
ATA Nº. 11/2021 
Aos 28 (vinte e oito) 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 Aloísio Remo Alves Xavier 
que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da 
Ata nº 10 que depois de lida foi aprovada por unanimidade. De imediato o Presidente solicitou a leitura das 
correspondências, proposições e projetos de lei. Proposições: Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Indicação – Que 
o Poder Executivo estude a viabilidade de alteração dos Artigos 38 e 39 do Código Tributário Municipal, Lei 
Municipal nº 1249/2017, os quais tratam da isenção da cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territorial 
Urbano), sendo criado mecanismos viáveis de dispensa de apresentação de documentação a cada ano ao 
Setor Tributário. Ver. Alison Schenkel – Indicação – Colocação de um toldo no passeio e junto ao acesso do 
prédio da Feira do Produtor. Verª. Francini Pazinato – Indicação – Que o Poder Executivo possa criar um grupo 
de apoio, juntamente com a Secretaria de Saúde e Assistência Social de nosso município, com profissionais da 
área e que atuam em nosso município bem como muitos profissionais de nossa região, para que juntos 
possam amenizar a dor das famílias que perderam seus entes queridos, seja por situação de doença, acidente 
ou covid, respeitando a dor de cada um. Ver. Daniel Dal Pizzol – Indicação - Que o Poder Executivo efetue a 
aquisição de uma cesta aérea (equipamento veicular) para realização do trabalho de manutenção em altura. 
Ver. Juliano Fassini – Indicação - Que o Poder Executivo estude a viabilização de concessão de adicional de 
insalubridade para as Servidoras Públicas que exercem o cargo Merendeiro junto as Escolas Municipais. Ver. 
Juliano Fassini – Moção de Pesar - pelo falecimento do Sr. Gomercindo da Silva e Neli Rosa da Silva. Deferido 
pela mesa Diretora. Ver. Roberto Gorgen – Pedido de Providência -Que o Poder Executivo providencie reparos 
na estrada e ponte que passa pela propriedade da família Tonet e segue até a Comunidade de Linha 
Paquinhas. Todas as proposições foram deferidas pela Mesa Diretora. Projetos de Lei: Projeto de Lei 
Legislativo nº 02/2021 – Denomina Rua Córrego Branco no Perímetro Urbano do Município de Colorado/RS. – 
de autoria do Ver. Erlei Ferrari da Fonseca e subscrito pelo Vereadores da Bancada do PDT (Partido 
Democrático Trabalhista). A requerimento dos Edis o projeto entrou na Ordem do Dia, com parecer favorável 
da Comissão Geral de Pareceres e aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o Projeto foi aprovado 
por unanimidade. O plenário apreciou as Contas de Governo Gestão 2019, conforme Parecer Prévio do 
Tribunal de Contas do Estado, Processo nº 003259-0200/19-2 dos Gestores Municipais Sr. Celso Gobbi – 
Prefeito Municipal e Sr. Delonei Luiz Pereira da Silva – Vice-Prefeito. Parecer da Comissão Especial para julgar 
foi pela manutenção do parecer prévio do Tribunal de Contas, em votação nominal a Câmara aprovou por 
unanimidade, prevalecendo o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. No 
Grande Expediente nenhum Vereador inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os 
seguintes Vereadores: Ver. Everton Roveda – parabenizou os membros do projeto Segunda Chance que cuida 
de animais abandonados e disse que ajudarão para legalizar. O Vereador teceu comentário também, em 
relação ao pedido da Secretária de Educação em relação à aquisição de brinquedos para Escola Carolina Riva 
com recursos do Legislativo, citou que não dependerá exclusivamente do Poder Legislativo e sim do Poder 
Executivo. Lamentou que alguns pedidos não são atendidos, citando inclusive do Ver. Alison reiterado na 
sessão. Por fim pediu que os cidadãos ajudem a pleitear a solução dos problemas. Ver. ª Francini Pazinato – 
saudou os presentes e de imediato saudou o colega Alison Schenkel pelo nascimento do filho. Abordou sobre 
sua proposição alertando que as pessoas estão necessitando de atendimento psicológico pelos 
acontecimentos relacionados com a pandemia. Teceu comentários em relação a seus pedidos atendidos e 
conversa obtida junto ao Prefeito e Secretários e entende a Vereadora que mesmo sendo oposição está sendo 
ouvida. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca, disse que é preciso sempre ir buscar as informações junto ao Poder 
Executivo, que estão de portas abertas para receber as pessoas. Ver. Daniel Dal Pizzol – Se reportou sobre 
sua proposição e da necessidade de adquirir uma cesta veicular para realização de trabalhos perigosos. 
Finalizou agradecendo a presença dos professores e Secretária, bem como de membros do Projeto Segunda 
Chance. O Presidente parabenizou a proposição do colega e citou a importância da mesma junto a melhorias 
que serão necessárias troca lâmpadas. Ver. Roberto Gorgen agradeceu a presença da plateia na sessão em 
especial da Secretária da Educação e membros do Projeto Segunda Chance, e do ex-Vereador Elio Barili. Em 
relação ao projeto Segunda Chance, disse ser defensor de animais e que este projeto é importante para a 
população. Em relação ao pedido das Escolas, será dado apoio e que todos possam contar com os 
Vereadores, lembrando que quando criança ajudou a plantar o gramado da Escola Carolina Riva. Em relação 
aos seus pedidos citou que há necessidade passar pela Câmara para as pessoas saberem da reivindicação do 
Vereador, há casos que busca diretamente com o Secretário. O Presidente comentou sobre a inauguração de 
Parque de Máquinas em Vista Alegre onde o ex-vereador Elio Barili já havia reivindicado esta ação. Ver. 



Sandro Zanotto – Manifestou apoio aos defensores da causa animal e se colocou a disposição em ajudar, bem 
como se dispôs a ajudar os professores em suas reivindicações. Em relação a pedidos da população disse se 
dirigir diretamente nas secretarias. Por ultimo comentou sobre a subprefeitura em Vista Alegre que facilita os 
trabalhos e parabenizou a Secretaria de Saúde pelos trabalhos e controle ao covid. Ver. Juliano Fassini – 
Saudou os presentes em especial ao colega Elio Barili pela presença, aos membros defensores dos animais, 
além de os saudar frisou que na legislatura passada havia apresentado sugestão de um canil. Em relação à 
escola Carolina Riva, lembrou que faz visitas e sabe dos problemas que podem ser resolvidos. Em relação à 
insalubridade das merendeiras e de um estudo detalhado que deverá ser realizado em relação ao assunto. 
Lembrou que sempre foi bem recebido pelo Prefeito o que não aconteceu com dois servidores, e salientou ser 
suplente e que representa a toda população, não somente quem votou na sua pessoas. Por último 
compartilhou ter sido premiado como Vereador destaque pela quinta vez. O Presidente Erlei Ferrari da 
Fonseca parabenizou o reconhecimento que o Vereador Juliano obteve pela população, também destacou que 
já solicitaram que seja viabilizado insalubridade as merendeiras, mas que não é legal e viável. Fez um breve 
relato em relação ao projeto legislativo aprovado e da importância de denominar rua, bem como justificou sua 
proposição. Finalizou falando dos trabalhos desenvolvidos pela Administração Municipal e da importância de 
reivindicar junto às secretarias. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – abordou sobre o apoio aos cuidadores e 
defensores dos animais e de conversas com os membros, bem como o apoio a Secretaria de Educação onde 
frisou que não depende exclusivamente dos Vereadores. Lamentou que nas aquisições ocorridas pelo 
Executivo, os Edis não estão sendo convidados Em relação à causa animal, vem há varias sessões se 
manifestado em pedir apoio para obtenção de recursos à instituição. O Presidente Erlei antes de finalizar a 
sessão falou da ida de cinco Vereadores em curso da Uvergs em Porto Alegre/RS. 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, 28 de junho de 2021. 
 


