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Aos 14 (catorze) dias do mês de dezembro 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 Dogivan Jandrey Araldi que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando continuidade aos 
trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior nº 93/2020, 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 e subscrita por todos os Vereadores– 
Moção de Pesar – pelo falecimento do Senhor João Marcelo Borges dos Santos. Ver. Erlei Ferrari da 
Fonseca e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Pesar – pelo falecimento da Senhora Odila 
Fátima de Quadros. Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – Pedido de Providência- Que o Poder Executivo 
providencie motonivelamento e cascalhamento na estrada que passa pelas propriedades das 
famílias Bazoti, Bertoldi e Balin, na comunidade de Santa Rita até a ponte com a divisa de Saldanha 
Marinho, próximo ao Moinho Thiesen. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência- Que o Poder 
Executivo providencie cascalhamento na estrada geral que liga a Comunidade de Santa Rita até a 
BR 285, em vários pontos danificados pela chuva. Em discussão o Ver. Aloísio Remo Alves Xavier 
citou a reivindicação daqueles moradores e da problemática com a falta de serviços de 
motonivelamento e cascalhamento. Ver. Juliano Fassini – Citou o pedido do colega Aloísio e disse 
que o Secretario e chefe de obras tem que escutar e atender o interior sem ficar somente na cidade, 
o que não ocasionaria este tipo de pedido novamente. 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. Erlei Ferrari da Fonseca – saudou os 
presentes e comentou sobre os pedidos de providência, os quais são cobrados pelo povo, também 
citou o embelezamento da praça com as luzes natalinas. Outro item abordado foi a ida na Marcha de 
Vereadores em Brasília, e citou o descaso por parte dos deputados em atender os Vereadores, citou 
que a Bancada do PDT tem três deputados, e que na próxima eleição os Vereadores terão que 
apoiar alguém que se identifica com Colorado e principalmente da sigla que o Vereador representa. 
Finalizou desejando Feliz Natal mesmo sendo um Natal diferente de pandemia. Ver. Luis Gilberto 
Rizzardi- após retornar a sua cadeira de titular depois de um período em licença, o Vereador 
parabenizou os eleitos, aos que não se elegeram, os vereadores que não concorreram e desejou 
sucesso a todos. Citou da ida à Brasilia e destacou ter discursado para mais de mil Vereadores do 
Brasil, representando a região, mas lamentou a falta de deputados. Disse da importância de seu 
trabalho como Secretario de Agricultura onde uma de suas principais conquistas foi o Sistema de 
Inspeção Municipal, agradeceu também o suplente Adriano Valiati que muito bem desempenhou o 
trabalho de Vereador nesta Casa. Abortou também a conclusão da ponte que liga os Municípios de 
Colorado e Não-Me-Toque e do empenho dos governos Municipais para que este importante acesso 
tivesse concluído. Finalizou desejando Feliz Natal a todos. Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – Citou a 
presença na Marcha de Vereadores e lamentou a ausência de deputados os quais precisam dos 
Vereadores e entende o Vereador que é preciso escolher um para que o represente. Disse que seu 
Deputado é Alceu Moreira e que conseguiu uma audiência com o mesmo tendo em vista ter pré-
agendado, onde após conversas o mesmo se dispôs a ajudar com recursos. Ver. Elio Barili – Disse 
que os Deputados do Partido Progressista sempre atenderam muito bem e disponibilizam muitos 
recursos para o Município, mesmo não tendo sido reeleito lutará sempre para a vinda de emendas e 
principalmente por recursos para a conclusão do ginásio de Vista Alegre. Finalizou parabenizando a 
Secretaria de Educação e envolvidos pelos desfiles de Natal e ornamentação da Praça, desejou 
sucesso aos eleitos e a todos um Feliz Natal. Ver. Sandro Zanotto – Parabenizou os candidatos que 
concorreram e lamentou os que não conseguiram, mas enalteceu os votos obtidos e que irá trabalhar 
por todos. Agradeceu o convite do Presidente para ir a Marcha, mas por questões particulares não 
pode ir. Desejou Feliz Natal a todos. Ver. Dogivan Jandrey Araldi – Agradeceu o Vice-Prefeito em 
exercício e Secretario de Obras por terem atendido suas reivindicações, bem como saudou as 
Secretarias de Assistência Social e Educação pelos trabalhos natalinos realizados por pessoas 



qualificadas, fazendo de nossa praça uma das mais iluminadas da região. Lembrou que mesmo não 
tendo ido para Brasília agradeceu os Deputados e Senador por terem atendidos muito bem o Vice-
Prefeito e demais membros do Executivo, e sugeriu que seja focado algum deputado para pedir 
apoio. Por último falou da ponte concluída entre os Municípios de Colorado e Não-Me-Toque e 
finalizou desejando Feliz Natal a todos. Aparte Ver. Elio Barili – lembrou o Vereador que em dois mil 
e dezenove juntamente com o colega Sandro estiveram reunidos no Gabinete do Deputado Pedro 
Westphalen e este encaminhou assessor junto ao Ministério para ajudar na conclusão da ponte já 
referida. Ver. Juliano Fassini – Lamentou que os deputados deixaram a desejar e preferiram estar em 
Porto Alegre. Abordou ainda sobre a reforma tributária que deverá facilitar a divisão de recursos aos 
Municípios. Aos que foram junto na Marcha viu colegas interessados pelo Município e não tendo 
opositores, mas colegas. Por fim, agradeceu os votos recebidos e lamentou que na última hora de 
má fé obtiveram seus votos, e disse que espera que façam um bom trabalho e desejou Feliz Natal a 
todos. 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 dezembro de 2020. 
 


