
      ATA Nº. 37/2018 
Aos 09 (nove) dias do mês de julho 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 para que o Ver. Juliano Fassini proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o Diretor de 
Expediente proferiu a leitura da Ata anterior de nº 36/2018, 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 – Construção de toldo/abrigo na Unidade Básica de Saúde da Vila Pe. Osmari. Ver. 
Juliano Fassini - Pedido de Providência – Cascalhamento na estrada geral, nas proximidades da 
propriedade de Egon Limbergem. Ver. Elio Barili e Ver.ª Marta Rejane Mino – Indicação – Que o 
Poder Executivo efetue um estudo de viabilização junto ao DAER, com objetivo único de 
municipalizar a ERS 402, no trecho compreendido entre a Rua Dom Pedro II até as proximidades do 
Distrito Industrial numa distância de 1180 (um mil cento e oitenta) metros, facilitando a legalização de 
obras de engenharia junto às margens da rodovia na Vila Pe. Osmari. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier 
– Pedido de Providência – Que o Poder Executivo agilize o mais breve possível a troca de lâmpadas 
queimadas nas ruas de acesso a cidade e em todo o perímetro urbano e na Vila Pe. Osmari. Ver. 
Aloisio Remo Alves Xavier – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo mantenha contato com 
os órgãos competentes a fim de garantir o mais breve possível um recapeamento na VRS-319, bem 
como sinalização junto a BR-285, indicando a rodovia que dá acesso ao Distrito de Vista Alegre e a 
cidade de Colorado. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Pedido de Providência – Cascalhamento nas 
proximidades da propriedade de Luis Guaragni. De Autoria Ver. Elio Barili e subscrita por todos os 
Edis – Moção de Pesar pelo falecimento de Osmar Antônio Nodari de Mello e pelo falecimento de 
Antenor Lucca. Em discussão os autores se manifestaram: Verª. Marta Rejane Mino – Citou que 
juntamente com o Ver. Elio Barili foram procurados para apresentar junto ao Executivo a proposta de 
estudo para municipalizar parte da ERS-402 até próximo ao Distrito Industrial, tendo em vista 
problemas de legislação e se comprometeram em apresentar esta situação ao Prefeito e órgãos 
competentes. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – teceu comentários em relação às proposições 
apresentadas, e citou a preocupação com a iluminação pública, tema já apresentado nesta Casa e 
que está cobrando solução, bem como melhorias na VRS-319 com reparos nos buracos e 
sinalização na BR-285 no acesso a Vista Alegre, problema que persiste há anos. Ver. Juliano Fassini 
– Citou que o pedido de um toldo é reivindicação da comunidade da Vila Pe. Osmari, e mesmo 
sabendo que não há necessidade das pessoas irem cedo ao local, ficam se expondo ao tempo. Citou 
também o pedido de cascalhamento, pedido já apresentado, e que segundo o Vereador é preciso 
atender ao transporte de leite, onde todo o mês entra recursos aos cofres públicos. Ver. Élio Barili- 
Citou que foram procurados pelas profissionais Aline Castioni e Vanessa Orsolin, que reivindicaram 
estudo de viabilidade de municipalização da ERS 402. Explicou o Vereador que as mesmas 
mantiveram contato com o DAER. Citou também a legislação pertinente às construções em volta das 
rodovias. Finalizou dizendo que entende não ter elevados custos e facilitará os trabalhos de obras e 
engenharia, precisando ser estudado o caso. Todas as proposições foram deferidas pela Mesa 
Diretora. Projetos de Lei. Projeto de Lei Legislativo nº 01/2018 – Altera a denominação da Praça 
Dom Antônio Reis para Praça Padre Elydo Alcides Guareschi, de autoria do Ver. Sandro Zanotto, 
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. Erlei Ferrari da Fonseca – teceu comentários em relação às proposições 
apresentadas na sessão dando destaque ao auxílio aos estudantes que deverão receber uma 
solução a partir do próximo ano, das trocas de lâmpadas nos postes e que está sendo licitado, o 
IPTU esta há dois anos sem ter aumento, Emenda do Deputado Cherini para aquisição de ônibus 
para Assistência Social, parabenizou o Ver. Juliano e a Primeira Dama pela reivindicação em 
Brasília, Citou o estado precário da Casa Mortuária, e por último parabenizou o Poder Executivo pelo 
financiamento de asfalto para as ruas da cidade e parabenizou o Senhor Alexandre Monegat pela 
iniciativa de passar a chama crioula em Colorado. Ver. Élio Barili - Comentou dos esforços para o 
auxílio aos estudantes, mas destacou que é preciso a colaboração dos mesmos na agilização de 



documentação para esta concessão de auxílio, citando que há estudantes se deslocando para vários 
locais. Parabenizou ao PR (Partido da República) e PDT (Partido Democrático Trabalhista) que estão 
conseguindo um ônibus para a Assistência Social. Outro item abordado foi em relação ao asfalto que 
está precisando de reparos tapa buraco, disse que em contato com ex-secretário dos transportes, 
este se comprometeu em auxiliar. Finalizou falando das emendas vindas e que estão encaminhadas. 
Ver.ª Marta Rejane Mino – Fez um relato da situação da Casa Mortuária e da preocupação em 
reformas e aquisição de cadeiras, onde disse que a Funerária Graeff se dispõe em colocar ar 
condicionado e ajuda na pintura e lembrou que já falou com a primeira dama a respeito. Lamentou 
fatos ocorridos no campeonato de futebol de campo, onde ocorreram incidentes com torcida, 
repudiou as palavras de baixo calão e desrespeito com quem vai assistir aos jogos. Ver. Aloisio 
Remo Alves Xavier – falou dos pedidos apresentados, onde são cobrados e solicitados 
constantemente, por isso a necessidade de se apresentar nesta Casa os mesmos. Falou da 
importância de uma campanha de reformas da Casa Mortuária e lembrou da Escola Estadual. 
Finalizou se colocando a disposição da comunidade de Nova Trípoli na passagem da Chama Crioula. 
Ver. Juliano Fassini – Falou do ônibus que virá, empenho realizado em Brasília juntamente com 
colegas de outras bancadas, falou das dificuldades de se conseguir e da insistência. Ver. Elio 
solicitou um aparte ao Presidente e falou da campanha que está havendo para angariar fundos para 
reconstituição do telhado arrancado pelo vento no Esporte Clube Estrela D’alva. Ver. Dogivan 
Jandrey Araldi transmitiu a Presidência e falou dos seguintes assuntos: a) Campeonato de Futebol 
de campo, onde estava transcorrendo normalmente até haver incidentes, inclusive com a presença 
de indivíduos portando armas brancas e de fogo. Citou o risco existente de quem vai assistir aos 
jogos principalmente as crianças e solicitou que as pessoas sejam revistadas. Lamentou que ao 
invés de haver integração estivesse havendo muita rivalidade. b) Parabenizou o PR (Partido da 
República), a Administração e Vereadores que reivindicaram em Brasília, e mesmo não tem 
representação nesta Casa encaminharam recursos para Colorado. c) Lembrou que farão correções 
pertinentes à nota publicada em meios de comunicação que fala das emendas parlamentares 
conquistadas pelo Legislativo e também pelo Executivo e de todos os Partidos com base no 
Município. d) Reforçou o convite do evento denominado Dia “D” promovido pelo Grupo de 
Motoqueiros Abutres de Inclusão Social aos Portadores de Necessidades Especiais, bem como falou 
da importância da Chama Crioula passar pelo Município, com parada e programação especial na 
comunidade de Nova Trípoli, solicitou apoio dos colegas e participação. Retomando a Presidência 
falou da necessidade de antecipar a data da próxima sessão do dia 30 (trinta) para o dia 23 (vinte e 
três) de julho e teve a aprovação unânime. 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, 09 de julho de 2018. 


