
ATA Nº. 90/2020 

Aos 13 (treze) dias do mês de outubro 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 para a Vereadora Marta Rejane Mino a leitura de trecho bíblico. Dando continuidade aos 
trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior nº 89/2020, que depois de lida 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 cascalhamento no travessão que liga a estrada geral de acesso a Arroio das 
Pacas e a estrada de acesso à Arroio das Almas, passando pelas propriedades das famílias Acadroli, 
Pagliarini, Scopel e outras. Ver. Mario Klein – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo 
providencie a diminuição da altura dos quebra-molas, alongando os mesmos para diminuir o impacto. 
Ver. Mario Klein – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo providencie a colocação de placas 
proibindo o estacionamento de caminhões no acesso a Comunidade de Córrego Branco, ou através 
do DAER providenciar alargamento e escape nas laterais da ERS-402. Ver. Mario Klein – Indicação – 
Que o Poder Executivo estude a viabilidade de recursos para calçamento no travessão da 
Comunidade de Passo do Padre e outras comunidades do interior. Todas as proposições foram 
deferidas pela Mesa Diretora. Pedido de Licença do Prefeito Municipal do dia 19 (dezenove de 
outubro) ao dia 16 (dezesseis) de novembro, para disputar o pleito. Em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 015/2020 – Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. Encaminhada para a Comissão Geral de 
Pareceres. Projeto de Lei Legislativo nº 05/2020 – Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito e 
do Vice-Prefeito do Município de Colorado-RS e dá outras providências. Encaminhado para a 
Comissão Geral de Pareceres. Projeto de Lei Legislativo nº 06/2020 – Dispõe sobre a fixação dos 
subsídios dos Vereadores do Município de Colorado/RS para a Legislatura 2021/2024 e dá outras 
providências. Encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. Projeto de Lei Legislativo nº 
07/2020 – Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Secretários do Município de Colorado-RS e dá 
outras providências. Encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. No Grande Expediente 
ninguém inscrito e no Espaço das Explicações Pessoais nenhum Vereador usou do espaço. 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, 13 de outubro de 2020. 
 


