
ATA Nº. 12/2021 
Aos 12 (doze) dias do mês de julho 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 
Everton Roveda que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando continuidade aos trabalhos, o 
Presidente solicitou a leitura da Ata nº 11 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 e subscrita por todos os Vereadores– Moção de Apoio à 
reposição das perdas salariais dos trabalhadores e trabalhadoras da Rede Estadual de Educação.  
Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo realize drenagem e 
ampliação na tubulação na Rua São José, na saída para Arroio das Pacas, mais precisamente na 
entrada da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Juliano Fassini e 
subscrita por todos os Vereadores– Moção de Pesar - pelo falecimento do Sr. Adelino Andrea 
Guareschi. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Juliano Fassini e subscrita por todos os Vereadores 
apresentou as seguintes moções de Pesar: pelos falecimentos de: Sr. Vergilio José Rech, do Sr. 
Joaquim Miguel Alves Xavier, da Sra. Ignez Frighetto Tonet e da Sra. Zandira Domênica Vian. Todas 
deferidas pela Mesa Diretora. Ver.ª Francini Pazinato e subscrita por todos os Vereadores – Moção 
de Pesar- pelo falecimento do Sr. Velsi Luiz Gatti e Moção de Pesar- pelo falecimento do menino 
Pedro Henrique Guaragni Kunz. Todas deferidas pela Mesa Diretora. No Grande Expediente nenhum 
Vereador inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver. Roberto Gorgen – agradeceu a oportunidade de terem participado do curso da 
Uvergs, e do aprendizado e agregado em conhecimento, citou os pedidos protocolados junto a 
Assembleia Legislativa bem como enalteceu ter pela primeira vez representado a Câmara como 
Vereador, se sentiu orientado pelos Vereadores Sandro Zanotto e Juliano Fassini e os agradeceu. 
Por último comentou de audiência realizada com os Deputados Luiz Marenco e Juliana Brizola e com 
o Presidente do MTG e da importância e apoio ao tradicionalismo no Município. Destacou o trabalho 
dos palestrantes e do conhecimento oferecido aos Vereadores. Ver.ª Francini Pazinato – Prestou 
solidariedade aos familiares dos falecidos homenageados nas moções e lamentou o trágico 
falecimento do menino Pedro Henrique Kunz. Apresentou breves comentários do curso da Uvergs, 
Citando os temas como nova Lei de Licitações entre outros. Agradeceu a compreensão dos colegas 
Sandro e Juliano em auxiliar os colegas. Citou ainda as reivindicações junto aos gabinetes dos 
Deputados do MDB, Clair Kuhn, Vilmar Zanchin e Patricia Alba, bem como contato com o Deputado 
Federal Marcio Biochi. Ver. Everton Roveda – agradeceu a oportunidade de participar do curso da 
Uvergs, e como Vereador de primeiro mandato salientou a importância de aprender. Destacou 
também que teve oportunidade de manter contato com Vereadores da sua bancada em especial com 
Elton Weber, que representa a agricultura e o mesmo se comprometeu em ajudar Colorado com 
recursos. Ver. Sandro Zanotto – agradeceu a todos em especial ao Presidente por ter autorizado a 
ida dos Vereadores a Porto Alegre e que na condição de vereador de segundo mandato, se dispôs a 
ajudar os colegas. Relatou conversas com o Deputado Sérgio Turra que concorrerá a Deputado 
Federal, também falou das visitas a gabinetes de deputados de outras bancadas, acompanhado 
pelos colegas. Ver. Juliano Fassini – Salientou não ter sido esforço ajudar os colegas e relatou a 
visita em gabinetes nos mais diversos partidos, bem como a importância em reivindicar e citou a ida 
com a Ver.ª Francini em contato com o Deputado Federal Marcio Biolchi que acenou com emenda de 
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Lamentou que o PDT não esteja na base governista 
o que dificulta a obtenção de recursos. Por fim agradeceu o companheirismo de todos. Ver. Erlei 
Ferrari da Fonseca – Complementou as colocações dos colegas em relação de ter a companhia de 
Vereadores que já conheciam os lugares facilitando os acessos, ressaltou a importância de 
reivindicar e buscar recursos, citando o Município de Quinze de Novembro que é contemplado 
seguidamente com recursos federais. 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, 12 de julho de 2021. 


