
ATA Nº. 22/2021 
Aos 29 (vinte e nove) 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 presença de todos os Vereadores. Dando início à sessão, o Presidente, Erlei 
Ferrari da Fonseca, solicitou a Vereadora Francini Pazinato 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. Alison Schenkel – Pedido de Providência – Reiterar 
o pedido apresentado na sessão ordinária de 26 de julho de 2021 a qual dispõe: Que sejam 
realizados serviços de limpeza e abertura de valas no entorno do Campo de Futebol Moacir Paloschi 
na Comunidade de Arroio das Pacas. Ver. Alison Schenkel – Pedido de Providência – Reparos no 
poste da Câmera de Vigilância situada na entrada da cidade, esquina com a Rua São José saída 
para Selbach/RS. Ver. Everton Roveda – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo mantenha 
contato com a Eletrocar e viabilize a instalação de postes de iluminação pública na Rua Córrego 
Branco no Distrito Industrial, mais precisamente nas proximidades da Empresa JP Pantz e Armazém 
de grãos da propriedade de José Élido Zanolla e José Mauro Ferla. Verª. Francini Pazinato – 
Indicação– Que o Poder Executivo estude um auxílio aos estudantes com formalização de parceria 
através de Termo de Colaboração, com organizações da Sociedade Civil (OSC) para execução de 
atividades em regime de mútua cooperação com administração pública, apoio este aos Estudantes 
Coloradenses com estudo fora dos limites municipais. E com isso possibilitar o desenvolvimento de 
Educação no ensino técnico e superior, para os Cidadãos Coloradenses. Verª. Francini Pazinato – 
Pedido de Providência– Que o Poder Executivo analise a viabilidade de colocação de quebra-molas 
na Avenida Santo Martins Pinto nas proximidades da Escola, entre as residências das Senhoras 
Fabeola Barzotto Bertoldi e Alcione Piccinini Barzotto. Verª. Francini Pazinato – Indicação– Que o 
Poder Executivo estude a viabilidade de alteração da Lei Municipal nº 640 de 30 de maio de 2006 e 
Lei Municipal nº 1293 de 17 de dezembro de 2019, com a finalidade de conceder o vale-alimentação 
no período que o Servidor Municipal gozar suas férias, bem como reajustar os valores pagos do 
referido vale, que estão defasados. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência - Que a Secretaria 
de Obras efetue serviços de roçada e retirada de galhos nas laterais da estrada que liga Arroio das 
Pacas até Santa Rita. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência - Que seja colocado barreiras de 
proteção na lateral da estrada geral que liga a cidade à Arroio das Pacas, entre aclive/declive entre 
as propriedades das famílias De Bona e De Bortoli. Ver. Juliano Fassini e subscrita por todos os 
Edis- Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Tranquilo Rodolfo Nodari. Ver. Juliano Fassini e 
subscrita por todos os Edis- Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Ermindo Fischer. Ver. Sandro 
Zanotto – Pedido de Providência – Que seja realizado calçamento no seguimento da Rua Adelar da 
Cunha com a Rua João Magalhães. Em discussão o Ver. Everton Roveda – que enalteceu seu 
pedido em virtude da importância das empresas citadas que tem cobrança de iluminação pública e 
se quer tem algum poste de iluminação público. O Vereador aproveitou a manifestação e solicitou 
aos colegas apoio a grupo de Vista Alegre que estão disputando competição estadual de Futebol-7. 
Ver, Daniel Dal Pizzol – Se reportou às colocações do colega Everton Roveda e disse que as 
empresas precisam de ajuda para que tenham a iluminação pública a qual está sendo cobrada. 
Lembrou que a energia elétrica também precisa ser melhorada tendo em vista a potência exigida 
pelas máquinas da empresa do local. O Presidente destacou que o Prefeito já reivindicou junto à 
empresa Eletrocar a solução do problema. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 025/2021 – Dispõe 
sobre o Orçamento para o ano de 2022 e dá outras providências. Encaminhado para a Comissão 
Geral de Pareceres. Projeto de Lei Legislativo nº 04/2021 - Institui o Banco de Medicamentos 
denominado “Medicamento Solidário” no âmbito do Município de Colorado/RS e dá outras 
providências. De autoria da Vereadora Francini Pazinato. Encaminhado para a Comissão Geral de 
Pareceres. No Grande Expediente estava inscrito o Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – que ao usar a 
tribuna disse que iria também gravar seu pronunciamento e se algum secretário requisitasse a 
gravação era para fornecer, pois iria falar o que precisava dizer a comunidade. Num primeiro 
momento lamentou o pronunciamento de Secretário junto aos meios de comunicação, onde segundo 



o Vereador, o secretário não fez menção ao MDB pela vinda do recurso para reformas do Centro 
Esportivo, disse ainda ser um secretario que participa de todas as Administrações entre outras 
citações. O Ver. Aloisio citou todas as fases da busca do recurso, citando as idas à Brasília, das 
reivindicações junto aos Ministérios e Deputados, num emprenho seu, com o colega Mario Klein. 
Lamentou que houve reunião com diretoria da paróquia e padre, e a bancada do MDB se quer foi 
convidada. Salientou ser perseguição política o que está acontecendo e afirmou que tem um 
Vereador amigo do Secretário e que pode levar a informação do Vereador. Também usando a 
tribuna o Ver. Aloisio lamentou de notificação encaminhada a sua pessoa, pela qual estão cobrando 
do Vereador de viagens realizadas pela Câmara onde não foram descontados os dias de trabalho. 
Lamentou que já estão culpando o setor de Recursos Humanos. Houve o desconto algumas vezes e 
outras não. Disse que se preciso for devolver, irá e não ficará escondido, porque não é de se 
esconder como alguns fazem. Comentou já ter agendado audiência com o Ministério Público, 
lamentou porque não foram via Promotoria cobrar estes descontos não efetuados e lembrou e 
indagou porque não descontaram na época e somente agora. Finalizou dizendo que se não bateu o 
ponto é porque não foi trabalhar, por isso deviam ter descontado, lamentou que só está acontecendo 
com o Aloísio e indagou se será com os demais servidores. Disse ainda que não será Secretário que 
o irá intimidar.  O Presidente comentou que o Vereador tem direito de se expressar e falar o que 
entender, bem como sendo direito de ir até ao Ministério Público, e defendeu a responsável do 
Recursos Humanos, não tendo responsabilidade alguma. No Espaço das Explicações Pessoais 
fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Roberto Gorgen – Teceu comentários em 
relação à visita da Diretora da Universidade de Passo Fundo, o qual representou a Câmara. O 
assunto foi parceria para cursos de graduação e pós-graduação. Ver. Daniel Dal Pizzol – Teceu 
comentários em relação às colocações do colega Aloísio, que o entende por estar nervoso e bravo e 
no direito de rebater os fatos ocorridos. Citou que os Vereadores vão buscar os recursos e se quer 
são vistos ou reconhecidos, é preciso mostrar as conquistas e gratidão aos deputados. Disse que 
independente de partido, a Administração deve reconhecer o trabalho dos Vereadores. O Presidente 
Erlei disse que o Vereador além de buscar conhecimento buscam recursos, e enalteceu os acessos 
do colega Aloisio junto às repartições dos gabinetes do Estado e disse ser preciso estar unido. Ver. ª 
Francini Pazinato – Parabenizou o colega Luiz Felipe pelo aniversário. Agradeceu seu apoio no 
estudo do Projeto de Lei apresentado na sessão. Em relação às colocações do colega Aloísio disse 
concordar com as colocações do mesmo, e lamentou o áudio o qual nem ouviu na integra da 
entrevista do Secretário e disse repudiar, finalizou dizendo que perdeu a admiração e espera não 
perder o respeito com o secretario. Ver. Sandro Zanotto – Salientou a verba obtida para a obra de 
reformas do Centro Esportivo a qual teve a contribuição do colega Aloiso Xavier, vereador de 
segundo mandato e que teve a facilidade das portas irem se abrindo para as conquistas, citou que 
além da verba há a contrapartida do município e por último comentou do pedido de providência 
apresentado por ele. Ver. Juliano Fassini – Comentou sobre as colocações do colega Aloísio Xavier 
e lamentou a notificação para o colega efetuar devolução de valores não descontado por faltas, mas 
entende o Vereador que as faltas foram para buscar recursos. Lamentou que a devolução do 
legislativo no ano passado não foi reconhecida, nem as compras foram lembrados os Vereadores. 
Outro assunto abordado foi sobre um pedido de ajuda aos estudantes e lembrou que na legislatura 
passada havia solicitado, mas que não há mais Associação de Estudantes. Citou também o pedido 
de luz na Rua Córrego Branco e indagou porque na ocasião do calçamento não colocaram poste de 
iluminação. Finalizou que tem secretário que diz que o vereador fala muito, e pediu que viesse falar 
pessoalmente. Ver. Alison Schenkel – parabenizou a bancada do MDB pelos recursos obtidos. Por 
fim agradeceu o abono a sua falta e agradeceu as orações no tratamento do seu filho. O Presidente 
disse que os Vereadores sabiam do caso de saúde e por isso a falta foi justificada do colega Alison, 
aproveitou também e parabenizou os ciclistas que participaram do passeio ciclístico, e lamentou não 
ter sido convidado a falar na abertura do evento, mas esteve presente juntamente com os colega 
Everton e Roberto. Agradeceu e parabenizou o Diretor de Expediente Fernando e Vereador Roberto 
Gorgen por terem participado como ciclistas. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Agradeceu o as 
palavras de apoio dos colegas pelo desabafo apresentado, parabenizou o aniversariante Luiz Felipe 



e ao Diretor Fernando pelo grupo no Facebook de imagens antigas de Colorado, onde muitos 
coloradenses que saíram estão comentando. Por ultimo falou da ajuda solicitada por time de futebol 
sete e também da possibilidade de vinda do governador para dar início a obras de asfalto na região. 
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, 29 de novembro de 2021. 


