
      ATA Nº. 29/2018 
Aos 12 (doze) dias do mês de março de dois mil e dezoito, 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 Dogivan Jandrey Araldi 
solicitou que o Ver. Mario Klein proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o Diretor de 
Expediente proferiu a leitura da Ata anterior de nº 28/2018, 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 – De autoria de 
todos os Vereadores – Pelo falecimento dos Senhores Elisio Crestani, Alcides Vian e Osório Borges 
dos Santos. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Juliano Fassini – Indicação – Quando for adquirida 
uma retroescavadeira para a Secretaria de Obras, a atual que desempenha os trabalhos seja 
transferida para a Secretaria de Agricultura. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Juliano Fassini – 
Pedido de Providência – reparos e restauração no calçamento da Rua Rui Barbosa, principalmente 
após a ponte no acesso para Linha Paquinhas, onde o calçamento está danificado. Deferido pela 
Mesa Diretora. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência – Reparos na Iluminação Pública da Vila 
Pe. Osmari. Deferido pela Mesa Diretora. Projeto de Lei: Projeto de Lei nº 004/2018 – Concede 
Incentivo Financeiro para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. 
Parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão e 
votação o Projeto foi aprovado por unanimidade. No espaço do Grande Expediente não havia 
Vereador inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver. Mario Klein – Comentou sobre pedido de reformas em ponte realizado em outra 
ocasião, e citando a presença do Secretário de Obras na sessão pediu a presença do mesmo no dia 
seguinte, onde cruzaria com colheitadeira e que o Secretário presenciasse a situação de perigo. Ver. 
Sandro Zanotto – Falou de sua ida para Brasília, onde estiveram em vários gabinetes protocolando 
pedidos de emendas parlamentares, e destacou as conquistas realizadas, citando exemplos e 
valores. Destacou a dificuldade de acesso aos locais na sede do Governo Federal. Finalizou 
convidando para a Cavalgada que será realizada no mês de abril. Ver. Luis Gilberto Rizzardi – 
Destacou a ida para Brasília juntamente com os colegas Mario e Sandro e também do Secretário 
Municipal e do Vice-Prefeito, em busca de recursos para o Município. Disse ser um privilégio ser 
atendido com os pedidos de emendas, onde as dificuldades de obtê-las são imensas. Outro item 
abordado foi em relação às empresas locais que contratam pessoas de outros Municípios, entende o 
Vereador que é preciso valorizar as pessoas do local e solicitou apoio. Citou ainda que os trabalhos 
estão sendo desenvolvidos com transparência e lamentou a critica de uma minoria, frisou que o Vice-
Prefeito á expediente em Gabinete algo que não existia. Finalizou falando do próximo campeonato 
de futebol de campo que iniciará em breve. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Citou os pedidos 
realizados em período de recesso, inclusive citou o início dos trabalhos de Escolinha de Futsal, 
reivindicação de muitos, uma conquista dos Vereadores. Comentou ainda sobre a Moção 
apresentada na Ascamaja e defendida pelo Presidente Dogivan, na busca incessante do 
recapeamento asfáltico na ERS-319, bem como destacou pedido de emenda atendido pelo Deputado 
Afonso Motta, pedido realizado pela Bancada do PDT. Finalizou falando do campeonato de futebol 
de campo e dos trabalhos da Administração. Ver. Elio Barili - Teceu comentários da Moção 
apresentada na Ascamaja e da importância da mesma, citou que houve uma operação tapa buracos. 
Outro item abordado foi a busca incessante dos colegas por emendas bem como do Prefeito e Vice, 
pedidos que são protocolados e que são retomados a todo o momento. Apresentou os pedidos em 
andamento e que deverão atender a demanda do Município. Finalizou agradecendo o Secretário de 
Obras pelos trabalhos desenvolvidos no interior. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – destacou os 
pedidos de emendas protocolados, bem como o contato realizado com o Presidente da Emater Sr. 
Clair Kuhn, onde se dispôs ajudar na conquista de recursos, bem como do Deputado Alceu Moreira 
que destinou emenda parlamentar. Destacou que mesmo sendo oposição está lutando por Colorado. 
O Ver. Luis Gilberto solicitou um aparte e citou que a Primeira Dama foi destaque na Região numa 
pesquisa. Ver. Dogivan Jandrey Araldi – Parabenizou a todos pelas reivindicações em Brasília aonde 
virão recursos bons para o Município. Convidou os colegas para a Cavalgada e para o Baile da 
Terceira Idade. Finalizou falando dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Obras. Ver. Juliano 



Fassini – Parabenizou a colega Marta e a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, 
também prestou agradecimento ao Secretário de Obras pelos trabalhos no interior e disse que os 
seus pedidos estão sendo atendidos. Quanto aos empresários contratarem pessoas de fora 
conforme salientou o colega Luis Gilberto, disse ter vivenciado isso com sua filha que ao solicitar 
emprego teriam dito que pela formação da mesma não poderiam contratar e lamentou o acontecido. 
Ver.ª Marta Rejane Mino – Agradeceu o apoio dado pelos colegas ao CTG que participou no Rodeio 
de Vacaria e mesmo não obtendo classificação levaram o nome de Colorado. Agradeceu os 
parabéns pelo dia da mulher e agradeceu o Secretário de Obras pelo trabalho realizado, onde é 
cobrado para a Vereadora questões relacionado a Secretaria de Saúde e não de Obras. Falou ainda 
da contratação de médico plantonista, que às vezes há criticas, mas o mesmo pode salvar vidas. 
Outro item abordado foi em relação a retirada de um motorista da Secretaria de Saúde e um carro, 
lamentou que não diminuíram as viagens com isso e não é forma de poupar, solicitou a recolocação 
do mesmo em virtude do caos nos planos de saúde e as pessoas necessitam sair em busca de 
atendimento. Disse ainda que pessoas em tratamento de câncer necessitam de carro especial e 
juntamente com o Prefeito em exercício na legislatura passada reivindicaram esta forma de 
tratamento para pessoas cancerígenas. Finalizou falando das viagens à Brasília e das reuniões da 
Ascamaja, onde ficou sabendo após a volta dos colegas, lamentou e pediu que seja valorizada, onde 
não está sendo uma equipe unida. O Presidente colocou ao Plenário a necessidade de alterar o 
horário da próxima sessão em detrimento a safra de soja, ficando para às 20h (vinte horas). 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, 12 de março de 2018. 
 
 


