
ATA Nº. 23/2021 
Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro 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 Roberto Gorgen que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando 
continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da Ata nº 22/2021, que depois de lida foi 
aprovada por unanimidade. Após o Presidente solicitou a leitura das correspondências, proposições 
e projetos de lei. Proposições: Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Pedido de Providência – Que o 
Poder Executivo agilize a manutenção geral com revisão da parte mecânica, bem como limpeza da 
frota que realiza o transporte. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência – Que a Secretaria de 
Obras efetue recolhimento de entulhos depositados na Vila Padre Osmari semanalmente. Ver. 
Juliano Fassini e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Pedro 
Gonçalves de Mello. Ver. Roberto Gorgen – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo 
providencie a proibição de tráfego de caminhões e veículos pesados junto a Avenida Boa Esperança 
no trecho compreendido entre as ruas Getúlio Vargas e Santos Dumont. Ver. Alison Schenkel – 
Pedido de Providência – Colocação de luminárias nos postes existentes na saída da cidade no 
trecho entre o Parque de Máquinas até a entrada da Rua do Vale Alegre. Todas as proposições 
foram deferidas pela Mesa Diretora. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 025/2021 – Dispõe sobre o 
Orçamento para o ano de 2022 e dá outras providências. Permanece na 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. 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 026/2021 – Institui no Município de Colorado o Programa de Adoção de Espaços Públicos. 
Encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. No Grande Expediente não tinha Vereador 
inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. 
Sandro Zanotto – relatou a ida em curso da Uvergs e da importância do mesmo no aprendizado, 
citou ainda contatos com deputados reforçando pedidos de verbas para o Município, citou o pedido 
ao Deputado Sérgio Turra de recursos para um Parque de Rodeios. Por último convidou os colegas 
para a Cavalgada do Bem que acontece no final de semana, passando nas ruas da cidade. Ver. 
Roberto Gorgen – Teceu comentários em relação ao curso da Uvergs e citou assuntos e das dúvidas 
sanadas, além de contato com o Deputado Pompeo de Matos. Finalizou justificando o seu pedido de 
providência que trata do tráfego de caminhões na Avenida Boa Esperança. Ver. Aloisio Remo Alves 
Xavier- Lembrou que juntamente com o Vereador Roberto Gorgen reivindicou acompanhando os 
Servidores e membros do Sindicato, mas que infelizmente não recebeu se quer alguma informação a 
cerca de percentuais de reajuste dos servidores, tendo cobrança constante. Finalizou falando da 
importância da Cavalgada do Bem. Ver. Everton Roveda – Prestou agradecimento ao pedido 
atendido, o qual pedia iluminação da Rua Córrego Branco próximo às empresas, bem como 
cascalhamento nas proximidades. Convidou para a Cavalgada do Bem e dos pontos de coleta de 
doações. Finalizou falando do curso da Uvergs bem como relatou ida juntamente com a colega 
Francini em audiência com Deputado. Ver. ª Francini Pazinato – destacou a ida à Porto Alegre e das 
palestras abordadas e audiência com Deputado Biolchi juntamente com o colega Everton, noticiou 
emenda bem encaminhada. Agradeceu o apoio unânime em Projeto de Lei de sua autoria. Ver. 
Daniel Dal Pizzol – Agradeceu a Administração ter atendido seu pedido e do colega Everton, lembrou 
ser dever agradecer quando atendidos, citou a colocação das luminárias na Rua Córrego Branco, 
frisando as melhorias com o pedido. Ver. Juliano Fassini – Justificou o seu pedido de providência em 
relação ao lixo na Vila Padre Osmari e da criação de insetos e ratos com o acúmulo, pediu atenção 
com este problema. Se manifestou em relação ao aumento e reclassificação dos salários dos 
Servidores exigindo respostas. O Presidente se manifestou diante das colocações dos colegas e 
comentou sobre vários assuntos abordados. 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, 13 de dezembro de 2021. 


