
ATA Nº. 86/2020 

Aos 10 (dez) dias do mês de agosto 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 Dogivan Araldi a leitura 
de trecho bíblico.  Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da ata da sessão 
anterior nº 85/2020, que depois de lidas foi aprovada 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 a ampliação na tubulação junto à 
sanga que atravessa a estrada geral que liga a BR-285, passando comunidades de Santa Rita, Linha 
Carolina, nas proximidades das propriedades de Décio Tomazoni, Leomar Bissoloti e Alécio Backes. 
Ver. Juliano Fassini e subscrita pelos demais Vereadores – Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. 
Antônio Gilmar Araldi. Deferida pela Mesa Diretora. Ver. Juliano Fassini e Ver. Elio Barili e subscrita 
pelos demais Vereadores– Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Edison Manoel da Nunciação. Ver. 
Elio Barili e subscrita pelos demais Vereadores– Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Neri 
Floriano. Ver. Aloísio Remo Alves Xavier- Pedido de Providência- Que o Poder Executivo providencie 
a conclusão de obras que foram iniciadas e até então não foram concluídas como pavimentação na 
Travessa São José junto ao Loteamento Boa Esperança, e também a conclusão e instalação de 
lâmpadas de leds nos lugares em que não houve troca pela Mesa Diretora. Ver. Elio Barili e Ver. 
Sandro Zanotto- Pedido de Providência- Serviços de motonivelamento, colocação de pedras 
(cascalho) e serviços de rolo compactador junto a acessos a propriedades de Enir Bertoldi na 
Comunidade de Vista Alegre. Em discussão o Ver. Aloísio Remo Alves Xavier se manifestou dizendo 
que a obras foram iniciadas e não concluídas e que é uma cobrança dos moradores, inclusive gerou 
polêmicas nas redes sociais, também elogiou a colocação de lâmpadas, mas lamentou que não 
houvesse o término de trocas e questionou o prazo das licitações. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – 
Relatou que os Vereadores são procurados, mas lamentou que a empresa responsável pela 
pavimentação da rua abandonou a obra, ocorreu nova licitação, mas faltou documento e atrasou o 
andamento das obras. Aparte do Ver. Aloísio que agradeceu as colocações do colega Erlei e disse 
que levará a informação aos que pediram. 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. Parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável e aprovado por 
unanimidade. Em discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade.. No Grande 
Expediente não havia Vereador inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais fez uso da palavra os 
seguintes Vereadores: Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Citou as reclamações de falta de emprego, mas 
relatou que a empresa Vence Tudo estava precisando de dezoito pessoas e conseguiu somente sete 
para ir trabalhar em Ibirubá. Muitas vezes culpam o Poder Público, mas por vezes é falta de vontade. 
Abordou ainda sobre a conclusão de melhorias na estrada que vai até o Rio Pinheirinho, bem como a 
conclusão de asfaltamento no trecho da Rua São José até a Gruta, e por fim agradeceu o atendimento 
do Secretario de Obras de pedidos solicitados e atendidos. Ver. Juliano Fassini – Teceu comentários 
em relação aos beneficiados com o Auxílio Emergencial, onde pessoas diplomadas e de posses 
recebendo um dinheiro que não é deles e sim segundo o Vereador deveria ser dos pobres, entende 
que deveriam devolver. Disse ainda que no Brasil quem tem quer sempre pegar mais e citou exemplo 
de Banco da Terra, Mais Alimentos, os quais eram linhas e recursos para pessoas de baixa renda, 
mas foram apropriados por ganância de muitos. Finalizou dizendo que o povo precisa ser monitorado 
e falam que o Governo é corrupto, mas a corrupção é do povo também. O Presidente colocou em 
votação a antecipação da sessão do dia 31 (trinta e um) para o dia 24 (vinte e quatro) e foi aprovada 
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 agosto de 2020. 
 


