
ATA Nº. 18/2021 
Aos 11 (onze) dias do mês de outubro 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 Daniel Dal Pizzol que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando 
continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da Ata nº 17/2021 que depois de lida foi 
aprovada por unanimidade. De imediato o Presidente colocou em discussão em votação o abono à 
falta na sessão anterior do Ver. Roberto Gorgen, o qual apresentou atestado médico e justificou aos 
colegas o motivo da ausência antes da sessão. Em votação foi aprovado por unanimidade à 
abonação da falta. Após o Presidente solicitou a leitura das correspondências, proposições e projetos 
de lei. Proposições: 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 da destinação de gastos. Pedido este deliberado 
na sessão ordinária do dia 09 de agosto de 2021 e até a presente data não foram prestadas as 
devidas informações. Verª. Francini Pazinato – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo 
providencie melhorias com colocação de cascalho junto à estrada geral da Linha Garibaldi. Verª. 
Francini Pazinato e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Aplausos- para as Servidoras 
Municipais da Saúde pela organização da programação do Outubro Rosa. Ver. Alison Schenkel – 
Pedido de Providência – Que o Poder Executivo providencie aterramento sobre a ponte próxima ao 
Campo do Juventude de Arroio das Pacas na estrada geral que liga Arroio das Pacas e Nova Trípoli. 
Ver. Alison Schenkel – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo mantenha contato com o 
DAER tendo a finalidade específica de solucionar problemas com buracos nas pistas da VRS-819 e 
ERS-402, em especial no acesso a Vista Alegre. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência – Que 
o Poder Executivo providencie motonivelamento e cascalhamento total na estrada que liga a BR-285, 
passando pelas comunidades de Tiradentes, Santa Rita, até a encruzilhada que dá acesso a Linha 
Carolina. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo providencie 
motonivelamento e cascalhamento na estrada geral que liga Santa Rita à Vista Alegre, necessitando 
urgência até o Rio Arroio das Almas. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência – Que o Poder 
Executivo providencie motonivelamento, cascalhamento e limpeza de sarjeta da estrada de Linha 
Carolina até a estrada geral de Arroio das Pacas a Colorado. Ver. Juliano Fassini – Pedido de 
Providência – Que o Poder Executivo providencie soluções na rua nova da Vila Pe. Osmari, onde em 
dias de chuva as águas invadem casas levando lama e água suja no interior das residências e 
danificando móveis. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo 
providencie contenção da água pluvial que invade o pavilhão comunitário e casas próximas na Vila 
Pe. Osmari. Em discussão o Ver. Juliano Fassini – teceu comentários aos pedidos de providência e 
disse que o motivo do atraso na sessão foi justamente o estado da estrada da comunidade de Santa 
Rita, demonstrou indignação com o Prefeito e Secretário de Obras, pois havia combinado com eles e 
com dono de pedreira e não foram ao local e nem deram resposta, entende a falta de servidores, 
mas também entende ser desorganização. Em relação aos problemas na Vila Padre Osmari, disse 
ser de tempo e que aquela comunidade deveria ser lembrada não só a cada quatro anos, se o 
problema fosse a outro local, teria sido resolvido. Ver. Daniel dal Pizzol – comentou as colocações do 
colega e citou que fora junto com o Vice-Prefeito visitar a Vila, e quando estava em exercício como 
Prefeito, e este se propôs a mandar pedras para a rua que tem problemas, mas entende, que não se 
pode passar por cima da autoridade do prefeito e se este der ordens será solucionado. Todas as 
proposições foram deferidas pela Mesa Diretora. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 019/2021 – 
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 (LDO) – Encaminhado 
para a Comissão Geral de Pareceres. Projeto de Lei nº 020/2021 – Autoriza o Executivo Municipal a 
contratar por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público. A requerimento foi apreciado na sessão e o parecer da Comissão Geral de Pareceres 
favorável e aprovado por unanimidade, em discussão e votação o projeto foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei nº 021/2021 – Institui o Regime de Previdência Complementar no 
Município de Colorado, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo 



regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de 
benefícios de previdência complementar, e dá outras providências. Encaminhado para a Comissão 
Geral de Pareceres. Projeto de Lei nº 022/2021 – Autoriza o Executivo Municipal a contratar por 
tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A 
requerimento foi apreciado na sessão e o parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável e 
aprovado por unanimidade, em discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto 
de Lei nº 023/2021 – Autoriza o Executivo Municipal a contratar por tempo determinado, para atender 
a necessidade temporária de excepcional interesse público. A requerimento foi apreciado na sessão 
e o 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 favoráveis dos Vereadores: Alison Schenkel, 
Daniel Dal Pizzol, Erlei Ferrari da Fonseca, Juliano Fassini, Roberto Gorgen e Sandro Zanotto. No 
Grande Expediente não havia inscritos. No Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra 
os seguintes Vereadores: Ver. Roberto Gorgen – Agradeceu a compreensão dos colegas Vereadores 
por entenderem sua ausência na sessão anterior e terem abonado a falta. Teceu comentários 
referentes a reforma do Centro Esportivo, e parabenizou o colega Aloísio Remo Alves Xavier pela 
conquista de recursos para a reforma, citou a necessidade de mais valores por parte do Executivo 
para a obra acontecer. Por último demonstrou apoio aos servidores e disse que lutará por eles, apoia 
a reclassificação e citou dados de defasagem dos salários. Ver. Everton Roveda – Teceu 
comentários em relação ao Projeto de Lei nº 022 que foi aprovado, relatou contato com a Secretária 
de Educação onde demonstrou apoio diante das explicações. Relatou o voto contrário ao Projeto nº 
023, disse não achar necessário e nem conversou a respeito com a Secretária, entende não ser 
conveniente a contratação de oito professores, até dois seria favorável, citou que não sabia diante da 
conversa com a secretária que seria para oito contratações. Ver.ª Francini Pazinato – Justificou o 
voto contrário ao projeto de lei nº 023, onde citou a necessidade de esgotar as convocações, 
também lembrou que virá as férias em breve e serão pagos sem trabalhar. Lamentou a vereadora 
que a Administração se reúne somente com os Vereadores da base do governo para explicar os 
projetos e fez questão de frisar que os vereadores de oposição fazem parte da Administração. O 
Presidente se manifestou dizendo que segundo as informações obtidas serão contratados alguns 
professores e os demais ficarão na banca para eventual necessidade. Disse ter sido apreciados 
projetos por se tratarem de assunto saúde e educação, mas lamentou terem vindo em cima da hora. 
Ver. Daniel Dal Pizzol – lembrou que não serão oito os professores contratados, assim obteve a 
informação com a Secretária de Educação, também lamentou que os projetos estejam vindo de 
última hora e é preciso ser encaminhado com antecedência. Ver. Juliano Fassini – citou que os 
projetos vêm em cima da hora com pedido de urgência, se continuar terá que pedir vistas. Quanto a 
audiência pública da LDO disse que fará esforço para estar presente, quanto ao Projeto 021, 
lamentou que poderia ter vindo antes sem ter que se realizar sessão extraordinária. Ver. Aloisio 
Remo Alves Xavier – Teceu comentários em relação ao projeto que trata da previdência 
complementar, entendendo ser necessário convocar o Presidente do Fundo de Previdência senhor 
Euclésio Antônio Valiati e a advogada do Sindicato dos Servidores. Comentou ainda que os 
contratados vão cobrar dos vereadores e questionou como ficará o aumento dos que é uma 
cobrança contínua dos servidores e do Vereador para que isso aconteça. Comentou ainda o 
requerimento do Senhor Delonei Pereira da Silva em relação aos seus gastos com diárias, disse ser 
direito pedir, mas estão disponíveis no portal, e enalteceu que graças aos gastos com diárias trouxe 
vários recursos bem como outros encaminhados e que se viajou foi a trabalho. Ver. Sandro Zanotto – 
Teceu comentários da viagem à Porto Alegre no curso da Uvergs, relatando os trabalhos 
desenvolvidos, bem como citou o contato com o Deputado da região Clair Kuhn que demonstrou 
interesse por Colorado, bem como o Deputado Sérgio Turra, citou ainda audiência na Câmara de 
Vereadores de Porto Alegre em defesa dos Municípios que correm o risco de deixarem de ser 
Municípios. O Presidente falou da necessidade de realizar uma sessão extraordinária para votar o 
projeto da previdência complementar, também falou dos trabalhos que estão sendo realizados na 
Rua Luiz Firmino Ottoni, bem como reformas no acesso da BR-285. Por fim falou da necessidade de 



terceirizar serviços para melhorias nas estradas do Município. Ver. Daniel pediu a palavra e falou da 
importância da presença de membros do sindicato. 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, 11 de outubro de 2021. 


