
ATA Nº. 92/2020 

Aos 09 (nove) dias do mês de novembro 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 mantendo os cuidados 
com o Coronavírus. Dando início à sessão, o Presidente, Juliano Fassini, solicitou ao Vereador Sandro 
Zanotto a leitura de trecho bíblico. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a leitura 
da ata da sessão anterior nº 91/2020, que depois de lida foi aprovada por unanimidade. De imediato o 
Presidente solicitou a leitura das correspondências, proposições e projetos de lei. Realizou-se a leitura 
uma Carta denominada “Minha Mensagem”, a qual pedia que fosse constada em ata e dada a 
publicação em jornal, os Vereadores pela maioria decidiu que não seria publicada em jornal. 
Proposições: Ver. Elio Barili e subscrita pelos demais Vereadores - Moção de Repúdio, pelas obras de 
recapeamento e tapa buracos inacabadas junto a VRS-819. Ver. Juliano Fassini e subscrita pelos 
demais Vereadores - Moção parabenizando os Servidores Públicos Municipais pela passagem do dia 
do Servidor Público. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier - Pedido de Providência – Que o Poder Executivo 
providencie reformas e melhorias nos equipamentos do Caminhão de Combate à Incêndios. Ver. 
Juliano Fassini - Pedido de Providência- Que o Poder Executivo providencie troca de tubulação na 
Rua Duque de Caxias nas proximidades da residência de Dorildes Frá. Em discussão o Ver. Aloísio 
falou da necessidade do caminhão estar em condições de trabalho e citou os incêndios ocorridos nas 
lavouras nos últimos tempos. Todas as proposições foram deferidas pela Mesa Diretora. No Grande 
Expediente ninguém inscrito e no Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os 
seguintes Vereadores: Ver.ª Marta Rejane Mino – Teceu comentários da eleição, onde desejou 
sucesso aos colegas, e salientou a importância de não misturar amizades e nem menosprezar 
ninguém mesmo lados de opostos, onde no futuro podem estar juntos. Disse nunca ter falado mal da 
pessoa do Prefeito, pessoa maravilhosa e desejou sucesso aos candidatos e a reeleição a todos os 
colegas. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – disse fazer suas as colocações da colega Marta e 
parabenizou quem colocou o nome à disposição. Destacou ainda que um será vencedor, e que a atual 
Câmara de Vereadores é unida, e independente de quem for eleito irá trabalhar caso eleito. Desejou 
sucesso a todos e salientou a necessidade de respeito. Quanto a carta encaminhada a esta casa, não 
vê interesse público e mesmo respeitando o autor, lamentou que o mesmo entrou com representação 
contra a pessoa do Vereador. Ver. Sandro Zanotto – Agradeceu o encaminhamento da Moção aos 
familiares de seu tio Idivino Zanotto e da importância da mesma. Em relação às colocações dos 
colegas, falou que haverá um perdedor e um vencedor e que deverá haver respeito. Quanto ao pedido 
do colega Aloísio lembrou que o caminhão foi o primeiro a chegar para combater o incêndio e mesmo 
com precariedade desempenhou bom trabalho. Ver. Dogivan Jandrey Araldi – se solidarizou ao pedido 
do colega Aloísio e falou da necessidade de melhorias e firmou apoio. Também comentou das 
eleições e respeita opiniões contrárias e que somente um lado será vencedor. Por fim desejou aos 
concorrentes à reeleição atitudes corretas onde disse que a atual legislatura foi exemplo, e se alguém 
não se reeleger quem perderá será a comunidade. Ver. Mario Klein – Em relação à moção do colega 
Sandro, destacou a amizade que tinha com o ex-vereador e sua esposa. Também fez uma 
retrospectiva de seus vinte anos como político. Disse que há políticos diferentes e o desejo de respeito 
tem que ser na prática, e independente das pessoas consegue conversar, e caso não for reeleito 
estará com o dever cumprido. Ver. Juliano Fassini – falou do pedido do Ver. Aloisio e disse ser de 
grande valia. Sobre a campanha política destacou a importância de manter a calma, pois a união 
nesta casa foi exemplar, destacando o trabalho de todos bem como do suplente Adriano Valiati que 
assumiu durante o mandato. Em relação à carta encaminhada a esta casa lamentou as inverdades, e 
de que o mesmo aparece a cada quatro anos, citou ainda atos do autor quando foi Vereador e 
Presidente desta Casa, e lamentou os fatos. 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, 09 de novembro de 2020. 
 


