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Aos 20 (vinte) dias do mês de janeiro de 2022 (dois mil e vinte dois), às 7 (sete) horas e 30 (trinta) 
minutos, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores de Colorado, Estado do 
Rio Grande do Sul, com a presença de todos os Vereadores. Dando início aos trabalhos o Presidente 
Sandro Zanotto solicitou a leitura da Convocação e Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 001/2022 – 
Autoriza o Executivo Municipal a contratar por tempo determinado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público. Parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável e 
aprovado por unanimidade. Em discussão a Vereadora Francini Pazinato, disse ter conversado com 
a professora que não aceitou a convocação. Sugeriu que numa próxima vez o Prefeito encaminhe 
descrito quem não aceitou. Em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 
002/2022 – Concede revisão geral de remuneração aos Servidores Públicos Municipal.  Parecer da 
Comissão Geral de Pareceres favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão o Projeto o Ver. 
Erlei Ferrari da Fonseca – disse que o aumento é bom e como base do Governo foi convidado pelo 
Poder Executivo para reunião que definiu os índices do reajuste. Lamentou as colocações do colega 
Everton Roveda no grupo de whatsap e da postagem da colega Francini Pazinato em rede social. 
Disse que não é assim que se faz política. Ver. Everton Roveda – Em relação às colocações do 
colega Erlei se manifestou dizendo que o aumento é merecido, e que não se expressou mal e citou 
anotações da sessão do dia 10 (dez) de janeiro, que havia ficado claro que haveria uma reunião para 
todos, bem como havia no ano anterior sugerido uma reunião entre todos. Descreveu o ocorrido no 
dia 14 (catorze), deixando o trabalho e ao chegar na Prefeitura se sentiu enganado com a falta de 
respeito, citou que as colocações da colega Francini no facebook foram para esclarecer a 
comunidade. Enalteceu que é pontual em horários e lamentou o que ocorreu dizendo estar magoado. 
Ver. Daniel Dal Pizzol – ao se manifestar disse que o Ver. Everton faltou com respeito nas 
colocações e quanto à reunião da base do governo indagou que caso fosse o contrário seriam 
chamados? Também pediu respeito e comentou sobre o posicionamento do sindicato dos servidores, 
e que o sindicato teria uma reunião as 10h (dez horas com número restrito de participantes). Ver. 
Aloisio Remo Alves Xavier – destacou o percentual do projeto e disse ser bom, mesmo sem dois 
anos de remuneração. Destacou que como membro do Sindicato, irão lutar para uma reclassificação 
e melhora nos valores do vale alimentação. Lamentou as perseguições e o descontentamento com a 
Administração. Em relação à reunião disse não fazer questão estar presente por atitude de 
Secretário que já esteve em outras administrações, mas irá falar pessoalmente com o Prefeito o qual 
tem apreço. Na condição de Vereador de oposição, está sendo cobrado pela comunidade, 
Servidores e está observando que terão uma legislatura de cobranças. Presidente Sandro se 
manifestou dizendo que o percentual é bom e que se fosse maior poderia haver falta de dinheiro e 
que em outras gestões não deram uma valorização necessária e em relação às colocações do 
colega Aloisio lamentou que sempre haverá pressões. Ver.ª Francini Pazinato – parabenizou o 
Presidente pela conduta e dinamismo da sessão, e se reportou as colocações do colega Erlei, 
dizendo que o perfil do facebook é dela e ela posta o que convém. Em relação às colocações do 
colega Daniel disse haver mal entendido, pois por seis meses se falava em reunir os Vereadores e 
não foi definido data e horário e lamentou o ocorrido. Em relação ao reajuste citou os índices de 
aumento em cada ano de cada legislatura. Outro item abordado foi a entrevista do Prefeito em rádio 
dizendo ter se reunido com os Vereadores, mas não disse ter sido somente com a base do Governo. 
Finalizou ressaltando que deve haver respeito e a presença do Vereador Aloisio na reunião com o 
sindicato e Administração foi por ele ser servidor. O Presidente disse não ter ouvido a entrevista do 
Prefeito. Ver. Daniel Dal Pizzol pediu espaço e informou que só soube da reunião da base governista 
após a sessão ordinária. O Presidente lembrou que foram chamados para uma reunião sem saber 
qual seria o assunto. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – solicitou ao Ver. Roberto Gorgen espaço para 
se manifestar e teceu comentários às colocações da colega Francini, bem como citou índices da 
inflação de anos anteriores e lamentou que somente agora o Sindicato dos Servidores bate de frente 
com a Administração. Lamentou as colocações do colega Everton Roveda, entendendo ter o mesmo 
se reportado mal. O Presidente usou da palavra e disse que os membros do sindicato são oposição 



ao governo e que ao invés de se caminhar para frente está se indo para traz. Ver.ª Francini Pazinato 
– comparou a nova e velha política, lamentando situações que ocorrem, criticando o Secretario de 
Administração que segundo ela está sempre do lado de quem ganha as eleições, disse que em 
conversa amistosa com o prefeito o secretário interviu na conversa e portanto repudia a conduta. 
Ver. Roberto Gorgen – Salientou que não gostaria de entrar em polêmica que houve colocações no 
dia geradas mais pela emoção. Citou que a administração valorizou e ouviu a base e que dificilmente 
chamarão vereadores que não sejam da situação. O Presidente disse que a política vem errada de 
cima e lamentou. Ver. Juliano Fassini – teceu comentários ao percentual de aumento e da 
reivindicação que aconteceu para que este valor fosse encaminhado, em relação a reunião disse ter 
havido mal entendido, mas questionou a expressão utilizada pelo colega Everton no grupo de 
whatsap Em relação a reunião da base governista foi de diversos assuntos e após a reunião o 
Prefeito não se sentiu bem e teve que ser atendido pela equipe de saúde. O Presidente destacou 
que os Vereadores reivindicaram percentuais maiores e mesmo o Prefeito estar preocupado com os 
Servidores sabe das necessidades e crise que assola o país. Em votação o Projeto foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei nº 003/2022 – Concede revisão geral no subsídio de Secretário 
Municipal. Parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável e aprovado por unanimidade, em 
discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo nº 01/2022 – 
Concede recomposição nos subsídios dos Vereadores Municipais. Parecer da Comissão Geral de 
Pareceres favorável e aprovado por unanimidade, em discussão e votação o projeto foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei Legislativo nº 02/2022 – Concede recomposição nos subsídios do 
Prefeito Municipal e Vice-Prefeito. 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 
004/2022 – Autoriza o Poder Público Municipal a ceder em concessão de uso gratuito um poço 
artesiano. Parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável e aprovado por unanimidade, em 
discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade. 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, 20 de janeiro 
de 2022. 


