
      ATA Nº. 39/2018 
Aos 06 (seis) dias do mês de agosto 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. Adriano Valiati proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o Diretor de 
Expediente proferiu a leitura da Ata anterior de nº 38/2018, 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. Elio Barili – Pedido de 
Providência - Colocação de cargas de pedra na propriedade do Sr. Ezequiel Fiorese na Comunidade 
do Passo Do Padre. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca- Pedido de Providência - Que seja providenciado 
acesso a cadeirante no Salão de Festas do Centro Social Esportivo, bem como nos locais que ainda 
não dispõe. Ver. ª Marta Rejane Mino – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie 
a colocação de tubos na estrada que dá acesso a comunidade de Arroio das Almas, no trecho 
compreendido entre a Loja da Eco Materiais de Construção até a Serraria. Ver. Juliano Fassini – 
Indicação - Estudo da viabilidade de construção de uma Casa Mortuária na comunidade da Vila Pe. 
Osmari. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie a limpeza 
na boca do bueiro e galeria na estrada geral da Linha Coati, nas proximidades das terras de Ernani 
Primon e Vital Oberherr. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo 
providencie alargamento na estrada com colocação de dois tubos na proximidade da propriedade de 
Vital Oberherr. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie a 
recuperação de bueiro na proximidade da propriedade de Pedro Primon na Linha Coati. Ver. Juliano 
Fassini – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo a construção de ponte ou colocação de 
bueiro na estrada geral da Linha Coati, nas proximidades da residência do Vereador Mário Klein. Ver. 
Juliano Fassini – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie a colocação de 
cascalho na propriedade de Aldair Barden na Comunidade de Santa Rita. Ver. Juliano Fassini – 
Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie a colocação de cascalho na estrada 
geral nas proximidades das residências de Vilmar Sartori e Rosalino Polês na comunidade de Nova 
Tripoli. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – 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. Aloisio Remo Alves Xavier – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo 
providencie melhorias no acesso à cidade, nas proximidades da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, 
removendo a terra do calçamento, fechando valas, limpando bueiros e margens da Gruta, sugerindo 
até que se faça calçada paralelamente ao muro entre a rua e a Gruta para embelezar este bosque 
que além de local de oração é turístico. De Autoria do Ver. Erlei Ferrari da Fonseca e subscrita por 
todos os Edis – Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Ulzires Ferrari. Todas as proposições foram 
deferidas pela Mesa Diretora. Projeto de Lei Legislativo nº 01/2018 – Altera a denominação da Praça 
Dom Antônio Reis para Praça Padre Elydo Alcides Guareschi – Parecer favorável e aprovado por 
unanimidade. Em discussão e votação o projeto foi Rejeitado com votos contrários dos Vereadores: 
Adriano Valiati, Aloísio Remo Alves Xavier, Erlei Ferrari da Fonseca, Juliano Fassini e Mario Klein. 
Votos favoráveis dos Vereadores: Elio Barili e Sandro Zanotto e Absteve-se de votar a Ver. ª Marta 
Rejane Mino. 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 – 
Comentou sobre a votação do projeto de lei, e disse que se absteu de votar por conhecer a história 
da família Guareschi em especial na pessoa do Senhor Arlindo Guareschi, e pelo colega proponente 
do projeto, lembrou que deveria ser dado maior valor a outros que residiram por mais tempo no 
Município, ressaltou que deveria ter sido mais debatido pelos colegas com maior estudo do projeto 
respeita a todos por suas opiniões. Finalizou destacando ser uma situação desconfortável, diante de 
uma pessoa que teve seu nome em Passo Fundo como sendo uma grande pessoa e não é favorável 
e nem contrária a troca do nome da praça. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Disse ter havido boa 
intenção por parte do colega Sandro, e as vezes se agrada um e desagrada outro, e se declarou 
contrário com a troca de nomes já existentes em locais públicos, ressaltando que cada um tem sua 
opinião. Comentou sobre a final do Campeonato de Futebol de Campo, parabenizando o Diretor de 
Esporte Paulo Gaúcho. Falou ainda da promoção beneficente do Grupo de Motoqueiros Abutres em 



prol da Escola Estadual e para os Portadores de Necessidades Especiais. Finalizou desejando 
sucesso ao novo Patrão do CTG Severo Sampaio de Quadros Valdir Pazinato e enalteceu o trabalho 
do ex-patrão Sandro Zanotto. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Quanto ao projeto rejeitado, disse 
que tem que tomar decisão, e que o homenageado merece nome diante de novas ruas que estão 
sem denominação. Frisou a justificativa das proposições apresentadas em especial nos acessos da 
Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Finalizou parabenizando o Diretor de Expediente pelos vinte anos 
de trabalho junto ao Legislativo, bem como ao Senhor Douglas Strasser pelos trabalhos sociais 
desenvolvidos. Ver. Juliano Fassini – Parabenizou o Diretor de Expediente pelo tempo de trabalho, e 
comentou de imediato sobre o seu voto contrário ao projeto, dizendo não ser totalmente contrário, 
mas que deveria ter havido uma consulta popular. Comentou sobre suas proposições apresentadas, 
dando ênfase para a importância de cada uma delas, e disse ter ido pessoalmente verificar a 
situação de pontes e em relação a pedidos anteriores, dizendo que as indiferenças politicas devem 
ficar de lado e há casos sem condições de trafegabilidade. Ver. Mario Klein – Congratulou-se com o 
Senhor Douglas pelo trabalho e dedicação, e falou dos vinte anos de trabalho do Diretor de 
Expediente, onde lembrou que convive há doze junto. Parabenizou a equipe da Associação Vila Pe. 
Osmari campeã e o Esporte Clube Juventude vice-campeã e pelo sucesso da final. Finalizou falando 
de seu pedido de ponte e que muitos foram os pedidos e necessitam realizar. Ver. Sandro Zanotto – 
Falou da entrega da Patronagem do CTG, agradecendo o apoio dos colaboradores, e lembrou que 
além de Patrão, integra a patronagem há anos. Parabenizou o Diretor de Expediente pelo tempo de 
trabalho junto à Câmara. Finalizou falando da votação do projeto de lei de sua autoria, dizendo que o 
homenageado tinha o orgulho de dizer ser de Colorado e que era merecedor, indagou se alguém 
sabia que foi Dom Antônio Reis e disse que quanto ao voto cada um é responsável pelo seu. 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, 06 de agosto de 2018. 


