
ATA Nº. 10/2021 
Aos 14 (catorze) dias do mês de junho 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 
Daniel Dal Pizzol que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando continuidade aos trabalhos, o 
Presidente solicitou a leitura da Ata nº 09 que depois de lida foi aprovada por unanimidade. De 
imediato o Presidente solicitou a leitura das correspondências, proposições e projetos de lei. 
Proposições: Ver. Alison Schenkel – Indicação – Que o Poder Executivo institua o Programa de 
Incentivo ao Comércio para empresas afetadas por medidas restritivas impostas em razão da 
pandemia da covid-19 Ver. Alison Schenkel – Pedido de Providência – Que sejam realizados 
serviços de cascalhamento na estrada que dá acesso a propriedade de Leocir Palharini e de Moacir 
Rizzardi, havendo no local atoladouro. Ver. Everton Roveda – Pedido de Providência – Que o Poder 
Executivo mantenha contato com o DAER com a finalidade de autorizarem o Município a realizar 
motonivelamento junto a ERS-451 no trecho que compreende o Município de Colorado/RS, até 
porque o Município de Não-Me-Toque/RS já realizou trabalhos no trecho daquele município. Ver. 
Juliano Fassini – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie ampliação na ponte 
sobre a sanga que faz divisa com as propriedades de Diacir Bertoldi e de Ivo e Antônio De Bona na 
comunidade de Santa Rita. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo 
providencie colocação de postes com iluminação pública na Rua Antão Flores Marafiga, no Distrito 
de Vista Alegre, na saída para Bom Sucesso, bem como a reposição de pedras poliédricas no 
calçamento que foram removidas para a ligação de água, na referida rua. Ver. Daniel Dal Pizzol – 
Indicação - Que o Poder Executivo encaminhe um Projeto de Lei alterando o Artigo nº 36 da Lei 
Municipal nº 939 de 25 de julho de 1990, dando a seguinte redação: Artigo 36 - Os lotes terão uma 
testada mínima de 10 metros e área mínima de 200 metros quadrados. Parágrafo único - Os lotes de 
esquina deverão ter testada mínima de 10 metros e área mínima de 200 metros quadrados. Ver. 
Daniel Dal Pizzol – Indicação -  Que o Poder Executivo dê suporte na legalização e viabilidade no 
Projeto Segunda Chance, projeto que foi criado por um grupo de pessoas de nossa comunidade que 
respeitam os animais, com o objetivo de trazer propostas sobre atitudes responsáveis, informação, 
conscientização e educação no trato com os animais. Ver. Daniel Dal Pizzol – Moção de Aplausos – 
Para a equipe de pronto atendimento do Município de Colorado/RS que passa a contar com o 
suporte da Central Estadual de Urgência e Emergência para a regularização dos atendimentos na 
unidade móvel, através da implantação do Projeto Chamar 192. Ver. Roberto Gorgen – Pedido de 
Providência - Que o Poder Executivo mantenha contato com o DAER, com urgência, para a 
realização de tapa buracos, ou que seja liberado material asfáltico para sanar problemas graves, em 
especial nas proximidades da Agropecuária a Ferro e Fogo, na rodovia ERS 402, que liga 
Colorado/RS a Selbach/RS. Em discussão o Ver. Daniel Dal Pizzol, se reportou em relação as suas 
indicações, falando da importância de alterar a lei de parcelamento de solos para futuro investidores, 
bem como a necessidade de auxiliar a equipe que se propôs a ajudar os animais abandonados e 
vítimas de mal tratos, pediu inclusive apoio aos colegas Vereadores. Todas as proposições foram 
deferidas pela Mesa Diretora. Projetos de Lei: 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. Parecer da Comissão Geral de Pareceres, favorável e aprovado por 
unanimidade. Em discussão e votação o Projeto foi aprovado por unanimidade. Pedido de Licença do 
Senhor Prefeito  - Licença dos dias 23 (vinte e três) de junho até o dia 02 (dois) de julho de 2021 
(dois mil e vinte um), conforme Ofício nº 093/GAB/2021 – Aprovado por unanimidade. No Grande 
Expediente nenhum Vereador inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra 
os seguintes Vereadores: Ver. Roberto Gorgen – comentou a respeito do pedido de providência 
apresentado, em relação a situação da rodovia ERS-402, dos perigos existentes em relação aos 
buracos na pista em pontos específicos, podendo ocasionar sérios riscos a quem trafega pelo local, 
pedido este para que o Executivo interceda junto ao DAER, além dos Vereadores constantemente 
estão reivindicando melhorias. O Presidente Erlei manifestou a informação de que já conversou com 



o Prefeito e estes mantiveram contatos com o DAER, onde disponibilizarão material asfáltico para 
fechar os buracos da rodovia, e prometeram solução imediata. Ver. Juliano Fassini – Abordou sobre 
os seguintes assuntos: a) Em relação a melhorias da Rua Antão Flores Marafiga em Vista Alegre, 
onde moradores pedem iluminação e fechamento de valas; b) Em relação a ponte que citou em 
pedido de providência, alertou a necessidade de alargar a mesma para poder movimentar máquinas 
agrícolas, e lembrou que a mesma foi reformada em outra ocasião, mas que já precisa novamente de 
cuidados; c) Lamentou que na semana anterior recebeu tratamento indigno, onde o trataram sem o 
mínimo respeito e consideração por parte de dois servidores em duas Secretarias o ignoraram. 
Indignado disse que está pensando em não fazer mais pedidos e sim pedir que os Secretários 
venham até a Câmara dar explicações, pois a expressão ouvida foi de que “Vereador pode esperar”. 
Mas destacou que irá lutar e reivindicar por quem o confiou os votos, pois foi eleito e não indicado 
por alguém, por esse motivo brigará pelos direitos dos cidadãos. Segundo o Vereador, se mais uma 
vez for desrespeitado  irá citar o nome na Câmara e exigiu respeito. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – 
Teceu comentários do projeto Segunda Chance idealizado por um grupo de moradores que estão 
cuidando de animais abandonados, citou a indicação do colega Daniel Dal Pizzol, e referendou a 
importância da mobilização dos poderes, informou que conversou com membros do projeto, os quais 
prestaram informações a respeito dos trâmites que terão que tomar para posteriormente  buscar 
recursos com objetivo de solucionar problemas com animais abandonados, medicação, castração e 
acompanhamento veterinário. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Abordou sobre diversos assuntos: a) 
Parabenizou as colocações dos colegas e citou a importância de legalizar a Organização Não 
Governamental que cuidará de animais; b) Lamentou os fatos de desrespeito com o colega Juliano 
Fassini, e disse ser necessário atender os Vereadores e que muitas vezes parece haver falta de 
empenho e não gostarem da figura do Vereador. c) Agradeceu o convite da Rádio Ceres e da 
participação junto a Programa que contou com o Prefeito e Vice-Prefeito de Não-Me-Toque e do 
Secretário do COMAJA (Consórcio de Municípios do Alto Jacuí), sendo que o assunto debatido foi a 
pavimentação asfáltica da ERS-451 que liga Colorado a Não-Me-Toque, frisou o Vereador que é um 
sonho que está prestes a se tornar realidade, onde o COMAJA apresentará propostas  concretas e 
viáveis ao Governador do Estado. Ver. Daniel Dal Pizzol – Relatou investimentos de empresas 
privadas na usinagem de asfalto, na região do Alto Jacuí, entende que com o tempo facilitará e 
tornará mais viável suprir demandas de problemas com buracos nas rodovias. Complementou as 
colocações do colega Aloísio Remo Alves Xavier em relação aos cuidados com animais e sugeriu 
visitas a instituições que já realizam este tipo de atividade com trabalho voluntário e buscar o apoio 
necessário para dar andamento aos cuidados com animais. 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, 14 de junho de 
2021. 
 


