
ATA Nº. 21/2021 
Aos 08 (oito) dias do mês de novembro 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. Alison Schenkel, sendo que o mesmo já havia justificado tendo em vista 
a hospitalização e cirurgia de seu filho na presente data. Falta esta que por unanimidade foi abonada 
pelos colegas Edis. Dando início à sessão, o Presidente, Erlei Ferrari da Fonseca, solicitou ao 
Vereador Everton Roveda que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando continuidade aos 
trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da Ata nº 21/2021, que depois de lida foi aprovada por 
unanimidade. Após o Presidente solicitou a leitura das correspondências, proposições e projetos de 
lei. Proposições: Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo providencie 
motonivelamento e cascalhamento no travessão que liga a estrada geral de Vista Alegre até a 
comunidade de Linha Cachoeirinha passando pelas propriedades das famílias Picinini e Nicolao, até 
a estrada que liga Vista Alegre até Linha Carolina. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Pedido de 
Providência – Que o Poder Executivo mantenha contato com a Eletrocar e Corsan, para que as 
mesmas prestadoras de serviços de energia elétrica e água procedam às devidas informações nos 
meios de comunicação, redes sociais e via aplicativos de celular, dos possíveis desligamentos para 
manutenção e consertos. Deferidas pela Mesa Diretora. Projeto de Lei: Projeto de Lei nº 024/2021 – 
Transforma a extinta Gratificação Financeira PMAQ em prêmio Previne Brasil – pagamento por 
desempenho, para os Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito do Programa Federal 
“Previne Brasil”, e dá outras providências. 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. No Grande Expediente não havia inscritos. No Espaço das 
Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Everton Roveda – Ao 
saudar os presentes agradeceu a presença de servidores da Secretaria de Saúde, bem como 
parabenizou a senhorita Branca Laysa que representou o Município na escolha das Soberanas da 
Ascamaja. Também agradeceu a Secretaria de Obras pelo atendimento de pedidos realizados tais 
como: motonivelamento da ERS 451 e na estrada da Linha Cachoeirinha, Linha Carolina e Santa 
Rita. Abordou sobre a publicação no Diário Oficial do Estado, em relação a obra na rodovia que liga 
Colorado a Não-Me-Toque, sendo que sugeriu alguma mobilização em conjunto dos poderes na 
divulgação por ocasião do início do asfaltamento. O Presidente destacou a importância da obra onde 
todos serão beneficiados bem como do empenho de muitos parasse tornar realidade. Ver. Roberto 
Gorgen - Saudou a presença dos servidores da saúde, e relatou sobre a assinatura do acordo do 
Comaja para a realização do asfalto na rodovia com aporte inicial da Coprel e Farmácia São João. 
Destacou ser um sonho de muito tempo. Também se manifestou parabenizando a filha do Presidente 
Erlei que representou Colorado junto a Ascamaja. Por último noticiou que juntamente com o colega 
Aloísio participou de reunião do Sindicato dos Servidores e Prefeito e lembrou que o aumento será 
expressivo aos servidores. O Presidente falou das reivindicações de aumento, bem como o projeto 
aprovado em prol dos servidores da saúde, inclusive elogiou o trabalho dos mesmos. Ver. ª Francini 
Pazinato – Saudou os presentes e membros da saúde e falou da importância do projeto aprovado na 
casa. Parabenizou a Branca Laysa pelo desfile e trabalho apresentado. Agradeceu a secretaria de 
obras pelo atendimento a serviços solicitados, tais como limpeza cemitério e melhorias nas estradas 
da Linha Garibaldi e Córrego Branco. Ver. Juliano Fassini – Saudou e elogiou a cada um dos 
presentes e falou sobre: a reunião que tratou da reposição salarial, disse não poder se fazer 
presente, voltou a dizer que não adianta somente reposição, mas terá que haver reclassificação dos 
cargos. Finalizou parabenizando a filha do Presidente e justificou a ausência no evento. Agradeceu 
os trabalhos da Secretaria de Obras em especial ao Secretário e ao Prefeito. O Presidente falou da 
importância de agradecer os trabalhos e que muitas vezes não são realizados por falta de servidores. 
Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Ao saudar a plateia agradeceu o trabalho realizado durante a 
pandemia. Reportou-se as colocações do colega Roberto e falou da reunião do Sindicato e Prefeito, 
citou as cobranças já realizadas e que ainda mais serão cobradas após o encontro. Relatou que se 
não fosse decretado turno único, mais servidores sairiam, pois os valores que estão recebendo são 
insuficientes. Disse que o Prefeito falou em acompanhar os índices da Famurgs, mas entende o 



Vereador que no Município de Colorado é um caso a parte e precisa um reajuste maior devido à 
defasagem. Quanto o asfalto na ERS 451, enalteceu a luta de todos e agradeceu o Governador que 
aceitou o projeto do Comaja, o Secretário de Transportes e a Prefeita de Fortaleza dos Valos, e que 
agora depende de licenças e etapas para inicio das obras. Finalizou parabenizando a disponibilidade 
da filha do Presidente em representar Colorado. O Presidente lembrou que o Senador Heinze e o 
Deputado Pedro Westphalen são responsáveis pelo asfalto ao disponibilizarem recursos para usina 
de asfalto no município de Fortaleza dos Valos. Aproveitou e agradeceu o apoio de todos para o 
desfile da Branca Laysa, citou o Diretor que auxilio a mesma na elaboração de texto. Ver. Daniel Dal 
Pizzol – Disse que em conversa durante a semana ouviu dizer que poderá haver mudanças em 
relação ao asfaltamento. Comentou também que o projeto de reajuste não houve sinalização de 
percentuais e que espera que não venha de ultima hora para os Vereadores aprovar sem poder 
alterar, entendendo que depois os Vereadores é que serão cobrados. Frisou da importância do 
trabalho em equipe e as reuniões com Vereadores devem ser agendadas com tempo e não em 
horários impróprios. Finalizou justificando a ausência no desfile e reunião da Ascamaja, mas 
parabenizou a filha do Presidente por desfilar. Ver. Sandro Zanotto – Parabenizou a Branca Laysa 
pela disponibilidade em representar a Câmara. Prestou agradecimento a equipe de saúde pela 
dedicação e esforço de cada um neste tempo de pandemia. Finalizou dizendo que o asfalto é fruto 
de um trabalho que vem de tempo e que a Prefeita Márcia do Município de Fortaleza, alavancou, deu 
também ciência da conclusão de um poço artesiano. 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, 08 de novembro de 2021. 


