
ATA Nº. 14/2021 
Aos 09 (nove) dias do mês de agosto 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 ao Vereador Roberto Gorgen que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando 
continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da Ata nº 13 que depois de lida e em 
discussão a Vereadora Francini Pazinato se manifestou e declinou respeito ao Diretor de Expediente 
que elabora as Atas, mas neste caso solicitou que fosse suspensa a sessão e houvesse a retificação 
da ata por haver a afirmação do Presidente em relação ao Art. 57, onde o Artigo correto é 58 
parágrafo terceiro, onde cita que é vedado o pedido de vistas de projeto em Regime de Urgência, e 
na discussão do projeto de lei nº 017/2021 a Vereadora o ocorrido foi que o Presidente o Senhor 
Erlei colocou o Projeto em votação e na ata não consta que Vereadores ergueram a mão e que no 
minuto 48 e mais precisamente nos 10 segundos houve a manifestação de cinco Vereadores, a 
mesma citou sua manifestação e dos colegas Vereadores Aloísio, Everton, Roberto e Daniel, e 
destacou a Vereadora o que o Presidente fala na ocasião: “quem estiver de acordo permaneça como 
está e os contrários que se manifestem” e teve a manifestação dos cinco Vereadores. Pediu que se 
estivesse errada que a corrigisse. O Presidente disse então que a manifestação da colega não 
procedia como a mesma falou. Disse ter falado aquilo e do pedido de vistas e os mesmos 
continuaram com a mão levantada os cinco Vereadores. A Vereadora disse não concordar, o 
Presidente rebateu dizendo que a Vereadora não concordar, mas os cinco ficaram com a mão 
levantada e que nenhum o indagou se estava em votação ou não, e citou o nome dos cinco, inclusive 
os mesmos estando de posse do áudio da sessão, e por ocasião que na hora destacou que não seria 
autoritário em não conceder vistas e também não assumiria sozinho Se dispôs a suspender a sessão 
para reeditar a ata e no mesmo instante a Vereadora pediu a palavra, destacando que antes da 
sessão informalmente pediu que gostaria de pedido de vistas, mas não foi na sessão, e para fazer 
uma melhor analise, bem como o colega Roberto e o Assessor Jurídico enfatizaram o que descrevia 
o parágrafo terceiro e a Vereadora então fez a leitura do parágrafo mencionado. A Edil salientou que 
quando o Presidente colocou em votação, a mesma não se manifestou para pedir vistas, em virtude 
da vedação do artigo e disse ter havido duas fraudes. O Presidente se manifestou dizendo que é 
vedado se o Presidente vedar. A Vereadora disse que o Regimento diz que é vedado. O Presidente 
indagou: “É vedado?” Vereadora disse “sim” e que o Regimento Interno veda e leu mais uma vez o 
parágrafo terceiro do Artigo 58 e lembrou que o Projeto estava em regime de urgência e que o 
Assessor havia apresentado o artigo antes da sessão. O Presidente então indagou o Jurídico. A 
Vereadora Francini cita que antes da sessão o Presidente havia falado que colocaria em votação e 
quem quisesse votaria contra e na ocasião a mesma disse que seu voto seria contrário por esse 
motivo e frisou que o Presidente colocou o projeto em votação. O Presidente interrompeu a sessão 
por cinco minutos para correção da ata e que nenhum vereador é dono da verdade, e pediu que 
enquanto estivesse falando gostaria que a colega não se pronunciasse. A sessão foi interrompida 
para analise da ata. Ao retomar os trabalhos o Presidente pediu que a Vereadora Francini solicitasse 
a retificação por escrito conforme determina o regimento interno para analise na próxima sessão. 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 elabore Projeto de 
Lei criando o Programa de Incentivo à Produção Primária, visando estimular a agropecuária do 
Município, através de prestação de serviços realizados pelas máquinas da Prefeitura aos produtores 
rurais. Verª. Francini Pazinato –Pedido de Informação – Que o Poder Executivo informe 
detalhadamente os recursos recebidos no ano de 2020 até a presente data para tratamento e 
prevenção a Covid-19, bem como a comprovação de destinação de gastos. Ver.ª Francini Pazinato e 
Ver. Everton Roveda – Indicação – Que o Poder Legislativo estude a viabilidade de transmissão das 
Sessões da Câmara (ao vivo) via rede social (facebook). Ver.ª Francini Pazinato e Ver. Everton 
Roveda – Indicação – Que o Poder Legislativo estude a viabilidade de melhorias no sistema de som 
com novos microfones, bem como a aquisição de placas identificadoras com nome e bancada para 
cada Vereador. Ver. Juliano Fassini –Indicação– Que o Poder Executivo através da Lei de Incentivo 



Fiscal ofereça condições de ajuda no custeio para a construção de salas de espera e mangueiras 
para facilitar a produção de gado leiteiro e ou de corte, ficando o produtor responsável pela compra 
das pedras adequadas e a Prefeitura faria o transporte das mesmas. 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, a mesma solicitou para que permanecesse 
em estudo junto 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. Permaneceu na Comissão Geral 
de Pareceres, aguardando audiência pública. 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. Parecer da Comissão Geral de Pareceres 
favorável e em discussão o Ver. Daniel Dal Pizzol teceu alguns comentários em relação ao projeto, 
questionando se a legislação Federal sobrepõe a nota técnica da Secretaria de Saúde, bem como 
questionou se outra Agente de Saúde por ocasião de gravidez teriam tido afastada e se houve a 
contratação de outro profissional, e as condições que agora estão sendo tomadas, falou ainda que 
no auge da pandemia não foram contratados e agora está sendo e afirmou que as dúvidas não foram 
solucionadas. Quanto aos agentes de endemias entende ser necessário contratar por ser recurso 
federal, mas precisa ser melhorado a redação do projeto. Finalizou dizendo ser pelo certo e fez 
indagações. O Presidente se manifestou dizendo ter havido tempo para buscar informações. Em 
votação o parecer foi aprovado por unanimidade. Em discussão o Projeto: Verª. Francini Pazinato 
disse estar discordando votar um projeto que já foi votado e em relação ao Projeto citou a Lei Federal 
14151 e a leitura de artigos, que trata de servidor afastado para atender de seu domicilio, com 
formas de trabalho a distância. Destacou que a servidora grávida está amparada pela lei não 
precisando contratar até que a mesma esteja em licença gestante. Citou ainda que esteve no 
Gabinete do Prefeito e em conversa com o Secretário de Administração Ivan César de Bortoli e 
segundo a Vereadora o mesmo não sabia explicar a matéria, inclusive achava que a servidora 
afastada seria a esposa do colega Alison Schenkel. Disse a Vereadora que questionou se o 
Secretário sabia qual o cargo que a esposa do colega desempenhava. O Secretário então, afirmou 
para a Vereadora e para o colega Roberto Gorgen que poderiam votar que só seria contratado outro 
Agente quando a atual entrasse em licença. Por sua vez a Vereadora solicitou ao Secretário segundo 
afirmou, que pediu que fossem dois projetos distintos para cada cargo a ser contratado A Vereadora 
Francini também ressaltou que se não for contratado agora, não é necessário este projeto ser 
aprovado neste momento e que é seu papel buscar informações. O Presidente disse que não citou 
nome de ninguém e que apenas pediu para buscarem informações sobre os projetos. Ver. Aloisio 
Remo Alves Xavier – se manifestou dizendo já ter ocorrido a discussão do projeto e como em outros 
tempos não está havendo bom tom. Frisou que para o cargo de Agente de Saúde não precisa 
contratar e o Agente a Endemias, que no processo seletivo realizado precisava ter dois anos de 
experiência e limitou o numero de inscritos. Lamentou que um dos agentes solicitou exoneração e na 
sequência foi contratado para outro cargo. Destacou que o povo cobra e com razão em relação ao 
assunto, não questionou o trabalho dos profissionais, mas disse haver politicagem em relação ao que 
está acontecendo. Ver. Roberto Gorgen – confirmou as colocações da colega Francini em relação à 
conversa com o Secretário de Administração, e disse ter buscado outras informações com os 
jurídicos da Prefeitura. Brevemente falou que para a oposição é mais fácil votar em relação à 
situação, e solicitou aos colegas que pensem bem antes de votar, pois são cargos na Secretaria de 
Saúde e eleitos foram, para representar a população e é assunto referente à saúde. Se for rejeitado 
serão dois profissionais a menos e para retornar a discussão este ano deverá haver quórum 
específico. Ver. Everton Roveda – Comentou do áudio da sessão anterior e o que aconteceu, disse 
que o presidente induziu o pedido de vistas e a inexperiência fez com que falhassem. Disse ainda 
que não é questão de oposição, mas a cobrança do povo é intensa e citou a repercussão do projeto, 
disse que uns caçoaram por ter sido votado e que vai ser votado novamente. O Presidente se 
manifestou dizendo que o Vereador pode entrar na justiça e em relação aos que falaram nem se quer 
sabem onde fica a Câmara e não participam. Finalizou dizendo que em relação ao voto cada um é 



responsável. Ver. Juliano Fassini – Comentou serem dois assuntos distintos, os Agentes de Saúde e 
Agentes a Endemias, entendendo que devia ser cada contratação um projeto, em relação ao Agente 
de Endemias, lamentou o pedido de exoneração de servidor e em seguida ser contratado porem em 
outro cargo. Disse representar uma comunidade e não somente aqueles que votaram na sua pessoa. 
Ver. Daniel Dal Pizzol – segundo o vereador seguirá a lei e fiscalizar é fazer o certo e é preciso se 
posicionar como autoridade, e cada um têm uma forma de pensar e cobrar o que é certo. Em 
votação nominalmente votaram favoráveis ao Projeto: Vereadores: Alison Schenkel, Erlei Ferrari da 
Fonseca, Juliano Fassini, Roberto Gorgen e Sandro Zanotto e votaram contrário os Vereadores: 
Aloisio Remo Alves Xavier, Daniel Dal Pizzol, Everton Roveda e Francini Pazinato. Com cinco votos 
favoráveis e quatro contrários o projeto foi rejeitado por falta de quórum qualificado de dois terços 
conforme prevê o Art. 16, VII da Lei Orgânica Municipal. No Grande Expediente nenhum Vereador 
inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. 
Aloisio Remo Alves Xavier – Se reportou ao debate do projeto rejeitado onde envolveu setores como 
a Secretária de Saúde e Agente de Endemias que também prestaram informações. Teceu 
comentários em relação ao pedido de informação da colega Francini, entendendo que já deveriam ter 
vindo as informações de interesse público. Por fim falou da indicação em relação a aquisição de mais 
microfones para a Casa.  Ver.ª Francini Pazinato – comentou em relação a transmissão via rede 
social das sessões e disse que se estaria evitando o que aconteceu na última sessão Em relação ao 
pedido de informação, trata-se de transparência para a população em geral e finalizou destacando a 
importância de placas identificadoras para um melhor visual bem como de microfones. Ver. Roberto 
Gorgen – Teceu comentários em relação a ser ou não oposição, e que o voto seu foi pelo certo, e 
que cada um tem sua opinião. Disse que anteriormente havia votado pelo pedido de vistas para com 
isso analisar melhor. Ver. Daniel Dal Pizzol – se reportou dizendo que cada um tem sua opinião e 
votou conforme a lei. Neste instante iniciou algumas conversas esparsas, o Presidente solicitou que 
fosse mantida a ordem. O Vereador Daniel disse que o projeto poderá retornar a Casa mas mais 
detalhado. O Presidente se manifestou dizendo que quando há projeto complicado, respeita a 
opinião , mas nesse caso não concorda e salientou haver politicagem, havendo coronelismo por trás 
da decisão. Por fim indagou caso haja surto de dengue quem se responsabilizará? Ver. Sandro 
Zanotto, citou que houve discussão em relação ao projeto com diferentes opiniões. Teceu 
comentários sobre emenda parlamentar de autoria do Senador Heinze no valor de trezentos mil reais 
para aquisição de retroescavadeira. O Presidente Erlei parabenizou a Bancada do PP pelas 
conquistas. Ver. Juliano Fassini – Teceu comentários sobre o pedido de providência apresentado e 
da importância de incentivar a produção leiteira, lamentando que muitos estão desistindo desta 
atividade. Citou ainda que não poderia participar da audiência pública por problemas de saúde. Para 
finalizar o Presidente falou da audiência pública e da reunião da Ascamaja. Aparte Ver. Juliano que 
solicitou retificação na Ata onde se refere a denúncias à pedreiras e problemas com cidadão. Disse 
que apresentaria a retificação por escrito conforme prevê o Regimento Interno.  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, 09 
de agosto de 2021. 


