
ATA Nº. 13/2021 
Aos 26 (vinte e seis) 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. Dando início à sessão, o Presidente, Erlei Ferrari da 
Fonseca, solicitou à Vereadora Francini Pazinato que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando 
continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da Ata nº 12 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 inicie um estudo para oferecer uma reposição salarial dos Servidores Públicos que seja 
coerente em virtude do tempo que os mesmos estão sem perceber sequer a perda inflacionária 
tendo em vista as vedações da legislação, bem como estudo de reclassificação do plano de Cargos e 
Salários do Quadro Geral dos Servidores Públicos Municipal. Ver. Alison Schenkel –Pedido de 
Providência – Que sejam realizados serviços de limpeza e abertura nas valas no entorno do campo 
de Futebol Moacir Paloschi na Comunidade de Arroio das Pacas. Verª. Francini Pazinato –Indicação 
– Que o Poder Executivo analise a necessidade de contratar um Fisioterapeuta para suprir a 
vacância no cargo, tendo em vista o pedido de exoneração de uma profissional concursada. Verª. 
Francini Pazinato e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Pesar- pelo falecimento da Sra. 
Zelir Maria Pazinato. Ver. Aloísio Remo Alves Xavier –Pedido de Providência – Que o Poder 
Executivo providencie serviços de motonivelamento e cascalhamento nas estradas gerais e 
secundárias em acessos a propriedades leiteiras, bem como no entorno do perímetro urbano. Em 
discussão o Ver. Aloísio Remo Alves Xavier comentou sobre o pedido de reparos nas estradas, 
alegando haver reclamações por parte da população, os quais solicitam pedras, motonivelamento, e 
outros serviços. Alertou que os próprios produtores estão realizando os serviços para poder transitar. 
Disse ter visitado alguns cidadãos e estes cobraram dos Vereadores. Citou o Vereador que oito 
produtores de leite abandonaram a atividade e que isso refletirá na arrecadação do Município. 
Finalizou pedindo que sejam contratados serviços terceirizados para solucionar os problemas e 
resolver de forma geral a situação das estradas, e que está apenas transmitindo a cobrança das 
pessoas e não está criticando. Ver. Daniel Dal Pizzol – se reportou às colocações do colega Aloísio, 
e indagou o que tem que ser realizado, dizendo que o colega cobra muito, e lembrou que cada 
Secretaria tem um Secretário responsável com uma equipe. Lembrou também que deve haver apoio 
dos agricultores em ceder pedreiras, pois muitas propriedades cobram serviços e se quer doam 
pedra, muitas vezes com pedreiras na própria sede, frisou que muitas vezes é difícil mudar as 
atitudes de um Secretário. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – lembrou que muitos agricultores tem medo 
de ajudar cedendo pedreiras em virtude das denúncias que ocorrem, concorda o Vereador com as 
colocações dos colegas, mas muitas vezes as denúncias amarram o Poder Público, também 
concordou com a ideia de terceirizar serviços nas estradas. Todas as proposições foram deferidas 
pela Mesa Diretora. Projetos de Lei: Projeto de Lei Legislativo nº 03/2021 – Institui o Programa 
Municipal de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas municipais e estadual de 
Colorado/RS. De autoria da Vereadora Francini Pazinato, encaminhado para a Comissão Geral de 
Pareceres. Projeto de Lei nº 016/2021 - Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 
2025, e dá outras providências. Encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. Projeto de Lei nº 
017/2021 – Autoriza a contratação emergencial de Servidor para combate a endemias e Agente 
Comunitário de Saúde, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. A 
requerimento de alguns Vereadores o Projeto foi para análise na sessão, tendo parecer da Comissão 
Geral de Pareceres favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão: Ver. Daniel Dal Pizzol – 
fez sua analise dizendo que o momento não é propício para contratação, mesmo sabendo que com a 
pandemia é necessário, mas se contratar será preciso também outros profissionais como 
Coordenador de Saúde Mental, Fonoaudiólogo e Enfermeiro. Disse entender que há lei que apoia 
gestante e que podem trabalhar remotamente. Quanto aos agentes a endemias, citou lei federal que 
cita a quantidade de agentes por habitantes. Finalizou dizendo estar preocupado com o aumento 
salarial dos servidores. Ver.ª Francini Pazinato – comentou que na semana esteve na Casa e 
solicitou junto a Prefeitura a portaria de exoneração de Agente a Endemias, citou que a mesma 



pessoa está atualmente atuando como cargo em comissão na Secretaria de Saúde e não obteve a 
portaria de admissão e exoneração. Citou que as contratações irão gerar custos e não vê 
necessidade para contratar no momento. Ver. Juliano Fassini – Complementou em relação à 
contratação de Agente a Endemias e citou ser recurso federal, lembrou também da importância 
tendo em vista o risco do mosquito transmissor da dengue, sendo necessário prevenir do que 
remediar, e os Agentes devem estar fiscalizando e buscando soluções inclusive realizando serviços 
de fiscalização no interior. Ver. Daniel Dal Pizzol disse concordar que o recurso é federal e 
conversou com colegas sobre o assunto. Questionou porque na contratação anterior onde votaram 
segundo o Vereador tendo que haver dois anos de experiência e agora simplesmente contratar e se 
há ou não nesta contratação algum requisito de tempo e citou a importância do cargo em virtude de 
problemas em municípios vizinhos com a dengue e destacou a importância de estudar o projeto 
estudar. O Presidente colocou em votação o projeto de lei nº 017/2021, e se manifestaram 
erguendo a mão os Vereadores: Francini Pazinato, Everton Roveda, Aloisio Remo Alves 
Xavier, Daniel Dal Pizzol e Roberto Gorgen, e após a manifestação dos cinco Vereadores, de 
imediato o Presidente destacou o que prevê o artigo 58 § 3º, do Regimento Interno e fez a 
leitura do mesmo, sendo que o artigo prevê a vedação do pedido de vistas em regime de 
urgência, disse que iria respeitar e não ser autoritário e solicitou saber quantos Vereadores tinham 
pedido vistas, novamente repetiu a leitura do artigo citado anteriormente e que se pedissem vistas 
não iria colocar em votação para não ser chamado de autoritário e não tomar uma atitude sozinho 
como Presidente, lembrou que talvez tenha se expressado mal e portanto, destacou que se alguém 
pedisse vistas colocaria em votação o referido pedido. Citou então que a Vereadora Francini havia 
solicitado vistas e colocou em votação o pedido de vistas. Procedendo nominalmente a votação 
sendo que assim votaram: Ver. Sandro Zanotto votou contrario o pedido de vista, Ver. Juliano Fassini 
– Contrário, Ver. Alison Schenkel – Contrário, Ver. Daniel Dal Pizzol – favorável, Ver. Aloisio Remo 
Alves Xavier – Favorável, Ver. Everton Roveda – favorável, Verª Francini Pazinato – favorável, Ver. 
Roberto Gorgen- favorável e Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – contrario. O pedido de vistas foi aceito 
com cinco votos favoráveis e quatro contrários e concedido o pedido de vistas. O Presidente mais 
uma vez comentou e pediu se haviam o entendido, pois como Presidente poderia ter vedado o 
pedido conforme o Regimento Interno, mas segundo o mesmo não queria ser autoritário e respeitaria 
a ideia de cada um. Seguindo os trabalhos o Presidente questionou quem havia pedido vistas para 
constar em ata sendo os Vereadores Daniel Dal Pizzol, Everton Roveda e Francini Pazinato os 
autores de vistas ao Projeto.  No Grande Expediente nenhum Vereador inscrito. No Espaço das 
Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Juliano Fassini – usou o 
espaço e teceu comentários em relação ao Agente a Endemias e salientou dúvidas em relação ao 
tempo do contrato de um ano e renovável por mais um. Apresentou também um breve relato 
sobre problemas com uma pedreira e denúncia da mesma, sendo que a mesma existe desde o 
ano de 1994, denunciada como área de preservação permanente, e sequer há qualquer 
nascente no local. Comentou também de um caso de serviços de cascalhamento na 
comunidade e que por questões pessoais com o Prefeito estão impedindo a passagem do 
Prefeito com suas máquinas agrícolas.Por fim lamentou estes tipos de denúncias e pediu que os 
denunciantes assumissem e assinem as mesmas. O Presidente Erlei complementou as colocações e 
informou que um servidor do município apresentou denuncias junto ao Ministério Público e assinou. 
O Presidente informou ter parabenizado o mesmo por assumir como denunciante. O Presidente leu 
várias denúncias infundadas que o Ministério Público recebeu contra o Município. Ver.ª Francini 
Pazinato – relatou que denúncias não são somente nos dias atuais, pois quando trabalhava na 
Prefeitura junto à sala do Jurídico, eram muitas as denúncias que recebiam e que infelizmente não 
tem o que fazer. Quanto à contratação de agentes, projeto que está com pedido de vistas, gostaria 
que o Poder Executivo contratasse um fisioterapeuta, pois a demanda é grande e inclusive uma 
cadeirante não estava sendo atendida por falta de profissional. Disse saber o custo de um processo 
seletivo e pediu que avaliassem a importância de incluir a contratação deste profissional que está 
faltando em virtude de pedido de exoneração de servidora. O Presidente complementou as 
colocações e disse que por ocasião das contratações emergências a Vereadora foi contra o processo 



seletivo e disse que a mesma está usando dois pesos e duas medidas. Ver.ª Francini pediu a palavra 
e lembrou que cada um tem o direito de votar como quer. O Presidente lembrou que faltam 
motoristas e operários.  Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Disse ter atuado como motorista por 
possuir Carteira de Habilitação categoria “D” e aceitou por não recusar trabalho. Disse que 
vivenciaram denúncias no governo de Lirio Riva, muitas eram as denúncias e lamentou que as 
pessoas sejam ferrenhas nas divergências e o que acontecia antes e acontece agora. Presidente se 
reportou as colocações e disse que 90% (noventa por cento) das denúncias da Comarca são de 
Colorado. Ver. Everton Roveda – Usou o espaço e falou da importância do debate na Casa e 
lamentou, destacou que acompanha a política e esta tem afogado o desenvolvimento do Município, e 
vê um município se terminando, onde não há mão de obra e pessoas especializadas para trabalhar e 
quando surge alguém vai embora. Finalizou dizendo que a esperança é a obra de asfalto para Não-
Me-Toque traga novas culturas e investimentos. O Presidente se reportou dizendo que o asfalto será 
realizado e lamenta que tem pessoas que torcem para que não aconteça a obra por questões 
políticas. Ver. Daniel Dal Pizzol – Frisou que os Servidores do parque de Máquinas estão diminuindo, 
os mais experientes estão se aposentando e isto preocupa. Disse também que é necessário pensar 
em investidores e incentivos para que venham para desenvolver o Município. O Presidente lamentou 
as vedações da Lei Federal 173 o que impede a contratação e valorização dos servidores. Ver. 
Juliano Fassini – Se reportou as denúncias e disse que seria preciso processar por falso testemunho 
quando as mesmas são infundadas e lamentou este tipo de denúncias infundadas e sem autoria. 
Finalizando a sessão o Presidente anunciou que no mês de agosto quatro Vereadores irão à Marcha 
de Vereadores em Brasília e ele como Presidente irá, um Vereador da bancada Progressista, um da 
bancada do PDT e um das Bancadas do PSB e MDB. 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, 26 de julho de 2021. 


