
ATA Nº. 16/2021 
Aos 14 (catorze) dias do mês de setembro 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 Juliano Fassini que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando 
continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da Ata nº 15/2021 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.ª Francini Pazinato e subscrita por 
todos os Vereadores – Moção de Aplausos – Parabenizando a todos os Coloradenses pelo 
aniversário de 59 anos de Emancipação do Município. Ver. Juliano Fassini – Indicação – Que o 
Poder Executivo estude a viabilidade de criar um caminhódromo (pista) no entorno do campo do 
Estrela D´alva em Vista Alegre para as pessoas efetuarem suas caminhadas e corridas. Ver. Juliano 
Fassini e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Pesar – pelo falecimento do Sr. Sadi 
Rizzardi. Ver. Alison Schenkel – Indicação – Que o Poder Executivo busque junto às operadoras de 
celular qualidade no sinal para atender as necessidades da população. Ver. Daniel Dal Pizzol –
Indicação – Que o Poder Executivo estude a viabilidade de implantação de oficinas de música, 
violão, dança, artesanato, capoeira, aulas de informática entre outras para alunos das escolas 
municipais nos turnos inversos. Todas as proposições foram deferidas pela Mesa Diretora. Projetos 
de Lei: Projeto de Lei nº 018/2021 – Autoriza a contratação emergencial de servidor para Agente de 
Combate a Endemias, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. O 
Presidente colocou em votação a admissibilidade do projeto em virtude de a matéria retornar 
novamente na mesma sessão legislativa, e unanimemente teve admissibilidade. Parecer da 
Comissão geral de Pareceres favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o 
projeto foi aprovado pela maioria, com votos contrários dos Vereadores: Aloisio Remo Alves Xavier, 
Everton Roveda e Francini Pazinato e votos favoráveis dos Vereadores: Alison Schenkel, Daniel Dal 
Pizzol, Erlei Ferrari da Fonseca, Juliano Fassini, Roberto Gorgen e Sandro Zanotto. Pedido de 
Licença do Prefeito Celso Gobbi de 15 de setembro a 01 de outubro – Aprovado por unanimidade. 
No Grande Expediente estava inscrito o Ver. Juliano Fassini, que após saudar os presentes teceu 
inúmeros comentários em relação às manifestações ocorridas a nível nacional no dia 07 (sete) de 
setembro, lamentou o ocorrido e disse que se rasgou a história do dia da independência do Brasil por 
uma dependência a uma pessoa, bem como a bandeira não foi hasteada e não teve desfiles cívicos 
e sim a bandeira foi colocada nas costas das pessoas para protestos contra o Supremo Tribunal 
Federal e juntamente com aglomerações. Destacou também o recuo do que ocorreu com conversa 
do Presidente com o ex-presidente Michel Temer e explanou a trajetória dos dois. Lembrou do 
dinheiro que deixou de aplicar e saúde e educação, a falta de apoio aos servidores públicos e já 
mencionando que não concederá aumento aos Servidores Federais, questionou o Vereador se isso 
atingirá a esfera municipal. Finalizou falando do civismo do passado e comparou com os dias atuais 
a falta de desfile e hasteamento. No Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os 
seguintes Vereadores: Ver. Daniel Dal Pizzol – ao usar do espaço comentou sobre o voto favorável 
ao projeto de lei aprovado na sessão, disse ter sanado as dúvidas existentes no projeto anterior, bem 
como relatou a importância da necessidade de Agente de Combate às Endemias, onde havia pedido 
naquela ocasião projeto específico para esta contratação. Ver. ª Francini Pazinato – Agradeceu o 
espação que o Presidente a concedeu para homenagear Colorado junto à Radio Ceres, agradeceu 
também a Secretária de Saúde e profissionais da saúde e Assistência Social  por atenderem o 
pedido em apoio as pessoas que perderam familiares por ocasião do Covid e que necessitam de 
apoio, relatou ter se reunido com estes profissionais e agora está sendo colocado em prática a ideia. 
Ver. Juliano Fassini – Relatou a importância de sua indicação de construção de caminhódromo junto 
ao campo do Estrela D´Alva de Vista Alegre, e se tiver interesse por parte do Executivo entende o 
Vereador que seja interessante uma conversa com o a Diretoria do Clube, relatou a importância e 
necessidade para tal. Ver. Roberto Gorgen – Agradeceu a presença da ex-vereadora Marta Mino na 
sessão e parabenizou o Município pela passagem dos 59 anos, bem como a honra de fazer parte 
desta legislatura. Em relação aos Agentes as Endemias, disse entender a votação contrária dos 



colegas. Demonstrou apoio as colocações do colega Juliano em relação aos fatos ocorridos no dia 
07 (sete) de setembro, lembrou ter apoiado na campanha o Presidente da República, mas que 
atualmente não tem mais o apoio. Finalizou parabenizando a esposa do Assessor Jurídico pelo 
aniversário. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Lamentou que está sendo semeado ódio por parte do 
governo federal e que o mesmo deveria pensar no povo. O Vereador parabenizou o povo 
coloradense pelo aniversário do Município, também citou as melhorias que serão realizadas no trevo 
de acesso à VRS-819. Por fim falou da mensagem da Ver. ª Francini junto à rádio e que todos os 
Vereadores tem espaço, desde que seja assunto do Legislativo. Ver. Daniel Dal Pizzol solicitou mais 
um espaço e falou do Projeto Segunda Chance em proteção aos animais, citou a preocupação dos 
membros e das dificuldades em legalizar, bem como atender os animais e pediu apoio de todos. O 
Presidente Erlei salientou a burocracia do projeto bem como citou a falta de cuidados das pessoas 
com os animais. Ver. Juliano Fassini – Se reportou as colocações do colega Daniel e disse que irá 
protocolar junto a Deputada Juliana Brizola em Porto Alegre as devidas reivindicações, inclusive leu 
ofício sobre o conteúdo a ser apresentado. Ver. Sandro Zanotto – Parabenizou o Município pelos 59 
anos e citou o orgulho de fazer parte como cidadão e Vereador. Parabenizou o Coral Municipal pelo 
vídeo em homenagem ao município e agradeceu também o trabalho da equipe da saúde em 
atendimento ao seu filho. 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, 14 de setembro de 2021. 


