
      ATA Nº. 26/2017 
Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 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. Dando início à sessão, o Presidente Luis Gilberto Rizzardi 
solicitou que o Ver. Elio Barili proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o Diretor de 
Expediente proferiu a leitura da Ata anterior de nº 25/2017, que depois de lida foi aprovada por 
unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos o Presidente solicitou a leitura das 
correspondências e das proposições e projetos de lei. Proposições: Moção de Pesar Pelo 
Falecimento de Garibaldina Marafiga Tomazoni de autoria de todos os Vereadores. Ver. Mario Klein 
– Pedido de Providência – Serviços de motonivelamento nas estradas da Comunidade do Passo do 
Padre. Ver. Mario Klein – Pedido de Providência – Reformas na ponte que liga a Linha Coati até o 
Passo do Padre nas proximiades da propriedade de Arlindo Grassi. Ver. Mario Klein – Pedido de 
Providência – Alargamento e motonivelamento nos acessos da propriedade do Sr. Geraldo Pazinato 
na Linha Garibaldi. Ver. Mario Klein – Indicação - Que seja dado um aumento salarial aos Servidores 
Públicos Municipais de no mínimo 10% (dez por cento). Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Indicação- 
Que o Poder Executivo retome o contato com as operadoras de celular para que dêem assistência 
de sinal telefônico no Município, ou ampliem o raio de abrangência das torres existentes na região. 
Ver. Dogivan Jandrey Araldi – Pedido de Providência: Que o Poder Executivo ao iniciar o ano de 
2018 providencie projeto para a concessão de auxílio aos Estudantes (Universitários e de Cursos 
Técnicos). Em discussão se manifestaram os seguintes Edis: Ver. Aloísio. Cumprimentou a todos os 
presentes e declarou a importância de sua proposição, pois inúmeras pessoas que visitam nosso 
Município não tem sinal em seus celulares, pois possuem operadoras distintas da que o Município 
possui. Ver. Dogivan. Cumprimentou a todos e elencou a importância da sua proposição em relação 
a ajuda financeira aos alunos, pois o custo desses é alto e merecem esse amparo do Poder Púlico. 
Todas as proposições foram deferidas pela Mesa Diretora; . Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 
030/2017: Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do Município de Colorado-RS. 
Parecer da Comissão favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o projeto foi 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 031/2017: Dispõe sobre a política municipal do idoso e 
cria o Fundo Municipal do Idoso. Parecer da Comissão favorável e aprovado por unanimidade. Em 
discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei nº 032/2017: Institui o 
Programa Municipal de Acolhimento Provisório de Crianças e Adolescentes, denominado “Programa 
Municipal Família Acolhedora” e dá outras providências. Parecer da Comissão favorável e aprovado 
por unanimidade. Em discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei nº 
033/2017: Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso. Parecer da Comissão favorável e 
aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade.  Projeto 
de Lei nº 034/2017 – Dispõe sobre o Orçamento para o ano de 2018 e dá outras providências. 
Parecer da Comissão favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o projeto foi 
aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei nº 035/2017: Consolida e Atualiza a Legislação Tributária, 
dando nova redação ao Código Tributário Municipal e dá outras providências. Parecer da Comissão 
favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão. Verª. Marta, se absteu de votar. O projeto foi 
aprovado por 7 votos favoráveis.  Antes de passar para o espaço do Grande Expediente o Presidente 
suspendeu a sessão por alguns instantes para que fossem apresentadas as chapas para a Eleição 
da Mesa Diretora para o ano de 2018. Foi apresentada Chapa Única – Presidente: Ver.Dogivan 
Jandrey Araldi-PP; Vice-Presidente: Ver. Erlei Ferrari da Fonseca-PDT; Secretário: Ver. Elio Barili-
PP; 2º Secretário: Ver. Sandro Zanotto -PP. Após a realização da votação conforme prevê o 
Regimento Interno da Casa o Presidente solicitou que fossem indicados dois Vereadores para o 
escrutínio dos votos sendo escolhidos os Vereadores Marta Rejane Mino e Elio Barili acompanhado 
do candidato a Presidência. Realizado o escrutínio foi eleita a Chapa Única para o próximo ano de 
2018, com nove votos a favor, e que tomará posse automática a partir do dia 01 de janeiro de 2018: 
A Mesa eleita ficou assim composta: Presidente: Ver.Dogivan Jandrey Araldi-PP; Vice-
Presidente: Ver. Erlei Ferrari da Fonseca-PDT; Secr etário: Ver. Elio Barili-PP; 2º Secretário: 
Ver. Sandro Zanotto -PP.   Após os Partidos indicaram seus líderes: Partido Progressista – PP – 
Ver. Elio Barili; Partido Democrático Trabalhista – PDT – Ver.Luis Gilberto Rizzardi; Partido do 



Movimento Democrático Brasileiro –PMDB – Ver. Aloisio Remo Alves Xavier; Também foram 
indicados os membros para a Comissão Geral de Pareceres: Vereadores: Juliano Fassini, Sandro 
Zanotto e Marta Rejane Mino. Líder do Governo: Ver. Luis Gilberto Rizzardi No espaço do Grande 
Expediente . Ver. Luis Gilberto Rizzardi. Saudou a todos os presentes e abordou os seguintes 
assuntos: a) Relatou que foi um ano difícil para Colorado-RS onde  receberam elogios e críticas. b) 
Elencou o trabalho desenvolvido no esporte, reforma da quadra de futsal, enfim parabenizou o CMD. 
c) Parabenizou, também,  a Secretaria de Obras, pelo trabalho desenvolvido no ano. d) Elencou o 
trabalho da Secretaria da Saúde, e que embora tenha críticas, foi realizado um belíssimo trabalho. e) 
Parabenizou a Secretaria de Educação de pelo trabalho feito. f) Enalteceu a Secretaria do Meio 
Ambiente. g) Citou  o trabalho do Vice-Prefeito juntamente com o Prefeito, estando sempre presente 
nas decisões do Município. Parabenizou o Prefeito pela Administração do primeiro ano, embora 
tenha dificuldades diante da falta de dinheiro. Destacou a importãncia da votação das contas de 
governo 2011 e 2015. Parabenizou a nova Mesa Diretora, e que foi eleita nesta sessão. De forma 
geral, parabenizou a Administração Municipal neste ano de 2017. No Espaço das Explicações 
Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores:  Ver. Elio Barili. Cumprimentou a todos os 
presentes e ressaltou as colocações do Ver. Luis Gilberto, destacou as emendas reivindicadas em 
Brasília durante o ano dizendo ser obrigação do vereador cobrar seu respectivo deputado por mais 
verbas e emendas. Finalizou agradecendo aos Secretarios, Prefeito e Vice-Prefeito e chefes de 
gabinetes. Verª Marta Rejane Mino- . Cumprimentou a todos. Disse que ano de 2017 foi um ano 
difícil para todos, contudo foi um ano vitorioso. Elencou a importância de trabalhar em conjunto em 
prol do povo. Falou que a área da saúde está melhorando e os problemas que existem serão 
solucionados. De forma geral, parabenizou as Secretarias Municipais pelo trabalho desenvolvido no 
ano de 2017 e pediu união acima de tudo. Ver. Aloísio Remo Alves Xavier -  Cumprimentou a todos e 
parabenizou o Presidente Luiz Gilberto Rizzardi pelo trabalho desenvolvido junto à Mesa Diretora da 
Casa Legislativa no ano de 2017. Elencou sobre a infelicidade das denuncias realizadas no 
Município. Disse que tem pedidos de emendas junto a deputados e que todos os vereadores estão 
no caminho certo e desejou Feliz Ano Novo a Todos. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca- Cumprimentou a 
todo e relatou que foi um ano difícil, pela baixa arrecadação. Disse que a Administração Municipal fez 
um trabalho com responsabilidade e citou sobre o reajuste salarial que deverá ser responsavel para 
não ter problemas no futuro. Lembrou que a cidade está chamando a atenção positivamente, pois 
está bonita e bem diferente dos anos anteriores. Parabenizou os Campeonatos Municipais realizados 
e desejou Feliz Ano Novo. Ver. Sandro Zanotto- Cumprimentou a todos os presentes. Ratificou o que 
os demais vereadores falaram e parabenizou de forma geral o trabalho da Administração Municipal. 
Ver. Juliano Fassini - Cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a todas as Secretarias. 
Frisou que as críticas que fez foram construtivas e não destrutivas e destacou as emendas 
protocoladas em Brasília. Parabenizou o Presidente da Mesa Diretora eleito, Ver. Dogivan e desejou 
um Feliz Ano Novo a todos. Ver. Mário Klein- Cumprimentou a todos os presentes. Disse que muitos 
falam e não fazem e que o correto é falar pouco e fazer muito. Elencou a ligação do Deputado 
Perondi para recebimento de uma ambulância para o Município. Agradeceu ao Presidente Luis 
Gilberto Rizzardi pelo trabalho desenvolvido na Mesa Diretora neste ano de 2017. Deu as boas 
vindas ao Ver. Dogivan eleito Presidente para o próximo ano. Ver. Dogivan Araldi. Cumprimentou a 
todos e parabenizou o Presidente Luis Gilberto pelo trabalho realizado. Agradeceu aos votos 
recebidos para se eleger o presidente da Mesa Diretora 2018 e disse que ano de 2017 não foi fácil, 
mas que o ano foi de progresso. Agradeceu os Secretarios Municipais, de uma forma geral. Fez um 
agradecimento especial ao Secretario de Obras pelo trabalho desenvolvido. Desejou um Feliz Ano 
Novo a 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, 26 de dezembro de 2017. 
 
 


