
ATA Nº. 89/2020 

Aos 28 (vinte e oito) 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 presença de todos os Vereadores, sendo que 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 Erlei Ferrari da Fonseca a leitura de trecho bíblico.  Dando continuidade 
aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior nº 88/2020, que depois de lida 
foi aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em votação o abono de falta dos Vereadores 
Aloísio Remo Alves Xavier e Erlei Ferrari da Fonseca os quais estiveram ausentes na sessão anterior 
por terem contraído a Covid-19, em votação nominal os Eis por unanimidade abonaram as faltas.  De 
imediato o Presidente solicitou a leitura das correspondências, proposições e projetos de lei. 
Proposições: Ver. Sandro Zanotto e subscrita por todos os Edis - Moção de Pesar pelo falecimento do 
Sr. Milton Rech. Ver. Juliano Fassini e subscrita por todos os Edis - Moção de Pesar pelo falecimento 
do Sr. Milton Rech e Belmira Schwalbert. Ver. Juliano Fassini - Pedido de Providência - Que o Poder 
Executivo providencie colocações de placas sinalizadoras nas imediações dos quebra-molas na 
cidade e Vista Alegre. 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 014/2020 – Autoriza o 
Executivo Municipal a contratar por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público. 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: Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – falou da reunião do Comitê de combate ao 
covid e falou de sua situação pessoal por contraído a doença, dos efeitos colaterais, do medo e da 
preocupação com a contaminação. Agradeceu o trabalho da equipe de saúde e parabenizou a colega 
Marta Mino pelo trabalho junto à saúde. O vereador também lamentou os dois óbitos ocorridos no 
Município. Abordou ainda os trabalhos que estão sendo realizados na VRS-819 e retomados. Finalizou 
agradecendo a compreensão dos colegas pela falta em virtude da doença e desejou sucesso a todos 
os que vão concorrer e do respeito que deverá haver entre os colegas, independentemente de sigla 
partidária. Ver. Juliano Fassini – Lamentou o avanço de casos do coronavírus e inclusive os óbitos, 
desejou saúde a todos em especial para a mãe do colega Aloísio Remo Alves Xavier. Frisou ainda que 
muitos não se cuidaram, inclusive saindo do Município e postando em redes sociais, o perigo é 
constante. Falou também dos que estão na linha de frente ao combate, citando a colega Marta Rejane 
Mino. O Presidente colocou em apreciação a data da próxima sessão em virtude do feriado de 12 
(doze) de outubro e unanimemente ficou para o dia 13 (treze) no mesmo horário. 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, 28 de 
setembro de 2020. 
 


