
ATA Nº. 07/2021 
Aos 26 (vinte e seis) 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 após hospitalização e com atestado médico 
em tratamento ao Covid-19 estava impossibilitado de participar da sessão,  os trabalhos foram 
realizados mantendo os cuidados com o Coronavírus. Dando início à sessão, o Presidente, Erlei 
Ferrari da Fonseca, solicitou ao Vereador Sandro Zanotto que realizasse a leitura de trecho bíblico. 
Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da Ata nº 06 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. Sandro Zanotto e subscrita por 
todos os Vereadores – Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Oclesio Domingos Pazinato. Ver. 
Alison Schenkel – Indicação – Que o Poder Executivo estude a viabilidade através de parceria com a 
Coprel Telecom com a finalidade de disponibilizar internet no interior do Município através do Projeto 
Campo Conectado. Ver.ª Francini Pazinato –Indicação – Que o Poder Executivo viabilize a aquisição 
e troca do veículo do Conselho Tutelar, oferecendo qualidade e segurança aos Conselheiros 
Tutelares Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – Indicação – Que o Poder Executivo através do CMD, 
viabilize um apoio ao esporte local, na modalidade de Futebol - precisamente a equipe do AFC Vista 
Alegre, fundado em 18-05-2019, que irá disputar a Copa do Brasil de Futebol 7. Ver. Aloísio Remo 
Alves Xavier – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo providencie melhorias na quadra de 
areia, telas, pracinha, ou seja, manutenção geral junto a este local de lazer e espores localizado no 
final da Travessa Getúlio Vargas. Em discussão o Ver. Aloísio Remo Alves Xavier realizou um breve 
comentário em relação ao pedido de melhorias na pracinha da Travessa Getúlio Vargas, onde disse 
que pedidos semelhantes já foram realizados na legislatura passada, lembrou que são reformas que 
precisam ser realizadas e os moradores estão dispostos a ajudar bem como salientou que o principal 
conserto é da tela que cerca o local. Destacou a importância da prática esportiva e de lazer. Todas 
as proposições foram deferidas pela Mesa Diretora. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 009/2021 – 
Altera disposições da Lei Municipal nº 651, de 13 de junho de 2006 e dá outras providências. 
Permaneceu em análise junto 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. Parecer favorável para a Comissão Geral de Pareceres e 
aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto 
de Lei Legislativo nº 01/2021 (de autoria do Ver. Daniel Dal Pizzol) – Dispõe sobre a implementação 
do Programa Municipal de Combate e Prevenção ao Mosquito Aedes Aegypti e dá outras 
providências. Encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. No Grande Expediente nenhum 
Vereador inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver. Daniel Dal Pizzol – Teceu comentários em relação ao Projeto Legislativo de sua 
autoria, onde se reportou a justificativa apresentada ao projeto, bem como destacou a importância de 
auxiliar os profissionais da saúde no combate às larvas do mosquito, mesmo não havendo casos 
confirmados no Município, a dengue, zika e chikungunya causam muita preocupação. O Presidente 
falou da importância do Projeto apresentado pelo colega Daniel Dal Pizzol, comentou sobre o pedido 
do colega Aloísio Xavier, pedido este também reivindicados junto a sua pessoa e lembrou-se da 
importância de fazer as melhorias. Por fim lamentou acidente ocorrido na BR-285 no acesso a 
Colorado com a médica que atende no Município, lamentou as críticas ocorridas em rede social, e 
frisou demandas efetuadas pelo Poder Executivo e Legislativo junto aos órgãos competentes para 
solucionar o acesso entre a BR-285 e VRS-819. 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, 26 de abril de 2021. 
 


