
ATA Nº. 29/2022 
Aos 28 (vinte oito) dias do mês de março de 2022 (dois mil e vinte dois), 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. 
Daniel Dal Pizzol que proferisse a leitura da bíblia. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente 
solicitou a leitura da Ata nº 28/2022 que depois de lida foi aprovada por unanimidade. Após o 
Presidente solicitou a leitura das correspondências, proposições e projetos de lei. Proposições: Ver. 
Everton Roveda – Indicação – Que o Poder Executivo analise a necessidade de Construção de Casa 
Mortuária no Distrito de Vista Alegre, reivindicação pleiteada pela comunidade local e vizinhas. Ver. 
Everton Roveda – Indicação – Que o Poder Executivo crie um calendário esportivo e retome o 
quanto antes a realização de eventos e competições esportivas, como campeonatos de Futebol, 
Futebol sete, Futsal, torneios de Bochas e outros. Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – Pedido de 
Providência – Que o Poder Executivo, providencie reformas em casas, construção e melhorias em 
banheiros para famílias carentes e para pessoas com necessidades especiais. Ver. Aloísio Remo 
Alves Xavier – Pedido de Providência – Que os Munícipes que frequentam com suas famílias 
momentos de lazer junto ao calçadão da Prefeitura tenham acesso a banheiros, bem como um local 
que possam usufruir de água gelada e água quente para chimarrão. Ver. Sandro Zanotto e subscrita 
por todos os Vereadores – Moção de Pesar pelo falecimento da Senhora Lucila Barzotto. Ver. 
Sandro Zanotto e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Pesar pelo falecimento da Senhora 
Leonilda Lucca Barcelos.  Ver. Sandro Zanotto e subscrita por todos os Vereadores – Moção de 
Pesar pelo falecimento da Senhora Anatília da Silva Pedroso. Ver. Sandro Zanotto e subscrita por 
todos os Vereadores – Moção de Pesar pelo falecimento da Senhora Otília Fátima Xavier da Silva. 
Ver. ª Francini Pazinato – Indicação - Que o Poder Executivo viabilize a realização de Concurso 
Público em todos os setores que há vacância de cargos, bem como seja revisto o pagamento do 
Vale-Alimentação no período de férias dos Servidores. Em discussão o Ver. Aloisio Remo Alves 
Xavier teceu comentários ao pedido de melhorias em sanitários e casas, dizendo ser uma 
reivindicação de tempo e que há cidadãos que precisam somente a mão de obra. Já em relação ao 
pedido de bebedouro e banheiro no calçadão, entende o Vereador ser um valor baixo e necessário 
para a população. Ver. Everton Roveda – comentou que a comunidade está pedindo a retomada nos 
esportes nas mais variadas modalidades, bem como falou da reivindicação de uma Casa Mortuária 
em Vista Alegre, reivindicação da comunidade, bem como é um pleito de tempo, já pleiteado pelo ex-
vereador Elio Barili que buscou recursos federais. Nas manifestações dos Vereadores o Presidente 
teceu comentários de apoio. Todas as proposições foram deferidas pela Mesa Diretora. Projetos de 
Lei: Projeto de Lei nº 007/2022 – Estabelece os limites do perímetro urbano do Distrito de Vista 
Alegre e dá outras providências. Parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável aprovado por 
unanimidade. Em discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 
009/2022 – Autoriza e Consolida o Plano Diretor do Município de Colorado.  Encaminhado para a 
Comissão Geral de Pareceres. Projeto de Lei nº 010/2022 – Cria cargos no quadro de cargos de 
provimento efetivo do Município e dá outras providências.   Encaminhado para a Comissão Geral de 
Pareceres. No Grande Expediente não havia Vereadores inscritos. Nas Explicações Pessoais 
fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Agradeceu a 
resposta da Secretária de Educação a pedidos da sessão anterior e disse ter sido a primeira vez 
desde que é Vereador que isso ocorre. Quanto ao projeto de contratação disse que é preciso estudar 
o mesmo e afirmou a necessidade de concurso público. Também parabenizou a nova Direção da 
Ascamaja, que ficou como PDT, desejou sucesso e lamentou equívocos que ocorreram. Também 
relatou as prévias do MDB para a escolha do candidato ao Governo do Estado e lamentou a forma 
de como foi procedida. Ver. ª Francini Pazinato – Comentou sobre sua indicação e frisou a 
importância de concurso público, citando inclusive a questão previdência onde fortaleceria o Fundo 
Próprio de Previdência. Falou ainda da importância de alterar a lei e conceder o vale-alimentação em 
período de férias. Por último agradeceu os trabalhos da Secretaria de Obras e da resposta da 
Secretária de Educação. Também fez breve comentário da indicação de colocação de bebedouros 
do colega Aloísio. O presidente Sandro falou das obras e disse que muitas vezes estão lentas devido 



à falta de mão de obra. Ver. Roberto Gorgen – concordou da importância que tem o concurso 
público, mas primeiramente entende ser necessário a reclassificação e melhora nos valores dos 
cargos, para haver candidatos. Parabenizou em seu pronunciamento a nova Mesa Diretora da 
Ascamaja e o Ver. Erlei Ferrari da Fonseca por fazer parte da nova direção. Finalizou agradecendo e 
parabenizando a Secretária Anelise por ter respondido aos pedidos. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – 
Citou a importância do vale-alimentação, mas também falou da necessidade de um profissional em 
medicina do trabalho para avaliar o número de atestados. Em relação a indicação da retomada do 
esporte, lembrou que está cobrando. Outro item abordado pelo Edil foi em agradecimento e 
congratulação aos trabalhos desenvolvidos nas estradas e pela cedência de cascalho por parte do 
Presidente Sandro Zanotto, também teceu comentários referente a necessidade de concurso público, 
desde que haja reclassificação de valores, bem como em relação a casa mortuária disse haver 
necessidade de união como ocorreu na reforma aqui na cidade. Presidente Sandro Zanotto falou que 
a Casa Mortuária é demanda da legislatura anterior onde emendas parlamentares foram pleiteadas e 
não as receberam. Quanto ao concurso público disse ser uma necessidade, mas primeiro terão que 
qualificar os cargos. Quanto a cedência de pedras, citou que há mais de 50 (cinquenta) anos fazem 
doação, mas que não são reconhecidos. Ver. ª Francini Pazinato – complementou as colocações do 
colega Erlei em relação a atestados e em ter médico do trabalho, citou as regras e direitos impostos 
pela lei. O Presidente fez breve comentário. Ver. Juliano Fassini- Relatou que a indicação de Casa 
Mortuária é um pensamento de tempo e que seria viável desde que a Mitra passasse para o 
Município um terreno. Em relação a concurso público destacou que enquanto tiver valores baixo de 
remuneração não adianta realizar concurso, e os salários segundo o Vereador são irrisórios e citando 
as dificuldades dos Servidores. Ver. Daniel Dal Pizzol – indagou o colega Aloisio Xavier que cobra 
constantemente das secretarias e dos pedidos apresentados pelo mesmo, dizendo que deveria haver 
turno de trabalho o dia todo. Citou o número reduzido de servidores na Secretaria de Obras. 
Questionou também sobre a necessidade de melhorias na iluminação pública e da assistência que 
deverá ocorrer por empresa contratada para manutenção. O Presidente se dispôs a verificar a 
situação de empresa de manutenção de iluminação pública. Ver. Erlei solicitou o espaço do Ver. 
Alison Schenkel e citou a necessidade dos médicos locais analisarem a questão de atestados para 
servidores, em relação a empresa de iluminação pública, disse que quando contratada para 
instalação o contrato previa cinco anos de manutenção, mas não tem certeza é preciso verificar, 
salientou o Vereador. Ver. Daniel solicitou um aparte e disse que em relação ao vale-alimentação é 
preciso fazer algo e depende da união de todos. 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, 28 de março de 2022. 
 


