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Aos 27 (vinte e sete) 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 Sandro Zanotto que realizasse a leitura de trecho bíblico. 
Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da Ata nº 23/2021, que depois de 
lida foi aprovada por unanimidade. Após o Presidente solicitou a leitura das correspondências, 
proposições e projetos de lei. Proposições: Ver. Roberto Gorgen: Pedido de Providência: Que o 
Poder Executivo providencie a colocação de Tachões redutores de velocidade na Avenida Boa 
Esperança adjacentes às faixas de seguranças nos seguintes locais: - Escola Estadual Armindo 
Edwino Schwengber, Centro Social, Cultural e Esportivo, Lotérica, Agência dos Correios e também 
na Rua Daniel Nicolini, mais precisamente em frente ao portão da Escola Armindo Edwino 
Schwengber. Ver. Roberto Gorgen- Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Dionisio Antônio 
Kappaun. Ver. Daniel Dal Pizzol – Indicação - Que o Poder Executivo apresente antecipadamente 
uma prévia de qual será o percentual de reajuste no quadro dos servidores públicos municipais no 
mês de janeiro de 2022. Ver. Daniel Dal Pizzol – Moção de Aplauso para Administração e envolvidos 
nas Festividades de Natal. Ver. Juliano Fassini e subscrita por todos os Vereadores – Moção de 
Pesar pelo falecimento do Senhor Ernesto Neuhaus. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Indicação - Que 
o Poder Executivo elabore Projeto de Lei concedendo uma bonificação em parcela única aos 
Servidores Públicos Municipais. 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. 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. Parecer da Comissão Geral de 
Pareceres favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão e votação foi aprovado por 
unanimidade. Antes de passar para o espaço do Grande Expediente o Presidente suspendeu a 
sessão por alguns instantes para que fossem apresentadas as chapas para a Eleição da Mesa 
Diretora para o ano de 2022 (dois mil e vinte dois). Foi apresentada Chapa Única – Presidente: 
Ver:Sandro Zanotto - PP; Vice-Presidente: Ver. Roberto Gorgen-PDT; 1º Secretário- Ver. Alison 
Schenkel - PP; 2º Secretário- Ver. Erlei Ferrari da Fonseca-PDT:. Após a realização da votação, 
conforme prevê o Regimento Interno da Casa, o Presidente solicitou que fossem indicados dois 
Vereadores para o escrutínio dos votos sendo escolhidos os Vereadores: Ver. Roberto Gorgen e 
Verª Francini Pazinato. Realizado o escrutínio foi eleita a Chapa Única para o próximo ano de 2022, 
com nove votos favoráveis, e a referida Mesa tomará posse automática a partir do dia 1º 
(primeiro) de janeiro de 2022 (dois mil e vinte dois): A Mesa eleita ficou assim composta: 
Presidente: Ver:Sandro Zanotto - PP; Vice-Presidente: Ver. Roberto Gorgen-PDT; 1º 
Secretário- Ver. Alison Schenkel - PP; 2º Secretário- Ver. Erlei Ferrari da Fonseca-PDT.  Após 
os Partidos indicaram seus líderes: Partido Progressista – PP – Ver. Alison Schenkel; Partido 
Democrático Trabalhista – PDT: Ver. Erlei Ferrari da Fonseca: Partido Socialista Brasileiro- PSB – 
Ver. Everton Roveda, Partido Movimento Democrático Brasileiro –MDB – Ver.Aloisio Remo Alves 
Xavier; Também foram indicados os membros para a Comissão Geral de Pareceres: Vereadores: 
Presidente: Ver. Roberto Gorgen, Relator: Ver.Erlei Ferrari da Fonseca e Secretário: Ver. Alison 
Schenkel.  No Grande Expediente não tinha Vereador inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais 
fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Roberto Gorgen, cumprimentou a todos os 
presentes, parabenizou o Ver. Sandro Zanotto, visto que eleito Presidente da Casa Legislativa para o 
ano de 2022. Após, justificou seu pedido de providência acerca da colocação dos tachões em locais 
específicos da cidade, tendo em vista a sua preocupação com a velocidade com que os condutores 
trafegam com seus veículos nestes referidos pontos. Ver.Alison Schenkel - Cumprimentou a todos os 
presentes. Parabenizou o Ver. Sandro Zanotto, eleito Presidente da Casa Legislativa para o ano de 
2022, expondo que tem certeza que o colega eleito fará, em conjunto com os demais, um ótimo 
mandato. Por fim, desejou um feliz ano novo a todos.  Ver. Juliano Fassini. Cumprimentou a todos os 



presentes e parabenizou a Mesa Diretora eleita e desejou um ótimo trabalho no ano de 2022. 
Parabenizou também o trabalho realizado pela mesa do ano de 2021. Ver. Daniel Dal Pizzol. 
Cumprimentou os presentes. Parabenizou a Administração Municipal na condução e realização dos 
eventos de final de ano no município. Parabenizou a chapa eleita e desejou à nova Mesa Diretora 
eleita, um ótimo trabalho. Por fim, desejou um Feliz 2022 a todos. Ver. Aloísio Remo Alves Xavier. 
Cumprimentou a todos os presentes. Parabenizou a nova Mesa Diretora eleita para exercer mandato 
no ano de 2022. Convidou a todos que possam, para comparecer a uma reunião na data de 28 de 
dezembro, com o Prefeito Municipal e sindicato dos servidores, a fim de reivindicar um reajuste justo, 
em comparação à inflação e questionou não ter havido resposta da reivindicação ocorrida em outra 
reunião. Por fim, desejou a todos feliz Ano Novo.  Ver. Everton Roveda. Cumprimentou a todos os 
presentes. Primeiramente, parabenizou a Mesa Diretora eleita para o ano de 2022. Parabenizou a 
Administração Municipal na condução e realização dos eventos de final de ano no município. 
Parabenizou, ainda, a Ver.ª Francini Pazinato pela busca de recursos (emenda) para revitalização da 
Praça Dom Antônio Reis.  Verª. Francini Pazinato. Cumprimentou a todos os presentes. Parabenizou 
a Mesa Diretora eleita e desejou sucesso. .Parabenizou os servidores da Casa Legislativa, 
Fernando– Diretor de Expediente; e Luiz Felipe – Assessor Jurídico pelo trabalho realizado no ano 
de 2021. Por fim, desejou um feliz 2022 a todos, com muita saúde. Ver. Sandro Zanotto. 
Primeiramente, agradeceu aos colegas pelo apoio à chapa eleita, da qual foi eleito Presidente e 
expôs dar continuidade aos trabalhos que vêm sendo realizados pela mesa diretora de 2021, citou 
outros assuntos de interesse da Câmara e finalizou desejando um Feliz Ano Novo a todos, com 
muita saúde e energia. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca. Cumprimentou a todos os presentes. 
Parabenizou a Administração Municipal pelo trabalho realizado em prol da comunidade no ano de 
2021. Ainda, solicitou ao Diretor de Expediente que fizesse constar na presente ata acerca da 
elaboração de um pedido de indicação, firmado por todos os vereadores, tendo por objetivo a 
aplicação específica dos recursos recebidos do duodécimo e que não foram gastos neste ano e que 
serão devolvidos aos cofres do Município.  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, 27 de dezembro de 2021. 


