
ATA Nº. 20/2021 
Aos 25 (vinte cinco) 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 Aloísio Remo Alves Xavier que realizasse a leitura de trecho bíblico. 
Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura das Atas nº 18/2021 e 19/2021, 
que depois de lidas foram aprovadas por unanimidade. Após o Presidente solicitou a leitura das 
correspondências, proposições e projetos de lei. Proposições: Ver. Juliano Fassini e subscrita pelos 
demais Vereadores – Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Edmundo Alves Pereira. Ver. Juliano 
Fassini – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo providencie colocação de tubos na estrada 
geral que dá acesso a Linha Carolina, nas imediações da estrada secundária que dá acesso a Arroio 
das Pacas próximo a residência de Laci Araldi Schwalbert. Ver. Juliano Fassini – Pedido de 
Providência – Que o Poder Executivo providencie colocação de tubos ou cascalho na estrada da 
Linha Santa Catarina no acesso VRS-819. Ver. Alison Schenkel e subscrita pelos demais Vereadores 
– Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Arleone Figueira da Silva. Ver. Daniel Dal Pizzol - 
Indicação – Que o Poder Executivo estude instalar painéis fotovoltaicos para a geração de energia 
sustentável nos órgãos públicos do Município de Colorado. Ver. Alison Schenkel e Ver. Sandro 
Zanotto – Pedido de Providência- Que o Poder Executivo providencie melhorias no bueiro da sanga 
próximo a residência de Orlando Pazinato, nas imediações do campinho de futebol, bem como 
reformas na ponte localizada próximo a propriedade do Sr. Orlando, mas que dá acesso às 
propriedades de Darci Piacentini e José Élido Zanolla. Ver. Sandro Zanotto e subscrita pelos demais 
Vereadores – Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. Elma Catani. Verª. Francini Pazinato – 
Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie limpeza e recolhimento de lixo e 
entulhos nas proximidades do Cemitério São João batista, tendo em vista a aproximação do Dia de 
Finados. Ver. Everton Roveda – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo através da 
Secretaria de Educação conceda um local específico para desenvolvimento de atividades dos alunos 
de classes especiais. Ver. Roberto Gorgen e subscrita pelos demais Vereadores – Moção de Pesar 
pelo falecimento da Sra. Anita Luca. Sem manifestação dos autores as proposições foram todas 
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) – Parecer da Comissão Geral de 
Pareceres favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o projeto foi aprovado por 
unanimidade. No Grande Expediente não havia inscritos. No Espaço das Explicações Pessoais 
fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Everton Roveda – explanou em relação ao seu 
pedido de providência e demonstrou preocupação com a falta de uma sala específica aos portadores 
de necessidades especiais, lembrou inclusive que pais já haviam solicitado o espaço para que os 
alunos possam desempenhar atividades específicas e pediu apoio dos colegas. Ver.ª Francini 
Pazinato – Teceu comentários de pedidos realizados e comentários referentes ao Parque de 
Máquinas em relação a falta de servidores, disse que é preciso buscar soluções. Ver. Daniel Dal 
Pizzol- Em relação ao pedido do colega Everton, disse que sabia da existência de uma sala na 
Unidade de Saúde, lembrou que talvez esteja desativada em virtude da pandemia. Teceu 
comentários em relação à indicação de sua autoria e agradeceu o Senhor Lucas Valério pelas 
explicações atinentes ao que foi apresentado na proposição e solicitou apoio para que se torne 
realidade, uma iniciativa para fazer algo diferente. Ver. Juliano Fassini- Teceu comentários de seus 
pedidos e pediu solução, também se surpreendeu com a falta de sala para alunos especiais e 
concluiu ser a causa a problemática da covid. Assim também se manifestou o Presidente Erlei 
entendendo ser por causa da pandemia, também falou dos trabalhos no trevo de acesso junto a BR-
285, operação tapa buraco, abertura de poços artesianos e parabenizou o colega Daniel pela 
indicação apresentada. Ver. Sandro Zanotto – disse que graças a recursos do Deputado Covati, 
poços estão sendo abertos. Ver. Daniel Dal Pizzol – falou da preocupação com aumento aos 
servidores e dos estudos para que ocorra. 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, 25 de outubro de 2021. 


