
ATA Nº. 87/2020 

Aos 24 (vinte e quatro) 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 à legislação que trata dos cuidados com o 
Coronavírus. Dando início à sessão, o Presidente, Juliano Fassini, solicitou ao Vereador Aloísio Remo 
Alves Xavier a leitura de trecho bíblico.  Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a 
leitura da ata da sessão anterior nº 86/2020, 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 
motonivelamento e cascalhamento no travessão que liga Arroio das Almas até a Comunidade de Linha 
Cachoeirinha. Verª. Marta Rejane Mino - Pedido de Providência- Que o Poder Executivo providencie 
motonivelamento e cascalhamento em todas as estradas secundárias e travessões do Município, pois 
há produção de leite, criação de suínos e de grãos em geral. Verª. Marta Rejane Mino - Indicação - 
Que o Poder Executivo providencie a contratação de um médico para suprir as necessidades durante 
o período de pandemia. Ver. Juliano Fassini - Pedido de Providência- Que o Poder Executivo 
providencie motonivelamento e colocação de cascalho no travessão que liga as comunidades de Linha 
Paquinhas até a comunidade de Travessão Severino, nas proximidades da família Guaranhi. Ver. 
Juliano Fassini - Pedido de Providência- Que o Poder Executivo providencie colocação de cascalho no 
travessão e estrada secundária, que dá acesso da VRS-819 passando pelas propriedades das 
famílias Martins, Anunciação, Araldi, Pereira e Briancini, indo até a estrada geral que liga Santa Rita à 
Vista Alegre. Ver. Juliano Fassini - Pedido de Providência- Que o Poder Executivo providencie 
colocação de lixeira na Rua Pio XII nas proximidades do Laboratório de Análises Clínicas, Farmácia, 
Clínica e Loja. Ver. Juliano Fassini - Pedido de Providência- Que o Poder Executivo providencie 
colocação de lixeira nas margens da ERS-402, nas imediações de propriedade da Cotribá na Vila Pe. 
Osmari. De autoria de todos os Edis - Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie 
colocação de um redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Treze de Setembro, no trecho entre o 
cruzamento da Rua Assis Brasil e Getúlio Vargas. Ver. Juliano e subscrita por todos os Vereadores - 
Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Otavio Acadroli. Ver. Juliano e subscrita por todos os 
Vereadores - Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Marcelo Antônio Pazzinato. Em discussão a 
Ver. ª  Marta Rejane Mino – falou da necessidade de contratação de médico, tendo em vista que está 
sobrecarregando a atual médica, mesmo havendo médicos ajudando, tendo em vista que a pandemia 
está agravando e a população precisa de ajuda e é preciso aliviar quem está na linha de frente ao 
combate da doença, poia os profissionais também adoecem. Ver. Mario Klein reforçou o pedido da 
colega Marta, onde disse ter sido procurado diante da preocupação de contratação de médico. Todas 
as proposições foram deferidas pela Mesa Diretora. Projetos de lei: Foram a requerimento incluídos na 
Ordem do Dia os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 011/2020 – Inclui meta prioritária e Projeto no 
Plano Plurianual-PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO e na Lei Orçamentária, para o ano de 
2020. Parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão 
e votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 012/2020 – Inclui meta prioritária e Projeto 
no Plano Plurianual-PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO e na Lei Orçamentária, para o ano 
de 2020. Parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável e aprovado por unanimidade. Em 
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. No Grande Expediente não havia Vereador 
inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. 
Erlei Ferrari da Fonseca – enalteceu o pedido de contratação de médicos, relatando a necessidade, 
mas também falou da falta de outros profissionais no Parque de Máquinas citando a importância 
daquele operador que trabalha duramente, por exemplo, em uma pedreira extraindo cascalho. 
Parabenizou a Administração, Vereadores e população pela conclusão da Casa Mortuária. Por fim se 
reportou a uma carta de um ex-prefeito e ex-vereador, onde fala do Poder Legislativo, e na condição 
de ter sido Presidente no ano de 2019 (dois mil e dezenove) vai entrar com representação junto a 
órgãos competentes e solicitou que se alguém quiser acompanhar, e tendo que pagar pelos erros e 
não adianta pedir desculpas. Disse também que há pessoas que aparecem em tempos de campanha 
e outros aparecerão. Ver. Sandro Zanotto – se reportou às colocações do Ver. Erlei Ferrari da 



Fonseca, dizendo que o autor da carta já teve suas oportunidades em outras épocas. Também falou 
da necessidade da contratação de um médico para ajudar diante dos problemas. Ver. Juliano Fassini 
– Parabenizou a colega Marta pelo iniciativa do pedido de contratação de médico, dizendo ser de 
grande valia. Falou também da conclusão da Casa Mortuária onde foi conquista de todos, tendo o 
apoio da comunidade. Comentou também do projeto de lei que viabilizará a aquisição containers, que 
facilitará a coleta e por outro lado lamentou que diminuirá os garis. Finalizou falando da necessidade 
de recolhimento de leite em dias de chuva, por isso a importância de estradas boas. Agradeceu o Kit 
entregue pela Ascamaja para a Câmara de Vereadores, contendo inclusive medidor de temperatura. 
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, 24 de agosto de 2020. 
 


