
      ATA Nº. 34/2018 
Aos 28 (vinte e oito) 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. Erlei Ferrari da Fonseca para que proferisse a leitura de um trecho da bíblia. 
Após o Diretor de Expediente proferiu a leitura da Ata anterior de nº 33/2018, 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 – Troca de tubulação na estrada geral próximo a residência de Luciano Bortolini e 
colocação de bueiros no acesso da propriedade do mesmo, no Distrito de Vista Alegre. Ver. Erlei 
Ferrari da Fonseca – Indicação – Que o Poder Executivo estude juntamente com a ACICOL, a 
viabilidade de implantação junto ao comércio do Troco Solidário. De autoria de Todos os Vereadores 
- Moção de Pesar – Pelo falecimento do Sr. Alcides Tramontini. Ver. Elio Barili – Moção de Apoio – 
Para a classe dos caminhoneiros que paralisaram suas atividades há uma semana e estão 
reivindicando uma série de direitos. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Indicação – Com a 
aproximação do mês de Setembro, onde sempre á comemorada a Semana do Município e na 
maioria dos anos a ExpoColorado, propomos que seja formada uma Comissão com todas as 
Entidades, Grupos, Clubes, Acicol e Comércio em Geral para realizar uma feira genuinamente 
Coloradense. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Indicação – Cascalhamento e Patrolamento na 
estrada que liga as propriedades de Leonir Rizzardi e Adolino Civardi. Em discussão alguns autores 
se manifestaram. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – falou da indicação para haja uma comissão para 
debater a ExpoColorado, valorizando o comércio local. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca- Citou a 
importância do troco solidário, citou a sistemática e onde pode ser aplicado o dinheiro. Todas 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. 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.ª Marta Rejane Mino – Parabenizou o Sr. Douglas Strasser pela iniciativa 
do Grupo de Motoqueiros Abutres, em um projeto social para atender as crianças com necessidades 
especiais. Comentou do trabalho desenvolvido no Município com profissionais e voluntários. 
Lamentou ter que bater de frente com a Administração para reivindicar. Por fim comentou do trabalho 
da APAE em Não-Me-Toque. Ver. Juliano Fassini – Agradeceu a explanação do Douglas e da 
iniciativa social e disse não ser conhecedor da realidade do Município quanto portadores de 
necessidades especiais. Outro assunto abordado foi em relação a paralisação dos caminhoneiros, 
disse entender o desespero existente com a classe, bem como falou da perda do leite pelos 
agricultores, mas que há muito tempo estão colocando fora com preços aquém do merecido. Ver. 
Aloisio Remo Alves Xavier – falou dos movimentos no país e em especial em Colorado, 
parabenizando os caminhoneiros, onde muitos segmentos aderiram contra a corrupção e 
roubalheiras. Comentou que não podem ser partidaristas, precisando a união para combater estes 
problemas. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Teceu comentários da Marcha à Brasilia, onde na ocasião 
foi empossado o novo Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, sendo o Sr. Glademir 
Aroldi, da cidade de Saldanha Marinho. Citou a decepção com os presidenciáveis que entendem ser 
despreparados. Finalizou comentando da proposição apresentada. 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, 28 de maio de 
2018. 


