
ATA nº 01 DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
COLORADO/RS.  INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA  2021/2024. 
Aos 31(trinta e um dias) do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), às 18 (dezoito) 
horas na Câmara Municipal de Vereadores. Reuniu-se em Sessão Solene a Câmara 
Municipal de Vereadores de Colorado, com a finalidade de dar posse aos Vereadores, 
Prefeito e Vice Prefeito eleitos em 15 (quinze) de novembro de 2020 (dois mil e vinte). Sob a 
presidência de seu titular Vereador JULIANO FASSINI. Registrando ainda a presença dos 
seguintes Vereadores: ALOISIO REMO ALVES XAVIER, DOGIVAN JANDREY ARALDI, 
ERLEI FERRARI DA FONSECA, LUIS GILBERTO RIZZARDI, MARIO KLEIN E SANDRO 
ZANOTTO. Verificado haver número regimental de Vereadores  presentes assumiu a 
Presidência dos trabalhos de Instalação da Legislatura 2021/2024 o Ver. Erlei Ferrari da 
Fonseca, de acordo com o Art. 7º parágrafo 1º do Regimento Interno e declarou abertos os 
trabalhos e convidou de imediato o Ver. Juliano Fassini para secretariar os trabalhos na 
sessão de Instalação da Legislatura 2021/2024. Solicitou que os Vereadores eleitos se 
fizessem presentes em frente a Mesa para a entrega do Diploma e Declaração de Bens e 
prestação de compromisso sendo eles: ALISSON SCHENKEL, ALOISIO REMO ALVES 
XAVIER, DANIEL DAL PIZZOL, ERLEI FERRARI DA FONSECA, EVERTON ROVEDA, 
FRANCINI PAZINATO, LUIS GILBERTO RIZZARDI, ROBERTO GORGEN E SANDRO 
ZANOTTO. Após a entrega da documentação solicitada o Presidente da Sessão de 
Instalação, de acordo como Regimento Interno fez a leitura do compromisso e após 
chamando nominalmente cada Vereador os quais responderam: “Assim Prometo”. O 
Presidente da Sessão de Instalação Ver. Erlei Ferrari da Fonseca, assim declarou 
empossados todos os Vereadores que prestaram compromisso. Dando seguimento aos 
trabalhos, os Vereadores da legislatura 2017/2020 cederam seus lugares aos Vereadores 
empossados para a legislatura 2021/2024, o Diretor de Expediente solicitou aos Partidos 
Políticos que indicassem os líderes de Bancada. Ficando assim constituído: Bancada do 
Partido Progressista: Ver. Sandro Zanotto; Bancada do Partido Democrático Trabalhista: Ver. 
Daniel Dal Pizzol e Bancada do Movimento Democrático Brasileiro: Verª. Francini Pazinato e 
Bancada do Partido Socialista Brasileiro- Ver. Everton Roveda. Logo após, suspendeu-se a 
sessão pelo tempo necessário para a elaboração de chapa para a eleição da Mesa Diretora 
para o ano de 2021 (dois mil e vinte um). Dado o tempo necessário, foi apresentada somente 
uma chapa, assim denominada de chapa única com a seguinte composição: Presidente: 
VER. ERLEI FERRARI DA FONSECA-PDT; Vice-Presidente: VER. SANDRO ZANOTTO - 
PP; Secretário: VER. ROBERTO GORGEN-PDT; 2º Secretário: VER.ALISSON SCHENKEL- 
PP.  Após a apresentação da chapa foi realizada a eleição secreta, sendo nominalmente 
chamados os Edis para realizarem a votação e de imediato foram convidados os Vereadores 
Alisson Schenkel, Daniel Dal Pizzol, Everton Roveda e Francini Pazinato, para o escrutínio 
dos votos e sendo aclamada vencedora a Chapa Única, com 9 (nove) votos favoráveis e de 
acordo com a Lei Orgânica declarou-os eleitos e empossados para o ano de 2021 (dois mil e 
vinte um). Os presentes mandatários entram em exercício de seus cargos a partir da zero 
hora do dia 01 (primeiro) de janeiro de 2021. Na ocasião também foram indicados para 
compor a Comissão Geral de Pareceres os seguintes Vereadores: Sandro Zanotto, Aloísio 
Remo Alves Xavier e Alisson Schenkel e de imediato assumiu os trabalhos ao Presidente da 
Câmara eleito o Sr. Erlei Ferrari da Fonseca. Assumindo os trabalhos o mesmo solicitou aos 
Vereadores a acolher junto Mesa dos trabalhos o Prefeito eleito Sr. Celso Gobbi e o Vice-
Prefeito eleito o Sr. Ivalir Roveda com suas respectivas esposas. Após os mesmos chegarem 
até a mesa o Presidente solicitou a entrega da Declaração de Bens e Diploma e logo após 
convidou os Vereadores a se colocarem de pé para receberem o juramento do Prefeito e 



Vice-Prefeito. Após o juramento do Prefeito eleito Sr. Celso Gobbi e o Vice-Prefeito eleito o 
Sr. Ivalir Roveda o Presidente declarou-os empossados e convidou-os a tomarem assento na 
Mesa ao lado para a transmissão do cargo. O Sr. Ivan César de Bortoli fez a leitura da Ata de 
transmissão e coletou as assinaturas. Logo após fizeram uso da palavra Presidente da 
Câmara Senhor Erlei Ferrari da Fonseca, e por fim o Prefeito Municipal Senhor Celso Gobbi. 
O presidente finalizou e convocou os Edis para o dia 11 (onze) de janeiro de 2021 (dois mil e 
vinte um) para a primeira sessão ordinária do ano. Por último o Diretor de Expediente 
prestou agradecimentos e desejou ótimo ano a todos. Nada mais havendo a tratar, do que 
para constar, Eu Presidente da Sessão Solene, lavrei a presente Ata, que lida, discutida e 
aprovada vai assinada também pelo Presidente e pelo Vice Presidente da Câmara. 
Colorado/RS, aos 31(trinta e um dias) do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte).  
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