
ATA Nº. 30/2022 
Aos 11 (onze) dias do mês de abril 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. 
Aloísio Remo Alves Xavier que proferisse a leitura da bíblia, após, o Presidente pediu ao Diretor de 
Expediente que proferisse a leitura da Ata nº 29/2022 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 – Pedido de Providência – Que sejam realizados serviços de 
motonivelamento na estrada que parte de Vista Alegre até Santa Rita e cascalhamento na estrada 
que dá acesso a propriedade de Arcilo Bertoldi. Ver. ª Francini Pazinato – Indicação – 
Implementação imediata da Lei Complementar 191/2022 que altera a Lei Complementar 173/2020 
que trata do tempo de serviço do funcionalismo municipal. Ver. Alison Schenkel – Pedido de 
Providência – Colocação de emborrachado no piso da Escola Pequeno Aprendiz na Vila Padre 
Osmari, mais precisamente nas salas que abrigam as turmas do Berçário I e II. Ver. Aloísio Remo 
Alves Xavier – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo, providencie colocação de cascalho 
no acesso e junto à agroindústria de morangos da propriedade do Sr. Juliano Lava na comunidade 
de Nova Trípoli. Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo, 
providencie colocação de cascalho da propriedade da família Xavier até o Distrito de Vista Alegre. 
Em discussão o Ver. Aloísio enalteceu a importância de cascalhamento e relatou a situação precária 
de estradas. Ver. ª Francini Pazinato – apresentou detalhes da lei objeto de sua indicação. O 
Presidente se reportou as colocações dos colegas. Todas as proposições foram deferidas pela Mesa 
Diretora. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 009/2022 – Autoriza e Consolida o Plano Diretor do 
Município de Colorado. 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 
010/2022 – Cria cargos no quadro de cargos de provimento efetivo do Município e dá outras 
providências. Retirado a pedido do Poder Executivo no dia 04 de abril de 2022. Projeto de Lei nº 
011/2022 – Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros, mediante Plano de Trabalho, 
ao Grupo de apoio a Polícia Civil de Carazinho – GAP – Delegacia de Carazinho/RS.  Parecer da 
Comissão Geral de Pareceres favorável e aprovado por unanimidade, em discussão o projeto, o Ver. 
Erlei Ferrari da Fonseca se posicionou contrário alegando que é obrigação do Estado e não do 
Município, e que o referido valor seria útil investir na população carente. Em votação foi aprovado 
pela maioria com votos contrários dos Vereadores Erlei Ferrari da Fonseca e Juliano Fassini. Projeto 
de Lei nº 012/2022 – Desafeta bem público de uso especial, declara de uso dominical, autoriza a 
alienação (venda-permuta-doação) na forma da Lei 8.666/93 e dá outras providências.  Encaminhado 
para a Comissão Geral de Pareceres. Projeto de Lei nº 013/2022 – Altera a Lei Municipal nº 1.068, 
de 31 de julho de 2013, que regulamenta o convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola – 
CIEE/RS. Encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. Projeto de Lei nº 014/2022 – Cria 
Cargos no Quadro de Provimento Efetivo do Município.  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 015/2022 – 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 o Ver. Aloísio 
Remo Alves Xavier disse ser contrário à forma de contratação, entendendo ser necessário concurso 
público e por isso votou favorável à criação de cargos. Ver. ª Francini Pazinato – disse seguir o 
raciocínio do colega Aloísio em relação a forma de contratar, mesmo sendo favorável a criação dos 
cargos. Em votação foi aprovado pela maioria com votos contrários dos Vereadores Aloisio Remo 
Alves Xavier, Everton Roveda e Francini Pazinato e favoráveis dos Vereadores: Alison Schenkel, 
Daniel Dal Pizzol, Erlei Ferrari da Fonseca, Juliano Fassini, Roberto Gorgen e Sandro Zanotto. 
Projeto de Lei nº 016/2022 – Inclui meta prioritária e Projeto no Plano Plurianual-PPA, na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias-LDO e na Lei Orçamentária, para o ano de 2022. Parecer da Comissão 
Geral de Pareceres favorável e aprovado por unanimidade em discussão e votação o projeto foi 
aprovado por unanimidade. No Grande Expediente não havia Vereadores inscritos. Nas Explicações 



Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Everton Roveda – Comentou em 
relação ao pedido de providência apresentado, pois foi matéria de pedidos anteriormente realizados. 
Por fim falou da importância do Projeto nº 016 aprovado na sessão com melhorias e criação de 
caminhódromo no Estádio Municipal. O Presidente também agradeceu a Administração pela obra. 
Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – Convidou os colegas para a Cavalgada que acontecerá no 
Município, evento grandioso com a participação de mais de vinte cinco cidades e pediu apoio dos 
colegas. O Presidente citou melhorias junto ao Parque de Eventos em virtude da Cavalgada e pediu 
que todos participem. Ver. Erlei Ferrai da Fonseca – Parabenizou o colega Everton Roveda por 
reconhecer o empenho da Administração na obra que é fruto de recursos obtidos junto a Secretaria 
do Esporte com o Deputado Danrlei. Em relação às estradas informou que estão sendo contratados 
caminhões e máquinas para suprir as deficiências.  O Presidente citou as coisas boas realizadas e 
lamentou erros que aconteçam. Ver. Juliano Fassini – Teceu comentários de que a oposição teve 
que solicitar serviços junto sua localidade, como já aconteceu na legislatura passada onde o 
Vereador teve que solicitar serviços nas proximidades de propriedade de outro Vereador. Destacou 
que tem secretario dizendo que o Vereador faz campanha contra, frisou, porém que trabalha e luta 
pelo povo. Lembrou que a Secretaria de Obras precisa ser melhor administrada, e lamentou que não 
foram realizadas melhorias nas estradas no verão e que o Secretário precisa averiguar as obras no 
interior e se preciso for deverão convocar o Secretário para dar explicações, apontou também à falta 
de recolhimento de entulhos na Vila Padre Osmari. O Presidente comentou as colocações e citou a 
importância de coordenação de trabalhos. Ver. Daniel Dal Pizzol – Falou da preocupação de 
cascalhar as estradas e da cobrança que existe pelo interior, bem como pediu que a Administração 
dê atenção para a população. Em relação à ideia do Ver. Juliano em convocar o Secretário de Obras, 
vê como desnecessário, pois em reunião com a base governista muitas preocupações foram 
expostas ao mesmo para que tomasse as devidas providências. Citou alguns pontos críticos nas 
estradas que merecem a devida atenção. O Presidente comentou em relação aos trabalhos de 
retirada de cascalho que foram interrompidos para a colocação de tubos em ponte. Em relação ao 
Secretário, o mesmo teve conversa com Vereadores e depende dele a realização da demanda. O 
Presidente Sandro Zanotto também se manifestou em relação às emendas obtidas junto aos 
deputados progressistas e citou a presença nesta casa durante a semana anterior do Deputado 
Covati Filho que além de recursos já destinados para calçamento na Vila Padre Osmari, destinou 
recursos para o Parque de Eventos. Também parabenizou os organizadores de evento junto à praça, 
mas lamentou a falta de presença da população. Antes de finalizar a sessão o Presidente falou da 
necessidade de Comissão Especial para apreciar o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Gestor 
Celso Gobbi do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Ficando assim constituída a Comissão Especial: 
Presidente: Ver. Alison Schenkel, Relator: Ver. Roberto Gorgen e Secretário: Ver. Everton Roveda. O 
Presidente suspendeu por uns minutos a sessão para definir a data da próxima em virtude da 
Marcha à Brasília. Ficou definida para o dia 20 (vinte) de abril de 2022. 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, 11 de abril de 
2022. 
 


