
      ATA Nº. 14/2017 
Aos 10 (dez) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, 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 Luis Gilberto Rizzardi 
solicitou ao Ver. Juliano Fassini para que proferisse a leitura de um trecho bíblico. Após o Diretor de 
Expediente realizou a leitura da Ata anterior de nº 13 (treze), que em discussão e votação foi 
aprovada por unanimidade. Dando seguimento o Presidente solicitou ao Diretor que fizesse a leitura 
das correspondências, proposições e projetos de lei constantes na Ordem do Dia. O Presidente após 
a leitura do encaminhamento das Contas de Governo do ano de 2015 (dois mil e quinze) solicitou 
saber se a Comissão e os cargos continuariam os mesmos ou alteraria em relação à Comissão que 
tratou das Contas de Governo de 2014 (dois mil e catorze), e permaneceram os mesmos membros 
conforme decisão por parte de todos. Proposições: Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência - 
Melhorias e conserto no calçamento na Rua Rui Barbosa, com recolocação das pedras ou colocação 
de resíduo asfáltico, bem como na travessia com a Rua Irineu Antônio Vian. Deferido pela Mesa 
Diretora. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência - Cascalhamento no travessão que liga Vista 
Alegre a Comunidade de Linha Cachoeirinha que passa pelo Estádio do Estrela Dalva. Deferido pela 
Mesa Diretora. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier– Indicação – Que seja estudado a viabilidade de 
concessão de Adicional de Insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde do Município.  
Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Dogivan Jandrey Araldi – Moção de Pesar – Pelo falecimento do 
Sr. Leonardo Atílio Giongo. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Dogivan Jandrey Araldi – Moção de 
Pesar – Pelo falecimento do Sr. Genuino Pedro Pagliarini. Deferido pela Mesa Diretora. Em 
discussão o Ver. Aloisio Remo Alves Xavier teceu alguns comentários. Pedido de Afastamento do 
Prefeito, no período de 11 a 20 de julho de 2017, por motivos particulares, com viagem previamente 
agendada – Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 016/2017 – Inclui Projeto/Atividade no 
Plano Plurianual-PPA, Lei nº 1075/2013, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, Lei nº 1212/2016 e 
na Lei Orçamentária nº 1216/2016, para o ano de 2017. Apresentado requerimento assinado por 
todos os Edis o mesmo foi incluído na Ordem do Dia, tendo parecer da Comissão Geral de 
Pareceres favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão e votação foi aprovado por 
unanimidade. Os Edis apreciaram as Contas de Governo do Poder Executivo – ano 2014, relativas 
às contas dos Administradores do Poder Executivo, Senhores Lirio Riva e Eumar Luiz Rizzardi – Em 
discussão e votação nominal foi aprovado por unanimidade conforme Parecer Prévio do TCE 
(Parecer Favorável). No Grande Expediente não havia ninguém inscrito. No espaço das Explicações 
Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver.ª Marta Rejane Mino – Em relação ao 
pedido do Ver. Aloisio, se manifestou a Vereadora dizendo ter tido conversa com o Prefeito e 
Assessoria Jurídica, onde disseram que os mesmos têm direito, mas estão revendo com a empresa 
que trata da Segurança do Trabalho, sendo que esta é nova e irá estudar. Não será num primeiro 
momento. Por fim agradeceu a participação da comunidade e colaboradores na galinhada de tacho 
beneficente, onde houve muita colaboração. Ver. Juliano Fassini – Parabenizou a Vila Pe. Osmari 
por ter conquistado o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, bem como a equipe de Arroio 
das Pacas pelo vice-campeonato. Teceu comentários à campanha da Equipe Coloradense na Taça 
RBS de Futsal. Por fim falou do sucesso e colaboração da galinhada de tacho e também lamentou 
que não ficou sabendo de reunião dos Vereadores na Prefeitura com Prefeito e Secretário e quando 
há convites que seja averiguado se todos receberam o mesmo. O Presidente colocou em votação a 
antecipação da sessão do dia 31 (trinta e um) para o dia 24 (vinte e quatro) e foi aprovado 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, 10 de julho de 2017. 


