
ATA Nº. 08/2021 
Aos 10 (dez) dias do mês de maio 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, e os trabalhos foram realizados mantendo os cuidados com o 
Coronavírus. Dando início à sessão, o Presidente, Erlei Ferrari da Fonseca, solicitou ao Vereador 
Juliano Fassini que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando continuidade aos trabalhos, o 
Presidente solicitou a leitura da Ata nº 07 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 encontre uma 
alternativa para a drenagem no acúmulo de água na Rua São José, sentido norte na entrada da 
Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência – Que o Poder 
Executivo remova e coloque em outro ponto estratégico e necessário o quebra-molas existente na 
saída da Avenida Boa Esperança no acesso à Vila Pe. Osmari. Ver. Juliano Fassini e subscrita por 
todos os Vereadores – Moção de Pesar – Pelo falecimento do Sr. Adão de Aquino. Ver. Aloísio Remo 
Alves Xavier – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo entre em contato junto as empresas 
que utilizam fiação junto aos postes nas ruas da cidade, para realizarem mudança na altura, bem 
como ao instalar novos fios o façam numa altura em que os caminhões e máquinas agrícolas 
consigam transitar sem ocorrer danos às pessoas que utilizam os serviços, sejam eles de energia 
elétrica, telefonia e de internet. Ver. Everton Roveda – Pedido de Providência – Que o Poder 
Executivo através da Secretaria de Assistência Social providencie melhorias residenciais em especial 
junto à moradia da Sra. Marines Martins de Quadros na Comunidade do Pontão. Ver. Everton 
Roveda – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo através da Secretaria de Obras 
providencie cascalhamento nas estradas que dão acesso as propriedades de Arcilo Bertoldi e Volnei 
Gatti. Ver. Alison Schenkel – Pedido de Providência – Que sejam realizados serviços de 
cascalhamento junto aos acessos das propriedades e nas proximidades dos tambos de leite. Ver. 
Erlei Ferrari da Fonseca e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Repúdio a PEC 280/219 – 
trata da dispensa de consulta plebiscitária para a venda das estatais Corsan, Procergs e Banrisul. 
Verª. Francini Pazinato e subscrita por todos os Vereadores - Moção de Pesar pelo falecimento do 
Sr. Arlindo Fernando Klein.  Verª. Francini Pazinato - Moção de Apoio aos profissionais Assistentes 
Sociais do Município. Em discussão o Ver. Everton Roveda teceu comentários acerca de proposição 
apresentada, solicitando melhorias em residência na comunidade do Pontão, alegou ser uma pessoa 
que passa por dificuldades diversas e a residência está precária inclusive necessitando de melhorias 
com esgoto, precisando a devida atenção por parte do Poder Executivo. Abordou também sobre os 
problemas nas estradas em especial na comunidade de Santa Rita, onde produtores de leite 
encontram dificuldades de escoamento da produção. Por fim solicitou que seja realizados trabalhos 
de conservação e melhorias em estradas, porque há muitas atividades além da produção de suínos, 
leite e gado. Ver. Juliano Fassini – fez menção ao pedido de retirada de quebra mola no 
prolongamento da Avenida Boa Esperança, salientou ter solicitado antes mesmo de ser instalado, 
cuidados para estarem em locais adequados. Onde estão, segundo o vereador, dificulta o 
deslocamento de veículos e principalmente caminhões por estar na subida. Destacou que na Rua 
São José os quebra molas estão em locais inadequados. Em relação ao pedido de melhorias nos 
tubos nas proximidades da Gruta, e lamentou que não houvesse acompanhamento do Secretário, 
pois os problemas certamente não ocorreriam com a diminuição dos tamanhos dos tubos e boca de 
lobo. Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – Relatou a problemática da fiação em postes ser baixa, e está 
havendo enrosco com caminhões e máquinas agrícolas, e pediu que fossem orientadas as 
operadoras de telefonia e internet para que realizem melhorias e retirada de fios desnecessários. 
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. Parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável 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. Ao projeto foi 



apresentada a Emenda Modificativa no Art. 10 § 5º I e II, de autoria de todos os Vereadores. Parecer 
da Comissão Geral de Pareceres favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o 
Projeto foi aprovado por unanimidade com a emenda modificativa.  No Grande Expediente nenhum 
Vereador inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver.ª Francini Pazinato – usou do espaço e saudou a todas as mães pelo Dia das Mães, 
bem como parabenizou as Assistentes Sociais do Município pelo Dia delas. Fez menção ao Ver. 
Daniel Dal Pizzol pelo projeto de lei apresentado e aprovado que segundo a Vereadora será útil e 
importante. Por último questionou sobre o processo seletivo realizado que na época recebeu críticas 
por ter votado contra o projeto de lei que autorizava a realização do mesmo. Por ora, estão sendo 
contratados pessoas nos Cargos em Comissão que ficaram em classificação abaixo de outros no 
Processo Seletivo. Disse questionar porque não houve aumento ao funcionalismo por vedações da 
lei federal e ao mesmo tempo está ocorrendo contratações de cargos em comissão. Ver. Aloisio 
Remo Alves Xavier – Se reportou a Moção em apoio ao Sindicato dos Bancários e disse concordar 
que para privatizar estatais deveria passar pelo plebiscito, e está acompanhando a pressão que os 
deputados estão sofrendo em relação ao assunto. Teceu comentários em relação aos veículos 
adquiridos pela municipalidade e da importância dos mesmos, mas ao mesmo tempo criticou que os 
Vereadores se quer foram lembrados, pois foram adquiridos com recursos próprios e estes recursos 
são frutos da economia do Poder Legislativo, sendo fácil falar mal e criticar os Vereadores. 
Parabenizou o projeto apresentado pelo colega Daniel Dal Pizzol. Ver. Roberto Gorgen – Se reportou 
que havia usado o nome da Câmara em defender problemas no acesso a BR-285, depois de 
polêmica sobre um acidente nas proximidades, bem como de reivindicação necessária a ser 
realizada em cruzamento próximo a comunidade de Posse do Barreiro na VRS-819. Por último falou 
das colocações do colega Aloísio em defesa da não privatização da Corsan e outras entidades e 
citou o entendimento por ter irmão trabalhando na empresa. Ver. Juliano Fassini – Parabenizou a 
Ver. Francini Pazinato pelo dia das Mães e as esposas e mães dos demais membros da Casa. 
Abordou sobre a volta às e a preocupação com a pandemia. Por fim lamentou a situação de muitas 
estradas e das licenças de pedreiras estarem vencidas, citou especificadamente algumas situações 
de estradas e relatou a importância dos produtores de leite e da atenção que devem ter. O 
Presidente Erlei teceu alguns comentários às manifestações dos colegas sobre situação de estradas, 
quebra molas entre outros. Ver. Daniel Dal Pizzol – Agradeceu os elogios em relação ao projeto de 
lei apresentado e se reportou em relação às estradas, dizendo que devem estar em boas condições, 
pois além do leite, há produção de grãos, suínos e outras atividades. Frisou que é necessário uma 
solução urgente com o interior. O Presidente complementou as colocações e disse que com a 
contratação de servidores através do processo seletivo, haverá melhorias. 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, 10 
de maio de 2021. 
 


