
ATA Nº. 88/2020 

Aos 14 (catorze) dias do mês de setembro 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 ausência dos Vereadores Aloísio Remo Alves Xavier e Erlei Ferrari da Fonseca, vítimas do 
Coronavírus, estando os mesmo em isolamento por estarem positivados ao Covid-19, e os trabalhos 
foram realizados obedecendo à legislação que trata dos cuidados com o Coronavírus. Dando início à 
sessão, o Presidente, Juliano Fassini, solicitou ao Vereador Adriano Valiati a leitura de trecho bíblico.  
Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior nº 
87/2020, que depois de lida foi aprovada por unanimidade. De imediato o Presidente solicitou a leitura 
das correspondências, proposições e projetos de lei. Proposições: De autoria do Ver. Elio Barili e 
subscrita pelos demais Vereadores - Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Dirceu Sandri. De 
autoria da Bancada do Partido Progressista - Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Dirceu Sandri. 
Verª. Marta Rejane Mino - Pedido de Providência- Que o Poder Executivo providencie colocação de 
tubos em sanga e cascalhamento no acesso a propriedade de Teresinha Ribeiro na comunidade de 
Arroio das Pacas. Ver. Juliano Fassini - Indicação- Que o Poder Executivo faça uma revitalização e 
melhorias no parquinho infantil (Playground) na Praça Dom Antônio Reis. Todas as proposições foram 
deferidas pela Mesa Diretora. Projeto de lei: Foi a requerimento incluído na Ordem do Dia o seguinte 
projeto: Projeto de Lei nº 013/2020 – Adere à Lei Aldir Blanc, que dispõe sobre ações emergenciais no 
setor cultural, criando o Comitê Gestor do Recurso Emergencial. 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 fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Verª. Marta Rejane Mino- agradeceu o 
asfalto que está sendo colocado nas ruas da cidade, sendo um bom trabalho e de grande valia com 
verbas conquistadas pelos Vereadores. Ver. Mario Klein – falou de um pedido de cascalhamento 
solicitado verbalmente ao Vereador, mais específico do Senhor Vilmar Sartori na comunidade de Nova 
Trípoli. Aproveitou o espaço e parabenizou o Município pelos 58 anos de Emancipação e lamentou 
que devido à pandemia não foram realizados festividades. Ver. Juliano Fassini – Parabenizou o 
Município e Administração pelos 58 anos de história, disse ser uma honra fazerem história como 
Vereadores. Falou também dos asfaltamentos e da colocação dos quebra-molas, onde entende que 
deveria ter sido estudado local mais próprio para serem instalados. Finalizou falando das convenções 
partidárias e dos que colocaram o nome para concorrer, e entende que deva haver muito respeito, 
baseada a campanha em projetos e sem haver acusações de administrações anteriores, e os que 
forem eleitos possam se espelhar na atual Bancada que trabalha com respeito e união. 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, 14 de setembro de 2020. 
 


