
ATA Nº. 32/2022 
Aos 09 (nove) dias do mês de maio 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 a Ver.ª 
Francini Pazinato que proferisse a leitura da bíblia, após, o Presidente pediu ao Diretor de 
Expediente que proferisse a leitura da Ata nº 31/2022 que depois de lida foi aprovada por 
unanimidade. O Presidente solicitou a leitura das correspondências, proposições e projetos de lei. 
Proposições: Ver. Alison Schenkel e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Pesar pelo 
falecimento do Sr. Darci Grandi. Ver. Roberto Gorgen e subscrita por todos os Vereadores – Moção 
de Pesar pelo falecimento do Sr. Zulmiro Ottoni. Ver. Roberto Gorgen e subscrita por todos os 
Vereadores – Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Jardel Acatroli. Verª. Francini Pazinato e 
subscrita por todos os Vereadores – Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. Suili Lurdes Pazinato. 
Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência – Construção de ponte com colocação de tubos galeria 
na sanga que atravessa a estrada geral que liga Santa Rita a Arroio das Pacas nas proximidades das 
famílias Caraffini e Rover. Ver. Daniel Dal Pizzol – Indicação – Que o Poder Executivo disponibilize 
aos produtores de leite uma infraestrutura de limpeza e cascalhamento na base de cada silo, bem 
como no entorno e acesso ao local de retirada de silagem. Ver. Sandro Zanotto e Ver.ª Francini 
Pazinato e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Aplausos - para a Prenda Gisele Bandera 
que irá representar a 7ª Região Tradicionalista - Passo Fundo/RS e a Cabanha 44 de Colorado/RS 
na 32ª FECARS – Festa Campeira em Pelotas, de 12 a 15 de maio de 2022 no Laço Feminino.  Ver. 
Erlei Ferrari da Fonseca e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Pesar pelo falecimento da 
Sra. Alaide Maria Ferrari. Ver. Alison Schenkel – Indicação –Remoção dos canteiros existentes nos 
entroncamentos das ruas com a Avenida Boa Esperança denominados popularmente por “rotatórias” 
e que sejam colocados tachões como sinalizadores do trânsito. Ver.ª Francini Pazinato e subscrita 
por todos os Vereadores– Moção de Aplausos - Pelo dia das Mães, a todas as mães Coloradenses. 
Ver. Everton Roveda – Pedido de Providência – Que sejam realizados serviços de motonivelamento 
e principalmente de colocação de cascalhos nos seguintes locais: - Estrada que liga a VRS-819 
(Posse do Barreiro) até a ERS 451, passando pelas propriedades de Dirceu Gorgen, Lirio Riva e 
Guilherme Gorgen. Estrada da Linha Cachoeirinha que passa pela propriedade de Aristides Picinini 
até a propriedade de Anildo Fassini. Todas as proposições foram deferidas pela Mesa Diretora. No 
Grande Expediente não havia Vereadores inscritos. Nas Explicações Pessoais fizeram uso da 
palavra os seguintes Vereadores: Ver. Daniel Dal Pizzol – Justificou sua proposição e reforçou a 
importância dos produtores de leite se manterem na atividade, citando a participação em reunião do 
SENAR com os produtores, sendo que os quais expressaram as dificuldades com silagem e custos 
de produção. Destacou o vereador que já conversou com o Secretário de Agricultura e com o 
Secretário de Obras bem como com o Veterinário Jorge Gobbi onde se dispuseram a por em prática 
a indicação apresentada. O Presidente Sandro falou da importância de incentivar os produtores de 
leite e agradeceu o colega por representar a Câmara na reunião. Ver.ª Francini Pazinato – 
primeiramente parabenizou a todas as mães pela passagem do dia das Mães, após relatou as 
atividades desempenhadas em Brasília, citando as visitas nos gabinetes dos deputados, e agradeceu 
o coleguismo dos Edis. Em relação à Marcha de Vereadores, disse ser produtiva e de aprendizado, 
citou inclusive a presença de alguns pré-candidatos a presidência, além do Presidente da República. 
Ver. Sandro Zanotto – agradeceu a presença dos colegas na Cavalgada que aconteceu no município 
e parabenizou a Cabanha 44 pelo evento. Também desejou sucesso para a prenda Gisele Bandera 
que representará Colorado em Pelotas num evento grandioso. Em relação à Marcha de Vereadores, 
citou conversa que teve com o Governador Luís Carlos Heinz e deputados de sua bancada e teceu 
comentários. Em relação à Secretaria de Obras do Município disse ter havido melhoras na solução 
de problemas com estradas. Ver. Daniel pediu novamente a palavra e falou das atividades 
desenvolvidas pela Secretaria de Obras, e destacou que se há problemas, entende o Vereador 
serem por falta de mão-de-obra. Finalizou noticiando que o Deputado Giovani Cherini irá encaminhar 
verba parlamentar para a Secretaria Municipal de Saúde. O Presidente colocou em apreciação a 
antecipação da sessão do dia 30 (trinta) para o dia 23 (vinte três) e foi aprovada por 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, 09 de maio de 2022. 
 


