
      ATA Nº. 40/2018 
Aos 27 (vinte e sete) 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 a Verª. Marta Rejane Mino proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o 
Diretor de Expediente proferiu a leitura da Ata anterior de nº 39/2018, 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 - Colocação de rotatória ou redutores de velocidade tais como tachões ou quebra-molas 
no cruzamento da Rua São José com acesso a ERS-402, no sentido cidade saída para Selbach e da 
ERS sentido cidade. Ver. Juliano Fassini – Indicação - Criação de um Abrigo Municipal para cães e 
gatos abandonados, onde haja vacinação contra raiva, processo de esterilização com processos 
especiais de castração e oferecendo a viabilidade de adoção dos Munícipes. Ver. Juliano Fassini – 
Pedido de Providência - Melhorias na Iluminação Pública na Vila Pe. Osmari. Ver. Juliano Fassini – 
Pedido de Providência - Cascalhamento nas proximidades da propriedade da Sra. Neusa Barbosa na 
Comunidade de Santa Rita. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência - Cascalhamento na 
estrada geral na Comunidade do Coloradinho nas proximidades da propriedade da Sra. Semilda 
Mantovani e moto nivelamento na estrada geral daquela comunidade.  Ver. Aloisio Remo Alves 
Xavier – Pedido de Providência – Melhorias com colocação de cascalho no acesso à Cabanha 44, no 
término da Rua Adelar da Cunha e no segmento da Rua João de Magalhães. Ver. Aloisio Remo 
Alves Xavier – Pedido de Providência – Reformas nos banheiros da praça, com troca de portas, 
conserto de vazamentos entre outros. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Pedido de Providência – 
Cascalhamento na estrada que dá acesso à Propriedade do Sr. Oneide José Piacentini na 
Comunidade de Arroio das Pacas. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Pedido de Providência – 
Cascalhamento nas estradas municipais em pontos críticos existentes, em especial onde ocorre a 
formação de atoladouros e há cruzamento de caminhões que transportam o leite e transporte 
escolar. Problemas devido as fortes chuvas e ação de um inverno rigoroso. Ver. Sandro Zanotto – 
Pedido de Providência – Colocação de dois tubos entre as propriedades dos Senhores Honório 
Zanotto e Edis de Lucca. Ver. ª Marta Rejane Mino – Indicação – Que o Poder Executivo mantenha 
contato com o IPERGS (Instituto de Previdência do Rio Grande dos Sul) para análise da 
possibilidade de IPE Saúde  aos Servidores Públicos Municipais. Ver. Dogivan Jandrey Araldi – 
Pedido de Providência – Que o Poder Executivo providencie cascalhamento junto à estrada que dá 
acesso próximo as propriedades dos Senhores Vilmar José Sartori e Rosalino Polês. De Autoria do 
Ver. Sandro Zanotto e subscrita por todos – Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. Francisca 
Pascoalina de Lucca Fontanela. De Autoria do Ver. Elio Barili e subscrita por todos – Moção de 
Pesar pelo falecimento do Senhor Romeu Sandri.  De Autoria do Ver. Mario Klein e subscrita por 
todos – Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. Diva Casteli. Todas as proposições foram deferidas 
pela Mesa Diretora. Projeto de Lei nº 010/2018 – Inclui atividade no Plano Plurianual-PPA, Lei nº 
1237/2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, Lei nº 1242/2017 e na Lei Orçamentária nº 
1248/2017, para o ano de 2018. 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. Juliano Fassini - comentou sobre a iluminação pública na 
Vila Pe. Osmari, onde lembrou que aquela comunidade precisa de atenção, e mencionou a questão 
de cães soltos, onde há riscos de mordidas e doenças. Fez menção ao seu pedido de sinalização no 
entroncamento na ERS 402, onde ocorreram acidentes e entende que o custo é baixo para tentar 
resolver o problema. Por último comentou da manifestação da Secretária de Saúde em relação às 
diárias obtidas em curso, disse ter gostado da explicação, e que continuará a cobrar e que buscou as 
devidas explicações para evitar distorções nos comentários. Ver. ª Marta Rejane Mino – justificou a 
indicação apresentada, onde um plano de saúde é reivindicação de tempo, e que os planos privados 
são de valores elevados, e que a ideia de buscar o IPE se deu em virtude de outros Municípios 
estarem também em busca do mesmo, onde é preciso ir atrás e conversar. Quanto à manifestação 
da Secretária de Saúde, lembrou que como Vereadores são constantemente cobrados e é preciso 
haver esclarecimentos. Quanto às afirmações da Secretária, apresentou comentários do fato ocorrido 



e que deveria ter evitado a forma em que aconteceram os fatos, onde o paciente de Colorado não 
deveria no seu entendimento ter voltado de carona, conforme as explicações ocorridas e finalizou 
dizendo que poderia ter menos fofocas se fosse diferente. Ver. Sandro Zanotto -Teceu informações a 
cerca de sua proposição sendo necessário alargamento na estrada com a colocação de tubos, disse 
ainda que tem por costume pedir diretamente para o Secretário em relação às melhorias. Quanto ao 
pedido do Ver. Juliano em relação à comunidade do Coloradinho, afirmou estarem boa às condições 
da estrada. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Mesmo o tempo chuvoso, o povo está cobrando 
melhorias, esteve inclusive averiguar a necessidade, cobranças inclusive em redes sociais. Em 
relação aos banheiros da praça, citou as reformas, mas houve danos inclusive não tendo mais 
portas, pois estão quebradas. Finalizou falando do projeto da Cabanha 44 em ter ajuda do Poder 
Público e inclusive citou outras entidades que merecem, lembrou ainda que outros Municípios 
alcançam recursos a este tipo de entidade. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Citou a cobrança da 
população em relação aos pedidos, lamentou que haja poucas pedreiras, muitas denúncias e os que 
possuem pedras não fornecem para serem espalhadas nas estradas, falou ainda em relação às 
colocações dos Vereadores Juliano e Marta em relação manifestação da Secretária de Saúde, 
dizendo que o Vereador tem a função fiscalizadora, em relação à Vila Pe. Osmari disse ser 
necessário maior atenção e em relação à sinalização no acesso da ERS 402, lembrou que é preciso 
tomar providências. Finalizou parabenizando a comunidade de Nova Trípoli pelo sucesso da 
passagem da chama Crioula e também ao Abutres Moto clube pelo sucesso do evento para 
Portadores de Necessidades Especiais. Ver. Elio Barili – Agradeceu o atendimento por parte da 
Administração em trabalhos na propriedade de Ezequiel Fioreze bem como agradeceu pelos serviços 
de pedra, moto nivelamento e outros serviços na comunidade de Vista Alegre. Por fim agradeceu o 
trabalho transparente por parte da Secretária de Saúde em relação ao ofício apresentado nesta 
Casa. Ver. Dogivan Jandrey Araldi – Abordou sobre os valores venais das terras aprovados por 
ocasião da aprovação do Código tributário, disse que é preciso clarear as pessoas, pois há diversas 
faixas sendo que aumentou mas qualificou também. Quanta as explicações da Secretária de Saúde, 
disse ser válidas as colocações, e ressaltou a importância de cobrar e dar explicações.  Outro item 
abordado foi de congratulação para a comunidade de Nova Trípoli e aos Abutres Moto Clube pelos 
trabalhos realizados. Finalizou falando em relação aos pedidos de cascalho, sendo difícil deixar de 
trazer para a Casa os pedidos da comunidade, pois o povo cobra por se tratar de município agrícola, 
mas também deve haver paciência devido ao clima rigorosos o que dificulta as soluções. Entende 
ainda que os trabalhos não devem ser somente numa comunidade mas atender os locais críticos. 
Ver. Adriano Valiati – Quanto o ofício da Secretária de Saúde, disse ter sido citado, e que realmente 
foi fiscalizador e fez sua parte. Parabenizou o Vice-Prefeito que quando em exercício do mandato 
desempenhou bem o trabalho. Quanto aos pedidos que passam nesta casa muitos deles não 
chegam às mãos do Secretário de Obras e isso deverá ser resolvido. Citou que a questão dos 
tributos cobrados o Sindicato Trabalhadores Rurais estão cobrando em relação ao Código aprovado. 
Ver. Erlei solicitou espaço e também citou a cobrança em relação aos tributos em relação valor venal 
da terra. 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, 27 de agosto de 2018. 


