
ATA Nº. 09/2021 
Aos 24 (vinte e quatro) 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 Alison Schenkel que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando continuidade aos 
trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da Ata nº 08 que depois de lida foi aprovada por 
unanimidade. De imediato o Presidente solicitou a leitura das correspondências, proposições e 
projetos de lei. Proposições: Ver. Everton Roveda – Indicação – Que o Poder Executivo agilize e 
tente viabilizar a vinda de um “castra móvel” através de parceria com o Município de Ibirubá, onde 
aquele Município dispõe de um veículo e acessórios com essa finalidade. Verª. Francini Pazinato – 
Pedido de Providência – Que o Poder Executivo providencie a aquisição de novos contêineres ou 
lixeiras para todo o perímetro urbano.  Verª. Francini Pazinato – Pedido de Providência – Que o 
Poder Executivo providencie motonivelamento e cascalhamento na estrada de acesso a propriedade 
de Antônio Fiorese até a ponte do Rio Colorado divisa com Lagoa dos Três Cantos/RS, na 
comunidade de Linha Garibaldi. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência - Que o Poder 
Executivo providencie cascalhamento em pontos críticos da estrada geral que liga o capitel Santo 
Antônio até a BR-285. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo 
providencie cascalhamento no acesso a propriedade de Volmar Gatti na comunidade de Santa Rita. 
Todas as proposições foram deferidas pela Mesa Diretora. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 
011/2021 – Autoriza repasse de recursos financeiros à Associação das Damas de Caridade 
Mantenedora do Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta – RS 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 012/2021 – Autoriza repasse de recursos 
financeiros ao Hospital Notre Dame São Sebastião de Espumoso-RS 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 013/2021 – Institui o Serviço 
Municipal de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal de Colorado – SIM e dá 
outras providências. Encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. Projeto de Lei nº 014/2021 
– Autoriza o Executivo Municipal a contratar por tempo determinado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público. Parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável e 
aprovado por unanimidade. Em discussão o projeto, a Ver.ª Francini Pazinato, questionou os valores 
e cargos nos quais haverá contratação, agradeceu as informações obtidas junto ao Assessor Jurídico 
e disse ser um projeto um tanto vago, que necessitará de fiscalização. Ver. Everton Roveda – 
questionou os valores que serão gastos com as contratações e disse que talvez deveriam ter sido 
discutidos antes, se reportou que mesmo havendo uma pandemia e dificuldades com o número 
elevado de casos, entende haver número de servidores atendendo suficiente, ou seja, onze 
profissionais, e disse que há outros setores parados na sociedade sem renda que precisam de ajuda, 
e entende o Vereador não haver necessidade de mais profissionais. Ver. Daniel Dal Pizzol – disse 
concordar com as colocações dos colegas, citou que há profissionais com atestados e afastados, 
mas indagou a necessidade de contratar. Expôs ter conversado com a Secretária Municipal de 
Saúde e não obteve as informações necessárias, o que disseram ser legal, mas lamentou ser um 
projeto vindo para esta Casa em cima da hora. Como Vereador procura esclarecer as dúvidas e 
teceu comentários. Ver. Juliano Fassini – Lamentou que o projeto veio somente na sexta-feira e 
solicitou que sejam encaminhados com antecedência, analisou os valores dos cargos e fez 
comparações entre os valores a serem pagos a cada um deles. Ver.ª Francini Pazzinato – comentou 
que as técnicas de trabalho noturno não estão na DIRF e questionou a legalidade e pregou ser 
necessário haver fiscalização. O Presidente Erlei se manifestou dizendo que não adianta questionar 
o Presidente, porque o projeto veio para esta Casa na sexta-feira e que cada Vereador deve buscar 
as informações antes com os Secretários. Quanto aos gastos com novas contratações, alegou não 
ser problema, pois aumentou a arrecadação e o limite da folha diminuiu. Ver. Daniel Dal Pizzol 
alegou não ser nada pessoal, e sim, momento para discutir e se posicionar diante da urgência do 



projeto, por isso questionou o Presidente. Em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
nº 015/2021 – Altera as Leis Municipais nº 1.249, de 28 de dezembro de 2017, e nº 1.281, de 12 de 
junho de 2019, 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. No 
Grande Expediente nenhum Vereador inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da 
palavra os seguintes Vereadores: Ver.ª Francini Pazinato – relatou aos colegas que juntamente com 
o Ver. Aloísio estiveram acompanhando o Deputado Estadual Clair Kuhn junto ao gabinete do 
Prefeito onde o deputado apresentou uma emenda de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para 
aquisição de veículo para a saúde. Abordou outro assunto que foi a ida dos colegas para Porto 
Alegre em curso da Uvergs e desejou sucesso na busca dos recursos junto a deputados, em relação 
a outras viagens pediu que seja dada a transparência via Whatsap e que cada bancada deva decidir 
que vai, lembrou ter sido comunicada, mas não convidada. O Presidente se manifestou, dizendo que 
todos terão oportunidade e que em Brasília irão cinco. Ver. Alison Schenkel – agradeceu o convite 
para ir ao curso da Uvergs e relatou ter ido porque irá nascer seu filho brevemente. Apresentou breve 
comentário do evento e da produtividade nas palestras e de importante aprendizado, também 
comentou sobre as audiências na Assembleia Legislativa, bem como a ida ao gabinete do Deputado 
Clair Kuhn, Gelson Burman, Sérgio Turra, Jerônimo Gorgen, este último, se propôs a disponibilidade 
de emenda no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o mês de novembro. Por 
fim agradeceu o convite do Presidente Erlei para ir à Porto Alegre. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – 
Apresentou comentários da ida à Porto Alegre em busca de conhecimento, onde segundo o 
Vereador, as leis mudam constantemente. Relatou a audiência no DAER com o Diretor Pablo onde 
foram bem atendidos e prestaram as reivindicações a ele de melhorias no acesso a BR-285 sendo 
orientados a buscar soluções junto ao DNIT, órgão responsável por rodovias federais. Também citou 
a ida ao gabinete dos deputados: Vilmar Zanchin, Patrícia Alba, Clair Kuhn, este disponibilizando R$ 
50 mil reais para a saúde. Outro item abordado foi em relação a recursos para habitação onde o 
marido da deputada Patrícia Alba, o ex-deputado Marco Alba, quando Secretario do Estado 
disponibilizou unidades habitacionais para o município e buscou informações para novos recursos e 
pendências que possam ter junto ao Município. Por último explanou o Vereador do contato pessoal 
com os Deputados Federal da Bancada do MDB, Alceu Moreira e Marcio Biolchi, da recepção e do 
comprometimento dos mesmos em ajudar o município com emendas parlamentares. O Presidente 
Erlei citou que os Deputados que estão do lado do Governo Federal tem mais facilidade em ajudar os 
municípios. Ver. Juliano Fassini – Teceu comentários em relação às estradas que estão prejudicadas 
com as chuvaradas e com as licenças de pedreiras atrasadas, afetando as propriedades com 
produção leiteira, as quais geram arrecadação de ICMS. Quanto aos projetos aprovados de repasse 
de recursos para hospitais, enalteceu a necessidade, bem como falou do trabalho de qualidade 
apresentado pelos mesmos na ocasião em que esteve hospitalizado. Comentou as colocações dos 
colegas em relação a recursos de emendas parlamentares, lamentando a negociata existente entre 
partidos em Brasília com acordos políticos. Ver. Daniel Dal Pizzol – agradeceu a oportunidade de ir à 
Porto Alegre, pelo conhecimento adquirido, inclusive parabenizou o colega Aloisio pelo acesso que o 
mesmo tem junto aos Deputados, falou dos pedidos apresentados pelos quatro Vereadores e 
lembrou que nas próximas eleições apoiará quem apoia o nosso Município, mesmo sendo sua 
primeira experiência, destacou ter sido muito produtivo e importante, e trouxe ânimo com as 
oportunidades apresentadas na ocasião. O Presidente Erlei Ferrari da Fonseca falou da experiência 
adquirida com o tempo e da busca nos gabinetes e instituições. Fez um breve relato dos lugares 
onde mantiveram contatos, dentre os quais citou o pedido de Casa Mortuária para a Vila Pe. Osmari. 
Por fim pediu desculpas em relação aos projetos se foi mal interpretado quanto à necessidade de 
buscar informações com os Secretários. Ver. Sandro Zanotto – Em relação ao pedido de 
reivindicação de um castra móvel, disse ter sido reivindicado junto a Ascamaja que até o momento 
não houve retorno. Fez um comentário em relação à Secretaria de Saúde, onde entende ser de alto 
nível o atendimento e que as contratações aprovadas na sessão vem auxiliar nas necessidades. 
Finalizou dizendo que cada Vereador deve buscar junto aos deputados de cada bancada e lamentou 
a politicagem que existe em Brasília. Ver. Everton Roveda – disse ter ficado chateado por não sido 



convidado para ir com os colegas no Curso, pois seria oportunidade de aprender, bem como citou a 
importância de ir com alguém que já foi em outras ocasiões para melhor localização e agilidade nos 
locais, buscando sempre aprender ainda mais com a experiência dos colegas. O Presidente pediu 
desculpas pelo equívoco de não ter comunicado os colegas. 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, 24 de maio de 
2021. 
 


