
      ATA Nº. 33/2018 
Aos 14 (catorze) dias do mês de maio 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. Elio Barili proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o Diretor de 
Expediente proferiu a leitura da Ata anterior de nº 32/2018, 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. Adriano Valiati – Indicação – Que 
seja realizado um estudo de viabilidade de construção de um toldo da entrada da Escola de 
Educação Infantil Pequeno Aprendiz até a rua, para abrigar pais e alunos que descem dos veículos 
até a escola.Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Pedido de Providência – Manutenção e conservação 
no término da Rua Adelar da Cunha sentido oeste com a Rua João de Magalhães, acesso junto a 
sede da Cabanha 44. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Pedido de Providência – Manutenção e 
conservação na Travessa São José, junto ao loteamento Boa Esperança, com melhorias na 
iluminação pública. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Pedido de Providência- Iluminação nas 
proximidades do CRAS, junto a Academia ao ar livre e quadra de esportes. Ver. Erlei Ferrari da 
Fonseca – Pedido de Providência- colocação de haste de iluminação no poste de fronte a entrada da 
Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Pedido de Providência- Melhorias 
na estrada que dá acesso a propriedade de suinocultura do Sr.Jorge Pazinato, na comunidade de 
Arroio das Pacas. Verª. Marta Rejane Mino – Pedido de Providência- Que o Poder Executivo através 
da Secretaria de Saúde providencie corrimões nas escadarias que dão acesso a Unidade Básica de 
Saúde na cidade. Verª. Marta Rejane Mino – Pedido de Providência- Que o Poder Executivo entre 
em contato com os órgãos responsáveis da antiga CRT, hoje Oi Brasil Telecom, onde fica o prédio, 
cito na Rua Assis Brasil, para que os mesmos possam fazer a limpeza desse terreno. Verª. Marta 
Rejane Mino – Pedido de Providência- Que o Setor de Obras providencie na Rua José Luiz Grandó, 
em frente a residência da Sra. Elia Zanuzzi, lâmpadas para a iluminação pública.  Ver. Juliano 
Fassini – Pedido de Providência- Iluminação na Rua Afrânio Peixoto na Vila Pe. Osmari, be como a 
colocação de bueiro na estrada geral que dá acesso a Linha Coati, no acesso da referida rua. Ver. 
Elio Barili – Indicação- Que seja realizado um estudo para a criação de um estacionamento junto ao 
Distrito Industrial para veículos dos funcionários das indústrias  e empresas locais.As proposições 
foram deferidas pela Mesa Diretora. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 008/2018 – Autoriza o 
Executivo Municipal a contratar por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público. 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 comentários da Emenda do Deputado 
Covati Filho para aquisição de plantadeira, onde veio para suprir as necessidades, citou os 
benefícios e a importância da mesma. Falou da empresa vencedora da licitação onde na entrega 
teve presente seu Diretor Presidente, onde este falou que pretende inestir ainda mais na sua 
empresa no Município. Finalizou dizendo que novas emendas virao e comentou sobre sua 
proposição. Ver. Juliano Fassini – Comentou sobre pedido de providência que há tempo vem 
solicitando, onde a Vila Pe. Osmari precisa ser olhada e não ficar de lado, disse que a rua é escura e 
as pessoas contribuem com iluminação pública. Teceu ainda comentários a reunião da Ascamaja e 
do tema da produção de leite, onde os agricultores devem ser atendidos com seus pedidos de 
cascalho nas propiedades, pois é uma atividade difícil segundo o Vereador e os trabalhos de 
atendimento junto as propriedades devem ser finalizados. Ver.ª Marta Rejane Mino – Apresentou 
uma análise de suas proposições uma a uma e da importância delas para com a comunidade. 
Quanto ao projeto de lei  questionou o porquê não veio acompanhado os valores no projeto. Ver. 
Erlei Ferrari da Fonseca – relatou e justificou suas proposições, destacando ser pedidos da 
comunidade e de suma importância. Parabenizou os Vereadores que foram na Ascamaja e outros no 
jnatar da Escola  e parabenizou as soberanas escolhidas. Ver. Adriano Valiati – Justificou sua 
proposição de colocação de toldo na escola Pequeno Aprendiz e destacou a necessidade. Ver. 
Aloísio Remo Alves Xavier – Também justificou seus pedidos de providência, dizendo não ser muita 
coisa, mas necessário para a comunidade Coloradense. Ver. Dogivan Jandrey Araldi – Falou ser 



compreensível votar projetos em regime de urgência, mas não todas as sessões. Disse ser uma 
questão de respeito. Falou do sucesso que está o campeonato de campo e citou por último a 
aquisição da plantedeira onde será importante para Secretaria de Agricultura.  Citou as conquistas de 
emendas e das encaminhadas pelo Deputado José Otávio Germano. 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, 14 de maio de 
2018. 


