
ATA Nº. 17/2021 
Aos 27 (vinte e sete) 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 ausência do Ver. Roberto Gorgen. Dando início à sessão, o Presidente, Erlei 
Ferrari da Fonseca, solicitou ao Vereador Alison Schenkel que realizasse a leitura de trecho bíblico. 
Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da Ata nº 16/2021 que depois de 
lida foi aprovada por unanimidade. De imediato o Presidente solicitou a leitura das correspondências, 
proposições e projetos de lei. Proposições: Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – Indicação – Que o 
Poder Executivo apresente o mais breve possível uma proposta de reajuste salarial do quadro de 
servidores públicos municipais, a fim de que o Sindicato que representa a classe possam 
deliberarem com os Servidores. Ver. Everton Roveda – Indicação – Que o Poder Executivo agilize 
junto ao DAER a liberação para colocação de quebra-molas, entre as residências de Nilson Coferi e 
Alceu Tomazini. Ver. Everton Roveda – Indicação – Que o Poder Executivo juntamente com o apoio 
do Poder Legislativo e através do Grupo Segunda Chance, estudem a viabilidade de criação de um 
canil Municipal para abrigar cães e gatos que estão abandonados e precisando de cuidados 
especiais. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo providencie 
colocação de tubos nas duas laterais dos bueiros próximo as entradas das residências das famílias 
Dal Pizzol e Ferrari, na estrada que liga a comunidade de Nova Tripoli e Nossa Senhora Menina. Ver. 
Alison Schenkel – Pedido de Providência: Que sejam realizados serviços de limpeza e abertura de 
sarjetas obstruídas próximo à propriedade de Rogério Polês na comunidade de Nova Tripoli. Ver. 
Daniel Dal Pizzol –Indicação – Que o Poder Executivo estude a viabilidade de aquisição de um trator 
cortador de grama, para realização da atividade junto ao Campo Municipal, nas escolas e no campo 
da Vila Padre Osmari. Ver. Daniel Dal Pizzol –Indicação – Que o Poder Executivo estude juntamente 
com o Comitê de Combate ao Coronavírus e autoridades ligadas aos protocolos impostos pela 
saúde, para que viabilizem a realização de confraternizações após a realização de atividades 
esportivas. Em discussão fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Aloisio Remo Alves 
Xavier – saudou aos presentes em especial aos ex-vereadores Marta Rejane Mino e Airton Ribas e 
os colegas servidores públicos, onde comentou sobre a indicação apresentada e disse que entra 
prefeito e sai prefeito, os servidores sempre estão perdendo, se reportou a receita do município nos 
últimos anos e fez alguns comparativos das reposições salariais ao longo dos anos, bem como os 
índices inflacionários, além de dizer que em janeiro não aceitarão desculpas e que o índice de 
reajuste deverá ser superior a 15% (quinze por cento) e falou da situação do quadro de servidores. O 
Presidente Erlei saudou a todos e falou da importância de lutar pela classe, disse ser a preocupação 
dos Vereadores e inclusive pessoalmente já fez um estudo e entregou ao Poder Executivo. 
Lamentou que no passado um gestor não concedeu por quatro anos reajustes inflacionários e 
repercute agora e parabenizou a indicação. Ver. Everton Roveda – Agradeceu a Presidência pela 
colocação de microfones e placas. Em relação a sua indicação, destacou que mais uma vez foi 
procurado por membros do Projeto Segunda Chance, citando a problemática existente, bem como 
citou a reivindicação de quebra-molas em Vista Alegre e reforçou a necessidade e perigos existentes 
no local. Finalizou expressando total apoio aos servidores municipais diante da necessidade de 
reajustes e reclassificação. O Presidente lamentou as vedações da lei em não ter havido aumento. 
Ver. ª Francini Pazinato- saudou os ex-vereadores e servidores presentes na sessão e destacou ser 
bom ver os servidores reunidos e reivindicando, reforçou as colocações dos colegas em relação ao 
apoio da Câmara para haver reajuste e reclassificação, além de uma melhora na lei do vale-
alimentação, inclusive disse estar estudando a viabilidade legal de conceder o vale no período de 
férias e que iria buscar informações com o assessor jurídico de como é concedido nas prefeituras 
vizinhas. Finalizou agradecendo a aquisição de microfones para todos os Vereadores. O Presidente 
agradeceu e falou que os microfones já era intenção ano passado. Ver. Daniel Dal Pizzol – saudou 
os ex-colegas servidores e falou da importância de reivindicar, lamentou as vedações impostas pela 
legislação. Mas mesmo assim entende da necessidade de lutar e buscar forças, bem como se 
colocou a disposição dos servidores. O Presidente Erlei complementou dizendo que um reajuste de 
20% (vinte por cento) não irá impactar nos limites da folha. E que, se não acontecer não será culpa 



dos Vereadores e deverá vir do Poder Executivo, sugeriu que façam greve e sabe que será cobrado 
por isso. Todas as proposições foram deferidas pela Mesa Diretora. No Grande Expediente não 
havia inscritos. No Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver. Everton Roveda – Se reportou a indicação do colega Daniel Dal Pizzol que pede 
para rever decreto onde veda eventos, inclusive citou os festejos farroupilhas que foram 
prejudicados. Lembrou que a maioria da população foi vacinada e que no Município tudo está 
parado, sendo necessário retomar aos poucos com cuidados, e citou setores afetados com a 
pandemia. Lamentou que como Presidente da Associação Comercial e Industrial, não foi mais 
convidado para reuniões do comitê de combate ao covid, e disse não saber as reuniões continuam. 
O Presidente falou que o Decreto precisa ser revisto. Ver. Daniel Dal Pizzol – citou a indicação e 
destacou que o objetivo é que as atividades voltem gradativamente, inclusive citou almoços, jantares 
por parte das escolas, times de futebol, integrações dentro dos cuidados necessários, mas que as 
atividades possam acontecer. O Presidente se propôs a falar com o Prefeito para agendar uma 
reunião com o Comitê de Combate ao Covid e para que possa existir algumas mudanças no Decreto 
vigente. Ver. Juliano Fassini – Saudou os ex-vereadores e Servidores presentes e disse entender a 
situação dos servidores que não tiveram reajuste, além de defender a reclassificação, frisou também 
que como líder do governo irá reivindicar um aumento superior a quinze por cento, mas ao mesmo 
tempo tem medo que a legislação que veda os aumentos seja prorrogada e teceu alguns 
comentários em relação à forma de reclassificar e valorizar os servidores municipais. Finalizou 
comunicando que a Deputada Juliana Brizola e Deputado Gerson Burmann virão até o Município 
debater sobre a causa animal bem como em relação às privatizações. O Presidente falou das 
reivindicações do colega Juliano em relação ao Grupo do Projeto Segunda Chance, mas citou da 
legalização da entidade para poder obter recursos. Ver. Sandro Zanotto – Teceu comentários da 
preocupação com os Servidores e disse estar junto na luta da causa e lembrou que cada servidor é 
importante na Administração. Ver. Alison Schenkel – Parabenizou os servidores pela força em busca 
de um aumento justo e digno. Também relatou que depois da ida à Brasília e reivindicado recursos, 
já obtiveram retorno do Deputado Covati Filho, onde estará encaminhando recursos para aquisição 
de ônibus para o transporte escolar. O Presidente disse que além de uma boa notícia, parabenizou a 
Bancada dos Progressistas que sempre ajudam o Município. Ver. Aloísio Remo Alves Xavier- Citou 
que haverá paralisação por parte dos servidores, e estão unidos e lutarão até o fim, não contra a 
Administração e sim em prol dos direitos. Lamentou que todos os anos chega em cima da hora os 
projetos para reajuste e espera que isso mude. Parabenizou os colegas que reivindicaram 
microfones, sendo que gerou aspecto diferente e durarão por muito tempo. Lembrou que a câmara 
tem seu dinheiro e deve investir, pois todos os anos é devolvido e o Poder Executivo adquire 
veículos e máquinas dizendo ser com recurso livre e se quer convida os Vereadores para a foto. Por 
fim falou da emenda para reformas do Ginásio Esportivo, que foi fruto de reivindicação e audiência 
em Brasília juntamente com os colegas e teve a participação do Deputado Clair Kuhn ajudando para 
a vinda deste recurso tão importante e noticiou que em breve virá um veículo reivindicado junto com 
a colega Francini Pazinato. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Se reportou aos Servidores presentes e 
disse que irá reivindicar juntamente com os colegas uma proposta de reajuste até o final de 
novembro e disse que estarão brigando pelos servidores. 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, 27 de setembro 
de 2021. 


