
ATA Nº. 06/2021 
Aos 12 (doze) dias do mês de abril 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 ausência do Vereador Juliano Fassini, que positivou ao Covid-19 nesta data, 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 Roberto Gorgen que realizasse a leitura 
de trecho bíblico. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da Ata nº 05 que 
depois de lida foi aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em votação o abono da falta do 
colega Juliano Fassini e foi aprovado por unanimidade. De imediato o Presidente solicitou a leitura 
das correspondências, proposições e projetos de lei. Proposições: Ver. Juliano Fassini e subscrita 
pelos demais Edis – Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. Joaquina Ribas dos Santos. Ver. 
Juliano Fassini e subscrita pelos demais Edis – Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Anderson 
Caraffini. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo faça um 
estudo com intuito de instituir o Programa de Incentivo ao Comércio para as empresas afetadas por 
medidas restritivas impostas em razão da pandemia Covid 19. Ver. Juliano Fassini – Pedido de 
Providência – Que o Poder Executivo através da Secretaria de Obras providencie cascalhamento na 
estrada geral que liga a comunidade de Santa Rita ao Distrito de Vista Alegre, na extensão da 
entrada da propriedade de Lauro e Enir Bertoldi até a encruzilhada que liga a pista do rodeio 
Faustino Bertoldi. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo através da 
Secretaria de Obras providencie com urgência cascalhamento no travessão que liga a estrada geral 
do Distrito de Vista Alegre ao Oratório Santa Catarina. Ver. Juliano Fassini – Indicação – Que o 
Poder Executivo reveja a forma de convocação de professores em especial para aposentados para 
atender a demanda, e sim seja realizado processo seletivo ou concurso publico. Ver. Juliano Fassini 
e subscrita pelos demais Edis – Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Darci Roberto Hackbart. 
Ver. Juliano Fassini e subscrita pelos demais Edis – Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. Alderi 
Tirloni Benini. Ver. Everton Roveda e subscrita pelos demais Edis – Moção de Apoio ao chamamento 
aos aprovados no Concurso da Brigada Militar no ano de 2017. Ver. Everton Roveda e subscrita 
pelos demais Edis – Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº 5829/2019, que altera o Art. 26 da Lei nº 
9427 de 26 de dezembro de 1996. Este Projeto estabelece um marco regulatório de sistema de 
compensação de Energia Elétrica para micro e mini produtores de energia e a rede elétrica.  Ver.ª 
Francini Pazinato –Pedido de Providência – Que o Poder Executivo providencie serviços de 
cascalhamento na estrada que liga Linha Paquinhas e no travessão que liga a propriedade de Pedro 
Castioni. Todas as proposições foram deferidas pela Mesa Diretora. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 
006/2021 – Autoriza a contratação emergencial de servidor para combate a endemias para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público. 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 008/2021 – Dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no 
âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços de transporte escolar em face da 
situação de emergência e estado de calamidade pública decorrentes do novo Coronavírus, no âmbito 
do Município de Colorado – A requerimento de todos foi apreciado com parecer da Comissão Geral 
de Pareceres favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão o projeto, o Ver. Aloisio Remo 
Alves Xavier – disse que o projeto é justo e entende a situação do transporte e os proprietários 
gostariam de estar trabalhando e prestam serviços há muitos anos. Ver. Roberto Gorgen – saudou 
os proprietários do Transporte Sebastiani, e destacou a importância do projeto, bem como das 
dificuldades de ser microempreendedor, onde na prática as dificuldades são grandes. Citou o 
histórico de 47 (quarenta e sete) anos transportando estudantes. Finalizou falando do objetivo do 
projeto. O Presidente Erlei complementou as colocações dos colegas e agradeceu a presença dos 
proprietários junto a Casa na semana que passou bem como a reivindicação da planilha de custos 
por parte da Ver.ª Francini Pazinato. Em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 
009/2021 – Altera disposições da Lei Municipal nº 651, de 13 de junho de 2006 e dá outras 
providências. Encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. Projeto de Lei nº 010/2021 – 
Autoriza a alteração da faixa não contígua às faixas de domínio Público de rodovias estaduais que 



compõe a malha viária do Município, assegura o direito de permanência das edificações na faixa não 
edificável, conforme Lei Federal nº 13.913/2019. Encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. 
No Grande Expediente nenhum Vereador inscrito e no Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso 
da palavra os seguintes Vereadores: Verª. Francini Pazinato – teceu comentários ao projeto de lei nº 
008 e da necessidade e aprovação, e salientou quer todos estão sentindo os efeitos da pandemia. 
Abordou também dos pedidos que são realizados e que entende que deveriam ser encaminhados 
para os Secretários em especial de obras, facilitando os pedidos dos munícipes. Finalizou 
comentando sobre o pedido do colega Juliano, entendendo que as convocações deveriam ser 
oferecidas aos professores que tem somente vinte horas e pediu para avaliar situações de 
professores com sessenta horas. Ver. Everton Roveda – Se reportou ao projeto nº 008 que foi 
aprovado , para atender o bem comum e o bem da sociedade, lembrou outros setores que passam 
por dificuldades e problemas. O Vereador também agradeceu os trabalhos de tapa buracos que 
solicitou na sessão anterior e foi atendido e que sejam solucionados os problemas com as rodovias 
que são vários. Finalizou falando da ideia da colega em levar até a Secretaria de Obras os 
problemas para atendimento da população. O Presidente Erlei Ferrari da Fonseca, comentou sobre 
as colocações dos colegas, bem como, em relação à moção do colega Everton Roveda em relação à 
energia elétrica e se propôs a encaminhar para a Ascamaja, Por fim justificou sua indicação para 
auxiliar as empresas do Município. 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, 12 de abril de 2021. 
 


