
      ATA Nº. 31/2018 
Aos 09 (nove) dias do mês de abril 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. Aloísio Remo Alves Xavier proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o Diretor de 
Expediente proferiu a leitura da Ata anterior de nº 30/2018, que depois de lida foi aprovada por 
unanimidade Dando continuidade aos trabalhos o Presidente solicitou a leitura das correspondências 
e de imediato solicitou a leitura do Edital de Convocação do Suplente de Vereador Senhor Adriano 
Valiati, que após a leitura o mesmo foi convidado pelo Presidente para prestar compromisso e 
entrega de Diploma e Declaração de Bens, e assim o fazendo foi declarado empossado e convidado 
a assumir o local deixado pelo Vereador Titular Senhor Luis Gilberto Rizzardi que se licenciou por 
tempo indeterminado para assumir a Secretaria de Meio Ambiente. Após o Diretor de Expediente 
proferiu a leitura das proposições e projetos de lei. Proposições:  Ver. Juliano Fassini – Pedido de 
Providência – Melhorias no estacionamento do Centro Administrativo, com reformas de calçadas, 
retiradas de árvores velhas e colocação de toldo para abrigar os veículos dos Servidores Públicos. 
Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência – Reconstrução na ponte sobre o Rio Arroio das Almas, 
na estrada que liga a comunidade de Santa Rita até Vista Alegre. Ver. Dogivan Jandrey Araldi – 
Pedido de Providência – Que o Poder Executivo providencie placas de redução de velocidade e 
sinalização de faixa dupla proibindo ultrapassagem na ERS 402 da cidade até o Distrito Industrial. 
Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Indicação – Que seja concedido auxílio aos Estudantes do 
Município. Em discussão as proposições se manifestaram os autores, o Ver. Aloisio Remo Alves 
Xavier citou as cobranças por parte de estudantes que há muito tempo aguardam auxílio e disse que 
é preciso estudar uma forma de auxílio. Ver. Juliano Fassini – falou da necessidade de reparos na 
ponte e convidou colegas a verificarem os trabalhos, bem como fazer registro do antes e depois. 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. Parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável a aprovado por unanimidade. Em 
discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 006/2018 – Inclui 
Projeto/Atividade no Plano Plurianual-PPA, Lei nº 1237/2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-
LDO, Lei nº 1242/2017 e na Lei Orçamentária-LOA, nº 1248/2017, para o ano de 2018. O referido 
projeto foi incluído na Ordem do Dia com requerimento assinado por todos. Parecer da Comissão 
Geral de Pareceres favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão o Ver. Juliano Fassini, 
falou da importância deste projeto para a Comunidade Quilombola e necessidade de uma Diretoria e 
reponsáveis bem como cuidados com o patrimônio. Presidente sugeriu oficiar para a Secretaria 
responsável. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca, disse ser importante a preocupação do colega Juliano, e 
que a comunidade cobra, e que é preciso cuidar do patrimônio. Em votação 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. Erlei Ferrari da Fonseca 
– Saudou o colega Adriano Valiati que assumiu cadeira no Legislativo, bem como enalteceu as 
colocações do colega Aloisio em relação ao auxílio aos estudantes, dizendo que estão sendo 
cobrados e era motivo de cobrança na administração passada. Teceu comentários em relação as 
melhorias na iluminação pública, falou dos trabalhos da Secretaria da Agricultura que conta com o 
Secretário e finalizou falando da eleição de suplente do Conselho Tutelar, onde estes merecem um 
salário mínimo onde estão recebendo aquém. Ver. Juliano Fassini- Falou da procura de pais de 
alunos e citou a necessidade de auxiliar os estudantes e da reivindicação de várias épocas. Ver.ª 
Marta Rejane Mino – Saudou o colega Adriano Valiati e desejou sucesso e que o mesmo possa 
desenvolver seu trabalho. Abordou ainda sobre a reunião que tiveram com o Poder Executivo no ano 
anterior dizendo que no início deste ano  seria concedido auxílio aos estudantes e que fora matéria 
de muita cobrança no passado porém não se está conseguindo atualmente. Falou da importância do 
Projeto de Lei nº 006 que foi aprovado, que auxiliará a comunidade e para isso a necessidade de 
criação de uma diretoria e tendo responsável para os cuidados  do patrimônio. Falou também da 
colocação de lixeiras na Vila Pe. Osmari, mas que não foram suficientes, onde não foram colocadas 
nos locais pedidos, e não adianta contudo programas de prevenção a doenças se o lixo está a céu 



aberto. 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, 09 de abril de 2018. 


