 
por unanimidade. De imediato o Presidente solicitou a leitura das correspondências, dentre as quais 
o encaminhamento das Contas do Gestor Celso Gobbi e Delonei Luiz Pereira da Silva, relativas ao 
exercício de 2019. Após solicitou a indicação de três membros para compor Comissão Especial para 
análise do Parecer Prévio, ficam assim definidos os membros: Ver.Sandro Zanotto- Presidente, Ver. 
Roberto Gorgen – Relator e Ver.ª Francini Pazinato – Secretária. Proposições: Ver. Sandro Zanotto e 
subscrita por todos os Vereadores – Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. Rovena Nehaus. Ver. 
Sandro Zanotto e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Pesar pelo falecimento da Srta. 
Liegi Castioni Cervo. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Indicação – Que o Poder Executivo dê 
continuidade aos trabalhos de confecções de Carteiras de Identidade e realização de 2ª via das 
mesmas. Serviço este disponível no Município e que até então estão suspensos. Ver. Erlei Ferrari da 
Fonseca e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Pesar pelo falecimento do Servidor Público 
Sr. Helio Bandera. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca e subscrita por todos os Vereadores – Indicação - 
Que o Poder Executivo baseado em pareceres e decisões fundamentadas de outros Municípios, 
Tribunal de contas e Empresas que prestam assessorias, Sindicato dos Servidores Públicos, 
conceda a reposição inflacionária dos últimos 12 meses, os quais seriam concedidos em janeiro de 
2021 conforme prevê a legislação, ora “suspensa” pela Lei Complementar nº 173/2020. Ver. Erlei 
Ferrari da Fonseca e subscrita por todos os Vereadores – Indicação - Que o Poder Executivo agilize 
a inscrição e participação junto ao Consórcio para compra de vacinas, a ideia é que a Prefeitura 
possa comprar as vacinas caso o Plano Nacional de Imunização (PNI), coordenado pelo Ministério 
de Saúde, não seja capaz de suprir toda a demanda. Ver.ª Francini Pazinato – Pedido de 
Providência - Que o Poder Executivo providencie serviços de cascalhamento no acesso e na 
propriedade das famílias de Arcilo Bertoldi e Gilmar Bertoldi na comunidade de Santa Rita. Ver.ª 
Francini Pazinato – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie serviço de limpeza 
nas margens e na pista e colocação de cascalho no seguimento sentido norte da Rua João 
Magalhães e seguimento sentido oeste da Rua Adelar da Cunha, acessos junto à propriedade do Sr. 
Odair José Gatti, Sra. Vilma Guareschi e Cabanha 44. Ver.ª Francini Pazinato – Indicação - Que o 
Poder Executivo estude a viabilidade de implantar um Plano de Saúde, nem que seja básico, para 
atender os Servidores Públicos Municipal e seus familiares. Ver. Alison Schenkel – Pedido de 
Providência - Que sejam realizados serviços de motonivelamento nas estradas secundárias e 
travessões que dão acesso as entradas de lavouras e propriedades. Ver. Everton Roveda – Pedido 
de Providência - Que o Poder Executivo providencie e reivindique junto ao DAER uma operação 
“tapa-buraco” junto às rodovias ERS 402 e VRS 819 que ligam o Município. Ver. Juliano Fassini – 
Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie a retirada e colocação de novos tubos 
na canalização entre o pavilhão até o cemitério da comunidade de Linha Carolina. Ver. Juliano 
Fassini – Pedido de Providência -Que o Poder Executivo providencie um estudo para colocação de 
calçamento na estrada que liga a comunidade de Linha Paquinhas, em parte a fim de eliminar o 
barro que vem sobre o asfalto. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo 
através da Secretaria de Obras providencie limpeza nas ruas ao lado oeste da Rua 13 de Setembro 
que estão com ervas daninha. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo 
através da Secretaria de Obras providencie limpeza de entulhos e realizem o fechamento de valas no 
perímetro da Vila Pe. Osmari.  Em discussão as proposições fizeram uso da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – teceu comentários sobre a reposição salarial 
necessária, lamentando o descaso com os servidores públicos há muitos anos, onde ganham pouco 
e por isso o Sindicato dos Servidores através da advogada já protocolaram junto ao Poder Executivo 
pedido de reposição inflacionária, baseado em outros municípios que concederam, e também 



agendarão uma reunião com o Prefeito. O Presidente Erlei complementou as colocações dizendo 
que irão batalhar pela classe e citou a Lei complementar 173 que foi aprovada às pressas diante da 
situação do país. Ver. Juliano Fassini – Teceu comentários em relação ao reajuste, onde o poder 
aquisitivo diminuiu e o custo de vida está elevado, bem como os valores recebidos são baixos, 
explanou seus pedidos de providência destacando a necessidade de limpeza nas ruas não 
asfaltadas e também calçamento na estrada que dá acesso a Linha Paquinhas. Ver.ª Francini 
Pazinato – salientou a importância da reposição da inflação, pois entende que os Servidores são 
merecedores, e pediu união dos Edis para falar com Prefeito e Vice-Prefeito e mobilizar a situação. 
Teceu comentários aos pedidos não atendidos, tais como, os as sessão de janeiro, por fim comentou 
sobre seus pedidos de providência e da importância de cada um deles e finalizou elogiando os 
cuidados que estão sendo tomados com o Estádio Municipal. Ver. Alison Schenkel – fez um relato da 
situação das estradas e da necessidade de soluções antes da safra onde haverá muito grão a ser 
transportado e com isso a pressa em solucionar os problemas. Finalizou noticiando que a obra de 
reformas do Centro Esportivo foi licitada. O Presidente complementou a informação do colega. Ver. 
Daniel Dal Pizzol – Se manifestou em relação ao pedido de um plano de saúde aos Servidores, 
dizendo que deve ser pensado, e lembrou que quando exercia o cargo de servidor do Município 
tinham um plano. Em relação à reposição mesmo sendo um valor pequeno, é necessário segundo 
Vereador, avaliar a parte jurídica, a necessidade de valorizar quem trabalha, bem como rever os 
valores que recebem. Fez menção aos cuidados que deve haver em relação à Vila Pe. Osmari com 
animais soltos. Finalizou parabenizando os trabalhos no Estádio de limpeza e conservação. Todas as 
proposições foram deferidas pela Mesa Diretora. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 002/2021 – Institui 
o Programa de Desenvolvimento Sustentável de Colorado – Prodesc e dá outras providências. Ao 
referido projeto foi apresentado uma Emenda Aditiva ao Art. 5º § 2º de autoria de todos os 
Vereadores. Após a leitura o Ver. Juliano Fassini de imediato solicitou pedido de vistas, alegando 
que foram aprovados no ano anterior doando terrenos e alegou não haver urgência para votar na 
sessão, até porque há dúvidas e que o Sr. Matana poderá dar explicações na próxima vinda para o 
Município, ele que presta assessoria à Municipalidade e comentou sobre o projeto. O Presidente 
concedeu o pedido de vistas. Projeto de Lei nº 003/2021 – Concede incentivo financeiro para os 
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. O projeto teve entrada na 
Câmara no dia 04 de março, mas após uma análise o Poder Executivo solicitou a retirada do mesmo. 
No Grande Expediente nenhum Vereador inscrito e no Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso 
da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Parabenizou a colega Francini 
pelo Dia da Mulher e também a todas as mulheres. Prestou elogios ao casal que cuida o Estádio 
Municipal, também comentou da licitação de reformas do Centro Esportivo, fruto de emendas do 
MDB e PDT, citando os valores a serem utilizados. Teceu comentários das colocações dos colegas 
em relação às proposições, lamentou a retirada do Projeto de lei nº 003/2021. Finalizou pedindo que 
as estradas tenham melhorias até a safra e lamentou que seja cobrados a toda hora pela não 
realização destes trabalhos. Ver. Roberto Gorgen – Parabenizou a Vereadora pelo dia da mulher e a 
todas as mulheres, agradeceu os pedidos que foram atendidos junto a Secretaria de Obras entre os 
quais reformas no prédio da Brigada Militar que está sendo usado por uma Soldado que veio atuar 
no Município. Parabenizou os cuidados que estão sendo efetuados no Estádio bem como a 
Inauguração da Subprefeitura e da importância desta para a comunidade de Vista Alegre. Finalizou 
se solidarizando e pedindo apoio a família de Janaina Damiani e também ao Projeto Social Faça o 
Bem e comentou sobre os mesmos. Ver. Juliano Fassini – Agradeceu os trabalhos em ponte próximo 
as propriedade es de Jorge Valiati e Tarcíso Ferrari Quanto ao Estádio Municipal disse que não 
adianta estar bonito, mas é preciso deixar o jovem e as crianças utilizarem, bem como a academia 
ao ar livre na Vila Padre Osmari. Falou do pedido da colega Francini para propriedades de Santa 
Rita, disse que os trabalhos não foram concluídos em virtude de denúncias a pedreiras, e lamentou 
as denúncias que são infundadas, e que se servidores denunciam deveriam ser punidos. Finalizou 
dizendo que a Lei de Incentivo Fiscal será importante. O Presidente comentou que em relação ao 
campo já teve contato com o responsável Paulo Gaúcho e que em breve serão viabilizados acessos 
com regras e cuidados com o gramado. Ver. Daniel Dal Pizzol – Em relação ao projeto retirado, o 



Vereador questionou se é considerado salário, ou décimo quarto salário, e manifestou sua opinião de 
que antes de votar qualquer projeto irá pedir explicações ao jurídico, mesmo que cada um tenha seu 
entendimento sempre irá buscar saber o que é legal. Em relação ao projeto lembrou que todo o ano 
é pago este incentivo, e por isso gostaria de clarear as dúvidas. O Presidente se manifestou em 
relação às colocações do colega Daniel e disse ser um incentivo financeiro. Também usou do espaço 
e parabenizou as mulheres pelo dia internacional da mulher e saudou o colega Aloísio por ter feito 
parte da Direção da Ascamaja no ano anterior e agora o Ver. Sandro Zanotto fará parte da nossa 
Diretoria. Aparte do Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – citou que a Ascamaja está com um projeto de 
um castra móvel para a região via Ascamaja, Amaja e Comaja, com o intuito de sanar o problema de 
animais abandonados nas cidades. Nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus o 
Presidente declarou encerrada a presente sessão e pediu que se lavrasse a presente Ata que após 
lida e aprovada será assinada pelos presentes. Colorado/RS, 08 e março de 2021. 
 


