
ATA Nº. 28/2022 
Aos 14 (catorze) dias do mês de março de 2022 (dois mil e vinte dois), 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 aos trabalhos o Presidente Sandro 
Zanotto solicitou ao Ver. Erlei Ferrari da Fonseca que proferisse a leitura da bíblia. Dando 
continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da Ata nº 25/2022, Ata nº 26/2022 e Ata nº 
27/2022 que depois de lidas foram aprovadas por unanimidade. Após o Presidente solicitou a leitura 
das correspondências, proposições e projetos de lei. Proposições: Ver. Sandro Zanotto e subscrita 
por todos os Vereadores – Moção de Apoio – Em apoio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 
Fetag, na pauta de demandas dos agricultores familiares para amenizar os efeitos da estiagem. Ver. 
Sandro Zanotto e Ver. Everton Roveda – Pedido de Providência - Colocação de dois quebra-molas 
na Rua Irineu Antônio Vian, na Comunidade da Linha Carvalho. Ver. Juliano Fassini – Indicação – 
Mudança no trânsito junto a Rua Daniel Nicolini, alterando o sentido da mesma em mão única no 
trecho compreendido entre a Avenida Boa Esperança e Rua São José. Ver. Juliano Fassini – Pedido 
de Providência: Que sejam continuados os serviços de cascalhamento iniciados na Comunidade de 
Santa Rita e cascalhamento em toda a estrada por onde passa o transporte escolar. Ver. Juliano 
Fassini – Pedido de Providência: Colocação de quebra-molas na Avenida Princesa Isabel nas 
imediações da EMEI Pequeno Aprendiz.  Ver. Juliano Fassini- Pedido de Providência: Abertura de 
boca de lobo na tubulação ao lado da Escola Divino Espírito Santo no Distrito de Vista Alegre junto a 
Avenida Santo Martins Pinto. Ver. Daniel Dal Pizzol – Pedido de Providência: Que o Poder Executivo 
providencie melhorias na quadra de areia e estrutura em geral junto à quadra localizada no final da 
Travessa Getúlio Vargas. Ver. Daniel Dal Pizzol – Pedido de Providência: Que o Poder Executivo 
urgentemente tome providências em relação às ruas que não tem calçamento na Vila Padre Osmari, 
havendo sérios problemas com acúmulo de água das chuvas e poeira em dias secos. Ver. Daniel Dal 
Pizzol e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Aplausos para a Igreja Assembleia de Deus 
que realizou reinauguração e reformas no templo. Ver. Daniel Dal Pizzol e subscrita por todos os 
Vereadores – Moção de Aplausos aos jovens Eduardo Ribas e Harley dos Santos que estão 
representando Colorado/RS como atletas das categorias de base da ACBF de Carlos Barbosa. Ver. 
Erlei Ferrari da Fonseca – Indicação - Que o Poder Executivo estude a viabilidade de conceder aos 
professores municipais os valores do novo piso nacional: Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Indicação: 
Que o Poder Executivo estude a viabilidade de conceder o Incentivo Financeiro aos Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias vinculados ao PACS/ESF. Ver. Erlei 
Ferrari da Fonseca e subscrito pelos demais Vereadores – Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. 
Zélia Rizzardi Pezzini. Ver.ª Francini Pazinato – Indicação - Que o Poder Executivo disponibilize em 
seus espaços públicos uma sala somente para ensaios do Coral Municipal.  Ver.ª Francini Pazinato – 
Indicação - Que o Poder Executivo disponibilize maior número de lixeiras no perímetro urbano e em 
Vista Alegre, e que as mesmas sejam lavadas com frequência.  Ver.ª Francini Pazinato, Ver. Aloisio 
Remo Alves Xavier e Ver. Everton Roveda – Pedido de Informação - Que o Poder Executivo informe 
o motivo de não ter pago os valores do Programa Federal Previne Brasil, no que dispõe o Art. 7º § 2º 
da Lei Municipal nº 1355 de 22 de fevereiro de 2022. Art. 7º...§2º - O valor correspondente aos 
meses do ano de 2021 será pago juntamente com a folha de pagamento do mês de fevereiro de 
2022. Ver.ª Francini Pazinato e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Aplausos pelo Dia 
Internacional da Mulher. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Pedido de Providência - Que o Poder 
Executivo, urgentemente providencie motonivelamento e cascalhamento junto às estradas do 
Município, sejam ela estradas gerais, secundárias e travessões. Ver. Everton Roveda – Indicação - 
Que o Poder Executivo analise a possibilidade de nomear uma Auxiliar de Ensino para a Emei 
Carolina Riva. Todas as proposições foram deferidas pela Mesa Diretora.  Projetos de Lei: Projeto de 
Lei nº 006/2022 – Altera a Lei Municipal nº 185 de 31/03/1997, que Institui o Conselho Municipal de 
Saúde e dá outras providências. Parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável e aprovado por 
unanimidade. Em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 007/2022 – 
Estabelece os limites do perímetro urbano do Distrito de Vista Alegre e dá outros providências. 
Encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. Projeto de Lei nº 008/2022 – 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 e votação foi aprovado por unanimidade. No Grande Expediente não 
havia inscrição de Vereadores. Nas explicações pessoais fizeram uso da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver. Roberto Gorgen – Parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher em 
especial a Ver.ª Francini Pazinato. Apresentou um relato da participação de curso na Uvergs e da 
satisfação de ter sido escolhido como Vice-Presidente Regional da Entidade. O Presidente Sandro 
parabenizou o mesmo pela conquista. Ver.ª Francini Pazinato – Saudou a presença dos ex-
vereadores presentes o senhor Airton Ribas e Tatiane Sandri Alves Xavier no ato Secretária de 
Saúde e saudou a todas as mulheres pelo dia Internacional da Mulher. Teceu comentários acerca do 
curso da Uvergs bem como da recepção e atendimento junto ao Gabinete do deputado Clair Kuhn. 
Abordou ainda dos pedidos apresentados na sessão em especial ao Pedido de Informação, e 
entende que mesmo o servidor estar de atestado, alguém deveria ter realizado o pagamento dos 
recursos do Previne Brasil. Por fim parabenizou o colega Roberto Gorgen por ser Vice-Presidente 
Regional da Uvergs.  Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Teceu comentários dos projetos aprovados na 
sessão em especial ao projeto de contratação e aplaudiu a Administração pelo plantão estendido que 
era para ser de um ano e está ainda sendo realizado. Lamentou que a oposição votou em outra 
ocasião contrária à contratação de Auxiliar de Ensino e agora apresentam proposição pedindo 
contratação. Teceu ainda comentário a suas proposições apresentadas. Em relação ao Pedido de 
Informação, citou que a responsável pelo Recursos Humanos está de atestado e será ajustado e 
pago em breve o Previne Brasil. Finalizou parabenizando as mulheres e lamentando o falecimento do 
Prefeito de Saldanha Marinho. O Presidente Sandro também mencionou o falecimento do Prefeito e 
comentou as colocações do colega Erlei. Ver. Everton Roveda – Relatou os temas debatidos no 
Curso da Uvergs e parabenizou o colega Roberto por ser Vice-Presidente da entidade. Parabenizou 
a colega Francini pelo recurso obtido para revitalização da praça, já em relação ao pedido de uma 
auxiliar de ensino, disse ser fruto de reivindicação de pais e corrigiu as colocações do colega Erlei 
dizendo que o projeto para contratação de Auxiliar de Ensino foi aprovado por unanimidade. Por fim 
falou do projeto aprovado e da importância de atendimento noturno na Secretaria de Saúde e do 
pedido juntamente com o Presidente de colocação de quebra mola na Linha Carvalho. O Presidente 
comentou do pedido de Auxiliar de Ensino e das informações obtidas junto a Secretaria de 
Educação. Ver. Daniel Dal Pizzol – Parabenizou o Ex-Vereador Airton Ribas e familiares pelos 
meninos Coloradenses que foram jogar na ACBF de Carlos Barbosa e desejou sucesso por estarem 
representando Colorado. Também citou a ida à inauguração do templo da Assembleia de Deus e 
representou a todos os colegas. Finalizou desejando bom trabalho à Secretária de Saúde bem como 
pediu para que a Administração olhe para a situação de ruas sem calçamento na Vila Padre Osmari 
e relatou a problemática existente no local. O Presidente destacou a importância de cuidados que 
devem haver junto a Vila e a urgência de colocação de cascalho. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – 
destacou que há seis anos pede cascalhamento e motonivelamento geral nas estradas, e agradeceu 
a recepção do vice-prefeito Ivalir Roveda, que além de escutar reconhece os problemas existentes. 
Dos principais problemas estão com o transporte escolar e caminhão do leite que tem dificuldades de 
locomoção. Destacou o pedido do colega Daniel que vem sendo solicitado a tempo e finalizou 
parabenizando os coloradenses que foram jogar futsal em Carlos Barbosa. O Presidente informou 
que na sua propriedade há uma pedreira licenciada e que o trabalho deverá ocorrer e organizando a 
situação das estradas. Ver. Daniel solicitou um espaço e citou que quando era Servidor Público no 
ano de 2012 realizaram uma cascalhamento geral e tinham treze caminhões puxando pedras e levou 
cerca de um ano para concluir o trabalho. Frisou ser necessário agilizar os trabalhos e extinguir o 
turno único. Ver. Juliano Fassini – Teceu comentários do Dia da Mulher, das proposições 
apresentadas e de sua autoria, como mão única nas proximidades da Escola e também a abertura 
de boca de lobo na Avenida de Vista Alegre. Criticou a situação das estradas e pediu para o 
Secretário andar pelo interior com o carro próprio em dias de chuva, e parabenizou a cedência de 
pedras pelo Presidente Sandro, lembrou inclusive que na sua propriedade há uma pedreira 
desativada por questões ambientais. O Presidente complementou as colocações do colega Juliano e 



o risco com o transporte escolar que transporta vidas e necessita de condições nas estradas. Ver. 
Erlei pediu o espaço do colega Alison e pediu desculpas ao colega Everton por ter acusado dos 
mesmos terem votado contrário em 2021 para a contratação de Auxiliar de Ensino, disse haver 
confundido com Professores. Por fim convidou os colegas para a Sessão da Ascamaja em Lagoa 
dos Três Cantos. O Presidente agradeceu as colocações e explicações da Secretária de Saúde e 
parabenizou as Mulheres pelo dia. 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, 14 de março de 2022. 


