
ATA Nº. 03/2021 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte um), às 19 (dezenove) horas, 
reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores de Colorado, Estado do Rio 
Grande do Sul, com a presença de todos os Vereadores. Dando início à sessão, o Presidente, Erlei 
Ferrari da Fonseca, solicitou ao Diretor de Expediente a leitura da Convocação e do Projeto de Lei 
objeto da Convocação: Projeto de Lei nº 001/2021 – 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 
Projeto de Lei nº 001/2021, fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Aloisio Remo 
Alves Xavier – informou ser um debate de longo tempo, desde a outra legislatura sendo necessário a 
contratação de pessoal para suprir a falta de servidores, mas sempre lutou por concurso público, 
inclusive disse ter realizado pesquisa junto a União dos Vereadores do Brasil e União dos 
Vereadores do Rio Grande do Sul entre outros os quais avalizaram a realização de concurso público, 
mesmo com a Lei Complementar 173/2020. Frisou ainda que os que entrarem por processo seletivo, 
serão descontado deles a previdência geral do INSS e não do Fundo Municipal de Previdência onde 
a alíquota é de 14%( catorze por cento) do servidor. Por outro lado entende estar faltando servidores. 
Finalizou dizendo que o Vereador foi eleito para decidir e no momento quer concurso público. Ver. ª 
Francini Pazinato – Disse ser favorável ao concurso público, e proferiu a leitura de artigos da Lei 
Complementar 173/2020, e ter interpretado que pode ser realizado concurso público diante das 
vedações impostas, sabe a Vereadora que é preciso contratar, mas se posiciona pelo concurso, até 
porque segundo a mesma seria um aporte ao Fundo Municipal e Previdência, e quem passasse no 
concurso ficaria estável e não somente trabalharia por uma ano. Ver. Everton Roveda – O concurso 
daria uma estabilidade, entende o Vereador que o pessoal precisa trabalhar, mas através de 
concurso daria uma segurança, lembrou que os valores com as contratações temporárias são 
consideráveis, e pediu a realização de concurso. Ver. Juliano Fassini – Concorda que se há 
possibilidade de realização de concurso público, deve ocorrer, mas lembrou de que no caso do 
projeto está sendo discutida a contratação emergencial. Entendendo o Vereador que deva haver 
especificado na contratação a qualificação para o cargo, necessitando contratar pessoas que 
entendem. do cargo, e que o Secretário exija cuidados com as máquinas e veículos, inclusive citou 
exemplos de cuidados que devam ocorrer com o patrimônio. A demanda é grande de pessoal, mas 
logo deverá acontecer a realização concurso público. Ver. Roberto Gorgen – Disse ser um assunto 
delicado que gera polêmica, precisando haver união e se discutir para a solução dos problemas. 
Entende também o Vereador que a pandemia limita muito, e falou dos critérios que são adotados 
para o andamento dos trabalhos com a contratação emergencial. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – 
comentou sobre as vedações da Lei Complementar 173/2020, onde gera muitas interpretações e 
entendimentos, citou os valores que impactam na folha e comentou do atual número de servidores 
que estão desempenhando suas atividades junto a Secretaria de Obras, também fez um relato dos 
valores que cada cargo recebe. Quanto ao Processo Seletivo disse que os Vereadores devem 
fiscalizar no dia das provas e na escolha dos profissionais. Pediu que os nove Vereadores se 
reunissem para reivindicar e trabalhar. Em votação o projeto foi aprovado pela maioria com votos 
favoráveis dos Vereadores: Alison Schenkel, Daniel Dal Pizzol, Erlei Ferrari da Fonseca, Juliano 
Fassini, Roberto Gorgen e Sandro Zanotto e votos contrários dos Vereadores: Aloísio Remo Alves 
Xavier, Everton Roveda e Francini Pazinato. 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, 22 de fevereiro de 2021. 
 


