ATA Nº. 05/2021
Aos 29 (vinte e nove) 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
a Vereadora Francini Pazinato que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando continuidade aos
trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da Ata nº 04 que depois de lida foi aprovada por
unanimidade. De imediato o Presidente solicitou a leitura das correspondências, proposições e
projetos de lei. Proposições: Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo
através da Secretaria de Obras providencie a retirada dos canteiros redondos usados em forma de
rotatórias na Avenida Boa Esperança. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência – Que o Poder
Executivo através da Secretaria de Obras providencie a limpeza de sarjetas e barrancos nas
estradas do Município. Ver. Juliano Fassini e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Pesar –
Pelo falecimento da Sra. Hilda Neitzke. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca e subscrita por todos os
Vereadores – Indicação - Que o Poder Executivo viabilize a prorrogação de prazos para pagamentos
de tributos do exercício de 2021. Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – Pedido de Providência - Que o
Poder Executivo providencie junto aos órgãos competentes uma operação tapa buracos junto a VRS
402 e ERS 819, com urgência. Ver.ª Francini Pazinato – Pedido de Informação - Que o Poder
Executivo informe se os Agentes Comunitários de Saúde estão cumprindo as determinações que a
legislação apregoa, principalmente no que tange a residência dos mesmos no Município. Ver.
Everton Roveda – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie colocação de
calçamento e sarjetas na Rua Luiz Fermino Ottoni, rua esta que ainda não tem pavimentação de
calçamento. Ver. Everton Roveda – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo entre em contato
com o DAER a fim de reivindicar a colocação de uma fiscalização eletrônica (pardal Eletrônico) na
BR-285, nas proximidades de acesso a VRS 819, bem como a colocação de placas reflexivas junto
ao letreiro de Boas-Vindas a Colorado. Em discussão as proposições fizeram uso da palavra os
seguintes Vereadores: Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – apresentou um breve relato das
reivindicações nos últimos anos para um recapeamento nas rodovias, lembrou de inúmeros ofícios,
moções apresentadas junto a Secretaria dos Transportes e outros órgãos, bem como em relação à
tapa buracos que no momento é urgente a necessidade. Citou ter ligado ao DAER e estes
informaram haver material disponível. Agradeceu a informação do Presidente desta Casa que
noticiou que a prefeitura teria providenciado. Por fim disse não ser obrigação do município, mas é
uma forma de manter conservada a rodovia e citou exemplo do município de Quinze de Novembro. O
Presidente se pronunciou lamentando que haja sempre denúncias em relação a este tipo de trabalho
bem como de roçada nas margens das rodovias, e agradeceu o empenho dos servidores. Ver.
Everton Roveda – Complementou as colocações dos colegas e de seu pedido de tapa buracos, e
agradeceu o colega Presidente pela boa notícia. Também comentou o pedido de sua autoria, de
calçamento na Rua Luiz Fermino Otoni, citando o número de residências e a problemática que existe
em dias de chuva com o acúmulo de água e barro. Ver. Daniel Dal Pizzol – falou da situação da Rua
Luiz Fermino Ottoni, e alertou haver problemas em relação ao loteamento, e que haverá de ser
averiguada a situação. Ver. Roberto Gorgen – abordou em relação ao pedido do colega Everton em
relação à rua, e na condição de Corretor de Imóveis, disse haver problemas, em virtude de que o
vendedor na época fez um desmembramento com enquadramento de loteamento, onde não
ofereceu a estrutura básica, e entende o Vereador que dificulta a realização de obras por parte da
Prefeitura, devendo haver uma contrapartida do antigo proprietário. Ver.ª Francini Pazinato –
comentou sobre o pedido de informação que a mesma apresentou, pois a lei prevê a residência dos
Agentes Comunitários de Saúde no Município, e há um caso de que estão cobrando saber de agente
que não está residindo, disse não ser nada pessoal. Ver. Everton Roveda solicitou mais um tempo e
alertou que a Rua Luiz Fermino Ottoni existe há muitos anos, e que somente dois novos moradores
são posteriores ao desmembramento, sendo que os demais já residiam, e pediu que fosse
conversado para ver o que pode ser feito. Ver. Roberto também solicitou espaço e disse que está
tentando ajudar e citou a parte legal. Ver. Juliano Fassini – Teceu comentários sobre a necessidade

de retirada dos canteiros que servem de rótula, alegando estarem produzindo prejuízos para o
patrimônio. Em relação ao pedido da colega Francini, disse que também foi procurado, citou que há o
caso de quem não mora no município e também daqueles que não estão realizando as visitas em
residências, também ressaltou do incentivo do Governo Federal aos Agentes que deverá ser
aplicado exclusivamente para os mesmos. Por fim em relação ao calçamento da rua, entende que se
a Prefeitura liberou o loteamento, e está sendo cobrado IPTU, o mesmo deverá ser realizado. Ver.
Aloisio Remo Alves Xavier, também solicitou a palavra e evidenciou toda a problemática da rua,
disse que a mesma já existia e foi procurado já na legislatura passada para solução de problemas,
inclusive aconteceu a denominação da rua, projeto de autoria do Vereador. Após discussão 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. Parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável e aprovado por unanimidade. Em
discussão o autor do pedido de vistas, Ver. Juliano Fassini, disse que o assunto foi bem esclarecido
em reuniões com o Sr. Matana que presta assessoria ao Município, em votação o projeto foi
aprovado por unanimidade com Emenda. Projeto de Lei nº 004/2021 – Reestrutura o Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de valorização dos profissionais da Educação – CACS FUNDEB e dá outras
providências. Parecer da Comissão geral de Pareceres favorável e aprovado por unanimidade. Em
discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 005/2021 – Autoriza a
aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia Covid-19- Parecer da Comissão geral de
Pareceres favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o projeto foi aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei nº 006/2021 – Autoriza a contratação emergencial de servidor para
combate a endemias para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.
Encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. Projeto de Lei nº 007/2021 – Autoriza o Poder
Executivo Municipal a firmar Convênio com a Congregação de Nossa Senhora, Mantenedora do
Hospital Notre Dame São Sebastião de Espumoso. Parecer da Comissão geral de Pareceres
favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão o Ver. Daniel Dal Pizzol falou do atendimento
do Hospital onde alguns pacientes não estão sendo recebidos e encaminhados de volta, pois há
problemas internos com médicos plantonistas, e será necessário por parte do Município exigir estas
melhoras no atendimento. Em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. No Grande
Expediente nenhum Vereador inscrito e no Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra
os seguintes Vereadores: Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Saudou a presença de empreendedor na
sessão e desejou sucesso ao mesmo em suas atividades. Ver. Daniel Dal Pizzol – Disse que são
debatidos diversos assuntos, mas entende que é preciso dar uma atenção especial aos profissionais
da saúde, que estão cansados, esgotados e com medo, disse que a ideia seria dar um apoio com
atividades físicas, massagens e reikes com o intuito de melhorar a autoestima desses que estão na
linha de frente na pandemia. O Presidente ressaltou a importância da ideia. Ver. Juliano Fassini –
Elogiou as colocações do colega Daniel, e citou o desgaste que os motoristas da saúde estão tendo,
inclusive há falta de motoristas. Finalizou desejando Feliz Páscoa. O Presidente complementou as
colocações dos colegas e falou da importância das pessoas prestigiarem as sessões. Ver. Everton
Roveda – Agradeceu a presença do Sr. Luis Carlos Ribas na sessão e ressaltou a importância das
pessoas participarem, e destacou a Lei de Incentivo Fiscal aprovada, onde mais empresas terão
interesse de se instalarem. Por fim lamentou a falta de cuidados que ainda existe por parte das
pessoas, que estão se reunindo, e o reflexo da pandemia foram as junções no carnaval e veraneio
no litoral. Desejou Feliz Páscoa e pediu que as pessoas tomassem cuidado com a doença. O
presidente antes de finalizar pediu que todos juntos atendessem a ideia da colega Francini e rezaram
pelos doentes e pelas famílias que perderam seus entes queridos. 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, 29 e março de
2021.

