
      ATA Nº. 30/2018 
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de dois mil e dezoito, às vinte 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. Juliano Fassini proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o Diretor de 
Expediente proferiu a leitura da Ata anterior de nº 29/2018, 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 seguintes cidadãos Coloradenses: Mauro Wirti, Leila 
Pazinatto e Cezira Corbelini. Verª. Marta Rejane Mino – Pedido de Providência – Colocação de 
redutor de velocidade (quebra-molas) nas proximidades da Escola Armindo Edvino Schwengber. 
Verª. Marta Rejane Mino – Pedido de Providência – Que o Setor de Obras tome providências 
necessárias para que sejam realizados reparos na Vila Pe. Osmari nos locais onde em dias de 
chuvas fortes as águas inundam residências danificando muitas casas e móveis. Ver. Juliano Fassini 
– Pedido de Providência – Colocação de toldo na frente da Casa Mortuária e melhorias na mesma, 
com a colocação de ar condicionado e ou abertura de janelas. Ver. Juliano Fassini – Pedido de 
Providência – Melhorias nas ruas que dão acesso ao Cemitério São João Batista, principalmente da 
Corsan até o Cemitério. Todas as proposições foram deferidas pela Mesa Diretora.  Projetos de Lei: 
Projeto de Lei nº 005/2018 – Estabelece a Gestão Democrática do Ensino Público Municipal de 
Colorado-RS e dá outras providências.  Encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres.  No 
espaço do Grande Expediente não havia Vereador inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais 
fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Elio Barili – Teceu os seguintes comentários: 
a) Agradeceu o convite da Escola Espírito Santo de Vista Alegre pelo convite em retornar como ex-
aluno para participar de um encontro com os alunos e professores; b) Relatou a vinda ao Município 
de assessores do Deputado José Otávio Germano o qual falaram de emenda a ser destinada no 
valor de R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais) para asfalto e citou autoridades presentes; c) Prestou 
agradecimentos ao Secretário de Obras pela colocação de placas de quebra-molas na Avenida 
Santo Martins Pinto; d) Teceu comentários de sua ida juntamente com o colega Dogivan e com o 
Prefeito em Exercício, na convenção do Partido Progressista onde lançaram como pré-candidato ao 
Governo do Estado o Deputado Luis Carlos Heinze; e) Finalizou sugerindo aos colegas e pedindo 
opinião em relação à violência e roubos que ocorrem atualmente na região, citou a moção de repúdio 
que apresentou no ano anterior e sugeriu a guarda municipal armada. Ver. Luis Gilberto Rizzardi – 
Usou seu espaço e falou sobre: a) Falou da preocupação quanto à segurança pública, onde é 
preciso tomar providências, e citou o trauma de quem passa por um crime, dizendo que as pessoas 
estão com medo, precisando arranjar segurança; b) Citou os estragos da chuva, pediu paciência em 
relação as estradas; c) Disse ter participado da entrega de emenda parlamentar, precisando ajudar 
quem ajuda independente de partido; d) Por fim falou que foi convidado a assumir a Secretaria de 
Agricultura e se assumir a partir do dia primeiro, disse ter sido uma honra ter trabalhado com os 
colegas com parceria e honestidade, cada um tendo suas ideias e respeito. Desejou Feliz Páscoa. 
Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Citou as colocações do colega Luis Gilberto, e disse que em relação 
às emendas, em curso da Uvergs falaram que as Emendas são a sobrevivência dos Municípios. 
Falou de audiência na Secretaria de Segurança do Estado onde pleiteou a vinda de policiais. 
Finalizou falando da honra de ter trabalhado com o colega Luis Gilberto caso assumir a Secretaria de 
Agricultura. Ver. Juliano Fassini – Teceu comentários do pedido de providência sobre a Casa 
Mortuária e das dificuldades em dias de calor e da necessidade de melhorias. Em relação as 
colocações do colega Elio sobre a criminalidade e segurança, citou as dificuldades e a problemática 
e se dispôs de juntos estudarem uma forma para amenizar. Por último falou do aprendizado de estar 
trabalhando com o colega Luis Gilberto e da experiência do mesmo e desejou Feliz Páscoa. Ver. 
Mario Klein – Desejou sucesso ao colega Luis Gilberto e da experiência que o mesmo possui na 
Secretaria de Agricultura. Destacou a necessidade de estudo para combate à criminalidade e 
finalizou fazendo uma reflexão da Páscoa. 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 março de 2018. 


