
ATA Nº. 81/2020 

Aos 08 (oito) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte), às 19 (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, onde não teve a presença de público, diante da pandemia do novo 
coronavírus – Covid/19, evitando, assim, a aglomeração de pessoas. Ademais, os membros da Casa 
Legislativa mantiveram a distância mínima solicitada pelos órgãos oficiais de saúde e o uso de 
máscaras. Dando início à sessão, o Presidente, Juliano Fassini, solicitou à Verª. Marta Rejane Mino a 
leitura de trecho bíblico.  Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da ata da 
sessão anterior nº 80/2020 que após lida foi aprovada por unanimidade. De imediato o Presidente 
solicitou a leitura das correspondências, proposições e projetos de lei. Proposições: Ver. Juliano 
Fassini – Indicação: Que o Poder Executivo realize uma análise das áreas agrícolas que não possuem 
Inscrição Estadual e que sejam incentivados os agricultores para que o façam. Ver. Erlei Ferrari da 
Fonseca – Indicação - Que o Poder Executivo analise a possibilidade de colocação de uma lixeira em 
ponto estratégico no loteamento Boa Esperança, na Travessa São José. Ver. Aloísio Remo Alves 
Xavier – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie ajuda com reformas e 
construções de unidades habitacionais na Vila Pe. Osmari, Vale Alegre e Vista Alegre, para pessoas 
de baixa e ou nenhuma renda que passam por dificuldades extremas. Todas as proposições foram 
deferidas pela Mesa Diretora. Antes do espaço do Grande Expediente o Presidente explanou sobre o 
Processo de Contas de Governo do ano de 2017, onde solicitou a Ver. ª Marta Rejane Mino, 
Secretária da Comissão Especial para que a mesma realizasse a leitura da Ata da Comissão, após 
lida solicitou que o Relator da Comissão Especial o Ver. Erlei Ferrari da Fonseca proferisse a leitura do 
Parecer, o qual o fez e este emitido favorável à manutenção dos Pareceres Prévio do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul e Ministério Público de Contas, ambos pela aprovação das 
Contas de Governo do ano de 2017, assim acompanhou o Parecer da Comissão Especial de 
Julgamento, portanto, A Câmara apreciou o Processo de Contas de Governo da Gestão 2017 dos 
Gestores Sr. Celso Gobbi – Prefeito e Sr. Delonei Luiz Pereira da Silva – Vice-Prefeito, Processo nº 
004126-0200/17-1, onde foram aprovadas as Contas de Governo com 09 (nove) votos favoráveis, 
mantendo o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado –TCE/RS. No Grande Expediente não 
havia Vereadores inscritos. No Espaço das Explicações Pessoais fez uso da palavra o Ver. Erlei 
Ferrari da Fonseca – Teceu comentários ao seu pedido de colocação de lixeira, onde citou as 
melhorias na Travessa São José. Outro assunto abordado foi a pintura do Centro Administrativo, obras 
na Casa Mortuária e pintura nas Escolas, bem como através do esforço em conjunto está sendo 
realizado trabalhos de recuperação da VRS-819. Finalizou seu pronunciamento relatando ter 
participado de reunião do Comitê de Combate ao Coronavírus bem como da preocupação com a 
doença e demonstrou preocupação com o comércio fechado que requer abertura, solicitou paciência e 
que também gostaria que fosse aberto. O Presidente Juliano Fassini se pronunciou e falou da 
manutenção do distanciamento social, por tempo indeterminado, mas que crê na abertura em breve 
dos bares e restaurantes, disse que o Município está ouvindo a equipe de saúde e comércio em geral, 
para que numa próxima reunião haja decisões. 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, 08 de junho de 2020. 
 


