ATA Nº. 15/2021
Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2021 (dois mil e vinte um), às 19 (dezenove) horas, reuniuse 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 Sandro Zanotto que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando
continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura dos pedidos de retificação da Ata nº 13,
sendo apresentados dois pedidos, um da Verª. Francini Pazinato e outro do Ver. Juliano Fassini,
depois de lidos foram aprovados por unanimidade as alterações. Após ocorreu a leitura da Ata nº
14/2021 que depois de lida e discutida 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 Pesar – pelo falecimento da Sra.
Lorena Sagin Ferrari. Ver. Juliano Fassini e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Celestino Muller. Ver.ª Francini Pazinato – Pedido de Providência - Que
o Poder Executivo providencie melhorias no acesso à entrada da UPL (Unidade Produtora de
Leitões) num trecho em torno de 700 metros. Ver.ª Francini Pazinato – Pedido de Providência - Que
o Poder Executivo providencie melhorias no acesso à propriedade do Sr. Jalmir Giacobbo. Ver.ª
Francini Pazinato – Moção de Aplausos - para a Servidora Pública Municipal Marta Rejane Mino que
se aposentou, reconhecimento e aplausos pela trajetória da mesma na função pública. Ver.ª Francini
Pazinato – Indicação - Que o Poder Executivo envie a esta Casa Legislativa Projeto de Lei instituindo
o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas municipais e estadual de Colorado/RS. Ver.
Sandro Zanotto e Ver. Everton Roveda e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Aplausos –
para a Cabanha 44 que participou da condução da Chama Crioula de Sarandi/RS à Colorado/RS e
também à Prenda Gisele Bandera por ter sido escolhida a “Anita”, cujo tema era: Caminhos de Anita,
homenagem a Anita Garibaldi. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Everton Roveda – Pedido de
Providência – Que o Poder Executivo providencie motonivelamento, desobstrução e limpeza na
estrada que parte da Empresa GVA, junto a VRS-819, sentido a Comunidade de Cachoeirinha até a
Comunidade de Linha Carolina. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Pedido de Providência - Que o
Poder Executivo providencie serviços de motonivelamento e cascalhamento no término da Rua João
Magalhães lado norte esquina com a Rua Adelar da Cunha. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Pedido
de Providência - Que o Poder Executivo providencie colocação de placas indicativas com o nome
das Ruas pela cidade, em especial na Rua Dom Pedro II. Bancadas do MDB e PSB – Pedido de
Providência e Informações - Vem solicitar Providências e uma Manifestação Pública da
Administração Municipal, sobre o Despacho/Decisão Judicial de 10/08/2021 da Excelentíssima Dra.
Juíza Luana Schneider da Comarca de Tapera/RS sobre a Tutela Provisória nº 500053357.2021.8.21.0136/RS, Movida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra o
Atual Secretário de Planejamento Delonei Luiz Pereira da Silva no tempo em questão, Vice-Prefeito
Municipal, envolvendo Propina, Enriquecimento ilícito, Corrupção passiva e ativa e Improbidade
Administrativa, matérias gravíssimas para um Atual Gestor Público e Secretário, o qual foi deferido
Parcialmente, os pedidos de tutela de urgência para determinar, por ora, a indisponibilidade de bens
imóveis e veículos em nome dos demandados. Em discussão se manifestaram: Ver. Aloísio Remo
Alves Xavier – justificou a necessidade de melhorias na Rua João Magalhães dizendo já ter sido
reivindicado várias vezes, em virtude da precariedade, há cobrança por parte dos moradores, bem
como por se tratar do acesso à Cabanha 44, no mês de setembro ocorrerá diversas festividades.
Comentou sobre a necessidade de placas indicativas de ruas por haver vendas pela internet e os
entregadores sofrem dificuldades para localizar os locais. Por fim falou do pedido de informação e de
providência em relação à Ação que tramita na justiça contra o ex-Vice-Prefeito, citou e leu a
prerrogativa do Vereador em fiscalizar, salientou que as pessoas estão cobrando muito em relação
ao caso. Frisou que não estão acusando ninguém só querendo transparência, inclusive citou que a
transparência sempre foi cobrada em outras Administrações onde era dito que não havia
fiscalização. Ver.ª Francini Pazinato – Ao comentar sua proposições citou que a Moção de Aplauso a
Ex-Vereadora Marta Rejane Mino, que inclusive estava na sessão, merecia todo o reconhecimento
pelos mais de trinta anos de atendimento, fez vários elogios e lamentou que por questões políticas a

mesma sofresse críticas. Em relação ao acesso a Unidade Produtora de Leitões, citou as
precariedades em dia de chuva e dificuldade no acesso dos colaboradores, foi procurada por alguns
deles. Destacou também que retirou o projeto de lei de sua autoria, por haver divergências, mas que
apresentou indicação para que seja olhado com carinho a ideia. Para finalizar citou o pedido
juntamente com os colegas Aloisio e Everton a respeito de explicações de Despacho Judicial que
está circulando, frisando que estão aí para fiscalizar e como o Despacho é Público, muito estão
sendo cobrados e pede explicações por parte da Administração Municipal. Ver. Sandro Zanotto –
Relatou o acompanhamento da Chama Crioula e do esforço e dedicação de todos os que estiveram
presentes, objeto da Moção de Aplauso, um feito que retornou e importante. Fez um relato sobre o
trabalho da servidora Marta Mino onde a elogiou. Em relação ao processo que os colegas pediram
informação, lembrou que a Justiça terá sua trajetória e terão que aguardar o resultado. O Presidente
Erlei complementou as colocações dos colegas e agradeceu o Vereador Everton que juntamente
com o Vereador Sandro deixaram subscrever a Moção de Aplauso. Quanto a Moção de Aplauso para
a ex-vereadora Marta, disse ter ligado ao Diretor e este disse que já havia de autoria da colga
Francini, o mesmo disse que pensou que teria o nome de todos os Vereadores, pediu que não
houvesse individualismo, e que quando há moção seja compartilhada com os colegas, se propôs
fazer outra com os outros sete Vereadores reconhecendo o trabalho da senhora Marta destacou que
os problemas quanto ao salário e passado não iria olhar o mérito do que aconteceu . Em relação ao
Processo que tramita objeto do pedido, disse que ninguém pode julgar antes do desfecho da justiça e
o Prefeito fará um esclarecimento, mas os colegas não podem julgar, e sim a justiça. Pode até
afastar mas não tem respaldo na lei para isso. Citou exemplos de ex-prefeito condenado e
condenado devolveu e caso acontecer terá que devolver, antes porém se quiserem algo a mais que
busquem no Ministério Público. Ver. Everton Roveda – Parabenizou a servidora Marta pela
aposentadoria e destacou que a mesma fará muita falta. Noticiou ter acompanhado a condução da
Chama Crioula e relatou o itinerário e programação desde a saída de Sarandi até Colorado. Em
relação ao pedido de providência comentou as melhorias que devam ocorrer pela precariedade da
estrada. Por fim falou do pedido juntamente com a bancada do MDB, e lembrou que a justiça em si
julgará, e como este processo chegou a conhecimento da população estes estão cobrando
explicações, até porque a função do Vereador é fiscalizar, e não há nada pessoal com o senhor
Delonei e o que é realizado na Casa não tem lado pessoal, como foram eleitos pela população
devem esclarecer a estes, e por isso há cobrança. Ver. Roberto Gorgen – Agradeceu o trabalho da
ex-vereadora Marta Mino junto à saúde, do trabalho onde cuidou de quase toda a população sem
distinção, e desejou sucesso nos seus projetos futuros. Em relação ao pedido das bancadas do MDB
e PSB, entende a cobrança da população, mas a justiça está analisando e caso for julgado
procedente apoiará a decisão, mas lembrou de que é preciso ter muito cuidado com denúncias
infundadas. 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 a retirada do mesmo. Projeto de Lei nº 016/2021 - Dispõe sobre o Plano Plurianual
para o período de 2022 a 2025, e dá outras providências. Parecer da Comissão Geral de Pareceres,
favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. No
Grande Expediente nenhum Vereador inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da
palavra os seguintes Vereadores: Ver.ª Francini Pazinato – Parabenizou os colegas que foram à
Brasília e reivindicaram recursos para o município, e questionou o Presidente quando fala de
individualismo, e a mesma indagou porque não foi dada publicidade dos Vereadores que foram à
Porto Alegre. Também se manifestou em relação às manifestações do Presidente em programa da
rádio, dizendo que não cabe julgar o voto e sim citar quem votou favorável e contrário, não cabendo
julgar o voto e sim fiscalizar os atos. Por fim disse que foi eleita para trabalhar por Colorado. O
Presidente se manifestou dizendo que falou na rádio foi transparência e que respeita o voto mas não
concordou, Disse ainda que a colega está iniciando agora e o que falou foi o que está acontecendo e
respeita opinião. Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – Teceu comentário da ida para Brasília e citou os
pedidos protocolados, em especial em relação ao Ginásio de Esportes, lembrou que foi uma das

metas de campanha bem como a preocupação do recurso ainda não ter vindo e citou os trâmites até
então. Em relação à ex-colega Marta Mino, falou da importância e do trabalho que a mesma realizou
na saúde e desejou sucesso nas próximas atividades. Outro assunto abordado foi em relação aos
processos seletivos, contratações e saídas e continua entrando gente junto ao Parque de Máquinas
e Cargos em Comissão estão sendo preenchidos e demonstrou dúvidas ao que está acontecendo.
Por fim em relação ao pedido de informação das bancadas do MDB e PSB, disse que quer somente
um posicionamento da Administração. O Presidente se manifestou dizendo que quando há
contratação de cargos em comissão é porque há vagas abertas e quanto ao processo seletivo se dá
em virtude de não poder haver concurso público. Teceu comentários à ida à Brasília e da audiência
realizada no Ministério da Cidadania, junto aos senadores e deputados da Bancada Gaúcha e da
importância das mesmas. Quanto à ida a Porto Alegre disse ter sido a convite do Prefeito para uma
audiência com Deputado Afonso Motta, na busca de verba parlamentar. Ver. Alison Schenkel –
Desejou sucesso na nova caminhada da senhora Marta Mino e agradeceu os trabalhos relevantes da
mesma. Comentou sobre a participação da Marcha de Vereadores, citando os assuntos, palestras e
principalmente o conhecimento e troca de experiências com Vereadores de outros estados, também
destacou o acesso restrito junto aos gabinetes, mas a oportunidade de protocolar com diversos
deputados pedidos de emendas e recursos básicos para o Município e da esperança que estes
recursos virão. Finalizou parabenizando o Quadro de Laçadores da Cabanha 44 pelo sucesso da
condução da Chama Crioula e da importância do tradicionalismo. Ver. Daniel Dal Pizzol – Teceu
comentários em relação à saída de vários servidores em especial do setor de Obras, e demonstrou
preocupação em manter o quadro, tendo em vista a aposentadorias e valores baixos que fazem com
que deixem as atividades. Finalizou agradecendo os trabalhos da Marta Mino junto à saúde e citou o
carinho da população para com ela. Ver. Juliano Fassini – ao usar o espaço agradeceu a ex-colega
Marta pelos trabalhos realizados e a gratidão à mesma. Salientou que mesmo a moção de aplauso
não ter sido em conjunto estava se associando a ela, em gratidão ao trabalho da profissional. Em
relação ao pedido de informação em relação ao Sr. Delonei Pereira da Silva, disse que não há como
julgar e acredita que a denúncia não procede. E quanto ao desempenho da função pública, buscou
informações anteriormente até porque é função do vereador. Teceu comentários dos trabalhos
desenvolvidos em Brasília e demonstrou preocupação com atos que estão agendados para 07 (sete)
de setembro, diante de uma situação que está se desencadeando e dos pronunciamentos do
Presidente da Republica. Ver. Sandro Zanotto – Parabenizou os colegas que foram à Brasília e citou
a importância de buscar recursos. Em relação aos servidores públicos citou a importância de
reclassificação e equilíbrio e de uma melhora salarial. Noticiou ainda que na sua propriedade foi
licenciada uma pedreira em área produtiva e não cobrará nada, lamentou que outros tivesse e não
doam. Ver. Everton Roveda – Solicitou a palavra e de imediato passou à Vereadora Francini
Pazinato que prestou esclarecimento em relação ao pedido de contratação de uma Fisioterapeuta
em virtude do pedido de exoneração de servidora concursada e em contato com a outra profissional
viu a necessidade de mais um profissional na área para atender a demanda. Agradeceu ao colega
Sandro por um pedido atendido graças a sua intervenção. Por fim falou de recursos que serão
disponibilizados por deputado da bancada e pediu que se o presidente queira fornecer cópia do
estudo de reajuste aos servidores, poderá ela ajudar até por ter trabalhado nos recursos humanos da
prefeitura. Presidente finalizou saudando o trabalho da ex-vereadora Marta e demonstrou gratidão.
Em discussão ficou definido a data de 14 (catorze) de setembro para a próxima sessão em virtude do
feriado municipal. 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, 30 de agosto de 2021.

