
      ATA Nº. 32/2018 
Aos 30 (trinta) dias do mês de abril 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 a Verª. Marta Rejane Mino proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o Diretor de 
Expediente proferiu a leitura da Ata anterior de nº 31/2018, que depois de lida foi aprovada por 
unanimidade Dando continuidade aos trabalhos o Presidente solicitou a leitura das 
correspondências, proposições e projetos de lei. Proposições: Ver. Juliano Fassini – Pedido de 
Providência – Contato com o DAER a fim de agilizar a duplicação da ponte sobre o  Rio Arroio das 
Almas, na VRS-319. Ver. Dogivan Jandrey Araldi – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo 
providencie serviços de motonivelamento e cascalhamento na estrada geral que liga a cidade de 
Colorado até a divisa com o Município de Saldanha Marinho/RS. Moção de Pesar pelo falecimento 
da Sra. Vitória Fachinelo Ferrari, de autoria de todos os Vereadores. As proposições foram deferidas 
pela Mesa Diretora. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 007/2018 – Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de professor de Matemática e dá 
outras providências.  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 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. Sandro Zanotto-  Comentou sobre o sucesso da Cavalgada da Cabanha 44 e 
parabenizou os organizadores, por fim falou do início do Campeonato Municipal de Campo. Ver. Erlei 
Ferrari da Fonseca – Falou do sucesso da Cavalgada e da participação dos Vereadores. Enalteceu a 
abertura do Campeonato de Futebol de Campo e por fim ressaltou a importância dos colegas terem 
ido à Brasilia reivindicar recursos para o Município e lamentou quem fala que Vereador só gasta 
dinheiro, e falou da importância de auxiliar os estudantes e de incluir no orçamento. Ver. Aloisio 
Remo Alves Xavier – citou que durante a Cavalgada da Cabanha 44, muitos foram os elogios ao 
Município por parte dos visitantes. Falou ainda da presença da comunidade na abertura do 
Campeonato Municipal de Campo. Também citou o aprendizado junto Marcha de Vereadores, onde 
houve a troca de experiências com pessoas de todo o Brasil. Fez um breve relato da visita com 
reivindicações juntos aos Gabinetes dos Deputados, bem como a dificuldade de acesso com filas, e 
enalteceu a promessa de auxílio para o Município com Deputados de sua Bancada. Ver. Elio Barili – 
Também falou do sucesso da Cavalgada e do inicio do campeonato de campo, onde a presença de 
pessoas foi grande e isso ajuda a garantir o sucesso, quanto a ida a Brasilia descreveu alguns temas 
de palestras entre as quais a cobrança do ISSQN para com os Bancos. Por último falou dos pedidos 
protocolados e do ofício de agradecimento pelos pedidos atendidos, bem como citou a reivindicação 
em termos de segurança pública junto a Bancada Gaúcha. 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, 30 de abril de 
2018. 


