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Aos 11 (onze) dias do mês de janeiro de 2021 (dois mil e vinte um), 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, sendo que os trabalhos foram realizados mantendo os 
cuidados com o Coronavírus. Dando início à sessão, o Presidente, Erlei Ferrari da Fonseca, solicitou 
ao Vereador Aloísio Remo Alves Xavier que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando 
continuidade aos trabalhos, como não havia ata para ser lida o Presidente solicitou a leitura do 
pedido de licença do Ver. Luis Gilberto Rizzardi e a respectiva convocação do 1º (primeiro) suplente 
o Ver. Juliano Fassini, onde o mesmo prestou compromisso e assumiu a cadeira do Vereador 
licenciado. De imediato o Presidente solicitou a leitura das correspondências, proposições e projetos 
de lei. Proposições: Verª. Francini Pazinato – indicação- Que o Poder Executivo através da 
Secretaria de Obras, organize mensalmente uma reunião com os Vereadores com o intuito de 
averiguar as demandas dos Munícipes. Ver. Alison Schenkel – Indicação - Colocação de um toldo no 
passeio e junto ao acesso do prédio da Feira do Produtor. Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – Pedido 
de Providência - Que o Poder Executivo providencie motonivelamento e cascalhamento nas estradas 
do Município, em especial as que precisam urgentemente de reparos. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca e 
subscrita por todos os Vereadores – Moção de Pesar – Pelo falecimento do Reverendíssimo Padre 
Ivo Barth. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Pesar – 
Pelo falecimento da Senhora Marlene Amaral dos Santos. Em discussão o Ver. Aloisio Remo Alves 
Xavier se manifestou dizendo que mesmo estando iniciando um novo mandato, as cobranças estão 
acontecendo e muitas serão durante o ano, onde a população está pedindo cascalhamento e 
melhorias nas estradas e citou dentre os quais os existentes na localidade de Santa Rita e Posse do 
Barreiro. Ver.ª Francini Pazinato – comentou sobre a indicação apresentada, onde segundo a mesma 
evitaria pedidos da natureza e facilitaria os trabalhos. Ver. Alison Schenkel – citou a necessidade de 
melhorias junto ao prédio da feira do produtor, onde pessoas com mais idade ficam se expondo ao 
tempo em especial dias de chuva. O Presidente Erlei se manifestou dizendo que se trata de pedidos 
válidos e importantes que serão encaminhados ao Poder Executivo. Todas as proposições foram 
deferidas pela Mesa Diretora. No Grande Expediente nenhum Vereador inscrito e no Espaço das 
Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Juliano Fassini – saudou 
a todos e falou da importância de voltar para a Casa Legislativa. Teceu comentários em relação aos 
pedidos apresentados na sessão em especial a indicação da colega Francini Pazinato entendendo 
que os Secretários devem dar satisfação. Quanto ao pedido do colega Aloísio disse que é preciso 
averiguar se não se trata de propriedade particular e analisar com cuidados para não prejudicar 
ninguém. Ver. Sandro Zanotto – Saudou em especial os novos colegas e ao suplente Juliano e disse 
que todos terão boas ideias e que ninguém é mais do que ninguém. Ver. Everton Roveda – saudou a 
todos e citou a honra de ser Vereador, e como seu primeiro mandato, num primeiro momento irá 
buscar informações, conhecimento e empenho, por terem sido eleitos pelo povo é preciso mostrar 
trabalho. Por último destacou a importância das proposições apresentadas e que no decorrer do 
mandato fará a sua exposição de ideias. Ver. Roberto Gorgen – Saudando a todos falou da sua 
experiência iniciada na política, bem como destacou a acolhida por parte dos colegas desde a posse 
e enalteceu a importância de Vereadores que já exerceram mandato e de outros serem novos. 
Comunicou que irá estudar e se preparar em prol do Município. Ver. Daniel Dal Pizzol – Saudou a 
todos e fez um breve comentário em relação às proposições apresentadas, onde entende ser 
necessário a aproximação dos Secretários Municipais com a Câmara, não havendo necessidade de 
a cada sessão repetir pedidos, bem como a importância de deixar os partidos políticos de lado e lutar 
por todos. Ver.ª Francini Pazinato – ao usar do espaço completou as colocações do colega Daniel 
dizendo que a união é que importa, indiferente de sigla, em prol de Colorado e finalizou desejando 
um ótimo ano a todos. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Saudou a todos em especial o suplente Juliano 
Fassini e ressaltou a importância do mesmo junto aos demais colegas. Destacou que todos são 
iguais, mas que precisa ter um Presidente e falou dos trabalhos a serem desenvolvidos e que estão 
sendo desenvolvidos pela Administração. Também lamentou o óbito do Padre Ivo Barth e externou 
sentimentos a toda a comunidade católica, falou da gravidade da doença que está vitimando e do 



decreto e restrições que foram adotadas, bem como a gravidade de ocupação dos leitos 
hospitalares. Finalizou dizendo que os Vereadores foram eleitos para tomarem decisões, ou 
favorável ou contrário e também lembrou os colegas do recesso parlamentar e da próxima sessão 
ordinária no dia 08 de março de 2021. 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 janeiro de 2021. 
 


