
      ATA Nº. 38/2018 
Aos 23 (vinte e três) 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. Aloisio Remo Alves Xavier proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após 
o Diretor de Expediente proferiu a leitura da Ata anterior de nº 37/2018, 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 mapeado os principais acessos às localidades do Município, bem como para os Municípios 
limítrofes, via estradas secundárias. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier - Pedido de Providência – 
Cascalhamento nas proximidades do tambo de leite do Sr. Giovani Feldkkircher. Ver. Aloisio Remo 
Alves Xavier – Indicação – colocar em prática os dispositivos da Lei Municipal nº 739 de 10 de 
janeiro de 2008 –Institui o Programa de Incentivo à Produção Primária. Ver. Aloisio Remo Alves 
Xavier – Indicação – Que o Poder Executivo através do Conselho Municipal de Desporto, reforce os 
meios de segurança, como a solicitação de reforço da Brigada Militar, Seguranças contratados, 
portões fechados e com cadeados no Estádio e árbitro experiente junto a Federação Gaúcha de 
Futebol na final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Ver. Juliano Fassini – Pedido de 
Providência – Que o Poder Executivo providencie a colocação de pedras junto às propriedades do 
Sr. Adelino Dal Picio e Sr. Delcir Valiati. Ver. Dogivan Jandrey Araldi – Pedido de Providência – Que 
o Poder Executivo providencie construção de ponte nas proximidades das propriedades dos 
Senhores Rafael Giongo e Orlando Pazinato. Ver. Dogivan Jandrey Araldi – Pedido de Providência – 
Que o Poder Executivo providencie conserto nas pontes do travessão que liga a Comunidade de 
Arroio das Pacas até a Comunidade de Santa Rita. Ver. Dogivan Jandrey Araldi – Pedido de 
Providência – Que o Poder Executivo providencie cascalhamento junto à propriedade do Sr. Adelino 
Dal Pício. Ver.ª Marta Rejane Mino – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie 
cascalhamento junto à propriedade do Sr. Leomar Ferrari. Ver.ª Marta Rejane Mino – Pedido de 
Providência - Que o Poder Executivo providencie cascalhamento junto à propriedade do Sr. Moacir 
Rizzardi. Ver.ª Marta Rejane Mino – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie a 
colocação de pedras na lateral da ERS 402 que dá acesso a residência do Sr. Joahnnes Santana na 
Vila Pe. Osmari.  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, permaneceu na Comissão Geral de 
Pareceres. Foram apreciadas as Contas de Governo dos Administradores do Executivo Municipal de 
Colorado, correspondentes ao exercício de 2016, gestão dos Senhores Lirio Riva e Eumar Luiz 
Rizzardi – Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – Parecer favorável 
à aprovação. Em discussão o parecer da Comissão Especial e em votação nominalmente pelos nove 
Vereadores, foi aprovado por unanimidade o parecer. Ficando, portanto, aprovadas as Contas de 
Governo dos Administradores do Executivo exercício 2016. No espaço do Grande Expediente não 
havia Vereador inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver. Juliano Fassini – Teceu comentário ao pedido de providência, dizendo ser algo que 
não devia pedir e citou a quantidade de leite produzido comparando com a produção de soja, bem 
como do número de produtores e movimentação financeira mensal e alertou sobre a problemática 
com o barro nas propriedades e citou a reiteração de pedidos de pontes no Arroio das Pacas. Ver.ª 
Marta Rejane Mino – destacou o pedido do Ver. Juliano e suas colocações, enalteceu a presença de 
membros do Conselho Tutelar na sessão e da possibilidade de reajuste a ser concedida, disse que é 
uma reivindicação de muito tempo e que são merecedores. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Se 
pronunciou a respeito do Conselho Tutelar dizendo que o aumento depende do Poder Executivo, 
quanto aos pedidos de soluções aos problemas nas propriedades, lembrou haver quatro chefes de 
obras e que seria interessante os mesmos irem até as propriedades, lembrou-se dos reparos na 
iluminação pública, hora de solucionar pois estão sendo cobrados. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – 
Falou da importância de reajustar os vencimentos dos Conselheiros tutelares, citou a procura de 
produtores no ramo leiteiro, onde precisam de soluções no período de inverno e citou uma lei 
municipal que dá amparo aos proprietários. Outro assunto abordado foi em relação ao Campeonato 



de Campo, da preocupação em relação ao bom andamento na final. Ver. Mario Klein – Disse não 
estar fazendo mais pedidos porque um pedido realizado inúmeras vezes não foi atendido que trata 
de uma ponte com risco de acidentes, dizendo haver uma incompetência em não resolver o 
problema, disse estar sinalizando para que não ocorram graves acidentes. Ver. Elio Barili- Agradeceu 
a presença da Acicol e das reivindicações e sugestões apresentadas, e se dispôs a ajudar para 
haver concretizações. Agradeceu a Administração por estarem atendendo os seus pedidos, como 
serviços de cascalhamento, terraplanagem na empresa GVA. Falou agradecendo o Governo do 
Estado em responder as reivindicações encaminhadas. O Presidente colocou em votação a 
antecipação da sessão ordinária do dia 13 (treze) para o dia 06 (seis) e foi aprovada por 
unanimidade. 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, 23 de julho de 2018. 


