
ATA Nº. 85/2020 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho 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, obedecendo a legislação que trata dos cuidados com o 
Coronavírus. Dando início à sessão, o Presidente, Juliano Fassini, solicitou ao Ver. Mario Klein a 
leitura de trecho bíblico.  Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura das atas 
das sessões anteriores nº 83/2020 da sessão ordinária e 84/2020 da sessão extraordinária que após 
lidas foram aprovadas por unanimidade. De imediato o Presidente solicitou a leitura das 
correspondências, proposições e projetos de lei. Proposições: Ver. Juliano Fassini – Pedido de 
Providência- Que o Poder Executivo providencie rede de esgoto pluvial com boca de lobos em toda a 
extensão da Avenida Santo Martins Pinto em Vista Alegre. Ver. Juliano Fassini e susbscrita pelos 
demais Vereadores – Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Arlindo Frá. Ver. Elio Barili – Pedido de 
Providência- Serviços de motonivelamento colocação de pedras (cascalho) e passagem de rolo 
compactador junto a acessos e propriedade de Felipe Barzotto na comunidade de Vista Alegre. Em 
discussão o Ver. Juliano se manifestou dizendo que se trata de manifestação de moradores do local, e 
que o procuraram. Todas as proposições foram deferidas pela Mesa Diretora. Projeto de Lei: Projeto 
de Lei Legislativo nº 04/2020 – Denomina Rua no Perímetro Urbano da Vila Pe. Osmari no Município 
de Colorado. Encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. No Grande Expediente não havia 
Vereador inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais fez uso da palavra o Ver. Aloisio Remo Alves 
Xavier – Que solicitou verbalmente ao Presidente cópia do áudio da sessão extraordinária. O 
Presidente Juliano Fassini deferiu o pedido ao Vereador. 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 julho de 2020. 
 


