
      ATA Nº. 36/2018 
Aos 25 (vinte e cinco) 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. Mario Klein para que proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o Diretor de 
Expediente proferiu a leitura da Ata anterior de nº 35/2018, 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. Erlei Ferrari da Fonsecai- Pedido 
de Providência – Que o Poder Executivo providencie a disponibilidade de um caminhão e uma 
retroescavadeira da frota municipal, para o Distrito de Vista Alegre e região. Ver. Elio Barili – Pedido 
de Providência – Que seja efetuado serviços de conserto de hastes nos postes bem como a troca de 
lâmpadas queimadas nas ruas do Distrito de Vista Alegre. De autoria do Ver. Adriano e subscrito por 
todos os Edis- Moção de Pesar - pelo falecimento do Sr. Valdemar Pezzini. Todas as proposições 
foram deferidas pela Mesa Diretora. Pedido de Licença do Prefeito Municipal do período de 09 de 
julho até o dia 07 de agosto de 2018, conforme preceitua o Artigo 33, inciso XII, da Lei Orgânica 
Municipal de Colorado, Estado do Rio Grande do Sul. 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 – comentou sobre o leilão da 
Prefeitura, onde serão leiloados um caminhão e uma retroescavadeira, e lamentou a venda se 
ocorrer, pois entende o Vereador que deva ficar a disposição da Secretaria de Agricultura, sendo 
promessa de campanha. Abordou ainda sobre a briga na última rodada do campeonato, e este não 
poderá parar pelo fato ocorrido. Finalizou lamentando as postagens em rede social denegrindo a 
imagem da Câmara e da Administração onde servidores em Cargo de Comissão curtiram as 
postagens. Ver. Elio Barili – Saudou a presença do pré-candidato Ivanor Pedro Schneider, e 
enalteceu o desafio que o candidato enfrentará,  saleintou que enfrentou também ao concorrer para 
Vereador e que nunca imaginava que poderia um dia estar exercendo este cargo. Desejou sucesso e 
solicitou que o mesmo se for eleito olhe para os municípios pequenos e dê respaldo. Por último 
justificou seu pedido de providências. Ver.ª Marta Rejane Mino – Saudando e desejando sucesso ao 
pré candidato Ivanor que é Coloradense, e que possa levar o nome de Colorado na Assembléia 
Legislativa. Se reportou em relação a troca de lâmpadas em Vista Alegre e que também a 
procuraram, falou que há coisas mínimas de se resolverem, mas que precisam ser feitas e citou a 
problemática na Vila Pe. Osmari e cidade quanto a iluminação pública, problema que continua e que 
é preciso solução. Ver. Adriano Valiati – Saudou o Pré Candidato Ivanor e de imediato se reportou de 
conversa com o Prefeito e este entendeu da não realização de feira no mês de setembro, e citou a 
necessidade de cortar funções gratificadas de servidores (FG) para enxugar a máquina 
administrativa, foi contra a realização da feira mas lá fora saiu sozinho nesta defesa. Ver. Juliano 
Fassini – Saudou o Senhor Ivanor Schneider e lembrou dos tempos passados onde frequentava o 
bar da família do pré candidato, falou do prazer em recebê-lo nesta Casa e questionou o mesmo 
sobre a plataforma de governo, questões como: armamento da população e maioridade penal. Outro 
item abordado pelo Vereador foi em relação a Feira onde foi contra, falou que a Associação 
Comercial exige, mas também deve apresentar uma feira com preços menores como em outros 
locais. Finalizou falando das postagens nas redes sociais, e por isso não apresentou proposições, 
para o povo ver, e que parem de criticar pelos valores das diárias e reconhecem lo que o Vereador 
realiza. 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, 25 de junho de 2018. 


