
      ATA Nº. 35/2018 
Aos 11 (onze) dias do mês de junho 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. Sandro Zanotto para que proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o 
Diretor de Expediente proferiu a leitura da Ata anterior de nº 34/2018, 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 – Cascalhamento no travessão que liga o Distrito de Vista Alegre à Comunidade de 
Linha Cachoeirinha. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência – Construção e reformas de 
pontes/pontilhões na estrada que liga o Campo do Esporte Clube Juventude de Arroio das Pacas até 
a propriedade de Selvino Caraffini. Ver.ª Marta Rejane Mino – Moção de Congratulação – Para o Sr. 
Glademir Aroldi, ex-prefeito de Saldanha Marinho/RS, que assumiu a Presidência da Confederação 
Nacional dos Municípios-CNM. Ver.ª Marta Rejane Mino – Pedido de Providência – Que o Poder 
Executivo através do Setor de Obras providencie a manutenção nas lâmpadas em todas as ruas da 
Vila Pe. Osmari. Ver.ª Marta Rejane Mino – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo analise 
uma forma de obter um plano de saúde para os Servidores Municipais. Todas as proposições foram 
deferidas pela Mesa Diretora. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 009/2018 – Estabele a gratificação 
para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.  A requerimento de 
todos foi incluído na Ordem do Dia e tendo Parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável e 
aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Dando 
seguimento aos trabalhos o Presidente colocou sobre o recebimento das Contas de Governo do 
Poder Executivo exercício de 2016 (dois mil e dezesseis), onde nomeou a Comissão Especial 
formada pelos seguintes membros: Ver. Adriano Valiati – Presidente, Ver.ª Marta Rejane Mino – 
Relatora e  Ver. Elio Barili – Secretário. No espaço do Grande Expediente não havia Vereador 
inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. 
Aloisio Remo Alves Xavier- Saudou a todos e pediu apoio ao seu sobrinho Jaderson Tomazini, 
candidato à suplência do Conselho Tutelar. Saudou a presença do ex-presidente da Emater Senhor 
Clair Kuhn, pré candidato a Deputado Estadual, o vereador destacou o trabalho do mesmo no 
Município de Quinze de Novembro  e declarou apoio a candidatura, mesmo diante da atual situação 
política que vive o país.  Ver. Dogivan Jandrey Araldi – Falou da satisfação de receber o Ex-
Presidente da Emater e desejou sucesso. Parabenizou a comunidade católica pelo sucesso do Filó, 
também enalteceu o sucesso do Encontro de Corais. Finalizou dando ciência de uma emenda do 
Deputado Luiz Carlos Heize, destinada para a Patrulha Agrícola, e será destinada na compra de 
caminhão, citou as conquistas obtidas entre elas da plantadeira, onde a mesma está realizando 
trabalho. E por fim convidou a todos para a rodada do campeonato de campo na comunidade de 
Arroio das Pacas. Ver. Mario Klein – Citou a presença do Senhor Clair Kuhn e desejou sucesso pelo 
trabalho que desenvolveu no Rio Grande do Sul. Parabenizou os coralistas pelo encontro, dizendo 
que além de ter sido coralista por muitos anos, admira a disponibilidade e boa vontade. Finalizou 
dizendo que gosta do trabalho político, que além da crítica é preciso fazer as coisas acontecer, e 
falou da necessidade de melhorias. Ver.ª Marta Rejane Mino – Saudou o Clair Kuhn desejando 
sucesso, e da importância de pessoas assumirem o desafio de concorrer, inclusive citou os membros 
do pleito para o Conselho Tutelar, lembrou também a pessoa do Presidente da Confederação 
Nacional dos Municípios Glademir Aroldi do Município de Saldanha Marinho/RS e se reportou aos 
pedidos apresentados na sessão, dizendo que não precisaria passar por esta Casa, mas para serem 
atendidos é que apresenta, citou uma a uma qas reivindicações, dando ênfase ao pedido de um 
plano de saúde para os Servidores Municipais. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Desejou sucesso ao 
pré candidato e da importância de pessoas da região concorrerem e se elegerem e precisam do 
apoio. Por último falou da necessidade de economizar, inclusive com os carros, para poderem 
atender as necessidades da população neste período de crise. Ver. Adriano Valiati – Se manifestou 
contra a possível realização de feira no mês de setembro, pois precisa haver economias diante da 
problemática da falta de dinheiro. Ver. Juliano Fassini – Falou da importância de novos candidatos da 
região. Ressaltou as justificativas de suas proposições e cobrou soluções para as mesmas. 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, 11 de junho de 2018. 


