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Aos 28 (vinte e oito) 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 ausência do Ver. Elio Barili, que está em isolamento tendo em vista sua esposa estar 
positivada a covid-19, conforme atestado apresentado e abonada a falta pelos demais membros da 
Câmara, conforme prevê a legislação. Dando seguimento, os trabalhos foram realizados mantendo os 
cuidados com o Coronavírus. Dando início à sessão, o Presidente, Juliano Fassini, solicitou ao 
Vereador Aloísio Remo Alves Xavier que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando continuidade aos 
trabalhos, o Presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior nº 94/2020, 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 – Indicação: Que o Poder Executivo 
faça a aquisição de veículo de grande porte para a Saúde com a devolução de valores economizados 
com o duodécimo da Câmara. O proponente defendeu a relevância do presente projeto para a 
comunidade Coloradense, precipuamente pelo momento crítico que estamos vivenciando com a 
pandemia. A proposição foi deferida pela Mesa Diretora. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 022/2019 – 
Revoga a Lei Municipal nº 885, de 01 de junho de 2010. Parecer da Comissão Geral de Pareceres 
favorável e aprovado por unanimidade. Em discussão e votação, o projeto foi rejeitado por 
unanimidade. Projeto de Lei nº 017/2020 – Dispõe sobre o Orçamento para o ano de 2021 e dá outras 
providências. Parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável e aprovado por unanimidade. Em 
discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade. No Grande Expediente estavam inscritos 
dois vereadores, Dogivan Jandrey Araldi e Marta Rejane Mino. O vereador Dogivan Jandrey Araldi 
cumprimentou a todos os presentes  e inicialmente desejou votos de saúde à família do Ver. Elio Barili 
pelas questões de saúde. Expôs também sobre os quatro anos de legislatura, agradecendo a amizade 
e companheirismo de todos. Alegou que esta legislatura não teve oposição, mas sim representantes 
do povo. Agradeceu o Diretor de Expediente e Assessor Jurídico pelo trabalho desenvolvido. 
Enalteceu a todas as lideranças partidárias do município e aos deputados federais e estaduais e 
senadores pelas emendas e auxílio nas decisões administrativas. Expôs que o Deputado Federal 
Jerônimo Gorgen está encaminhando mais uma emenda parlamentar para aquisição de implemento 
agrícola à Secretaria de Agricultura. Disse que a atual administração recebeu o Parque de Máquinas 
sucateado e que teve que trabalhar muito para reorganizar a máquina pública. Manifestou sua 
indignação a respeito das denúncias feitas nestes quatro anos, as quais restringiram muito o trabalho. 
Enalteceu o trabalho da atual administração, pois muitas melhoras foram feitas e estão aos olhos da 
comunidade. Desejou aos vereadores, prefeito e vice-prefeito, eleitos, sucesso e boa sorte e bom 
trabalho na legislatura e mandato. Por fim, desejou um feliz ano novo a todos. A vereadora Marta Mino 
cumprimentou a todos os presentes e inicialmente agradeceu o Diretor de Expediente e Assessor 
Jurídico pelo trabalho realizado. Disse, ainda, que exerceu o cargo de vereadora com muita dedicação 
e tentou fazer sempre o melhor pela comunidade Coloradense. Alegou que apesar das divergências 
políticas, sempre manteve o respeito para com o próximo. Agradeceu a Administração Pública e sobre 
o mandato dos novos eleitos a prefeito e vice-prefeito, alegou que espera que seja feito um bom 
trabalho, escolhendo pessoas competentes para os cargos administrativos. Lembrou a Secretaria da 
Saúde e a todos os colegas com que trabalhou e que trabalha. Elencou que o trabalho que faz é com 
amor e com carinho, atendendo as pessoas da melhor forma possível, dando o máximo de si. Desejou 
a todos os vereadores eleitos e reeleitos um bom trabalho, pensando sempre na população e nos 
servidores públicos, os quais merecem uma reclassificação e maior valorização. Por fim, agradeceu a 
todos pelo empenho, dedicação e desejou um feliz ano novo a todos. No espaço das Explicações 
Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores:Ver. Erlei Ferrari da Fonseca: 
Cumprimentou a todos os presentes. Agradeceu o companheirismo de todos. Disse que na 
Administração houve erros e acertos, porém deve sempre melhorar. Pediu escusas se algum dia 
ofendeu alguém, mas buscou sempre respeitar a opinião alheia e a democracia. Por fim, desejou um 
feliz 2021 a todos. Ver. Sandro Zanotto - Cumprimentou a todos os presentes e inicialmente 
agradeceu a todos pelo companheirismo e pelo trabalho desenvolvido por todos os colegas. Disse, 



ainda, que a nova legislatura, juntamente com a Administração devem trabalhar para o bem comum. 
Ver. Aloísio Remo Alves Xavier. Cumprimentou a todos e inicialmente indagou a respeito das fotos 
tiradas pelos vereadores eleitos e que nem todos foram convidados e que a publicidade dada não foi 
como devia ser. Quanto aos servidores contratados, devem melhorar e reclassificar os cargos. 
Agradeceu a pessoa do Diretor de Expediente e Assessor Jurídico pelo trabalho realizado. Agradeceu 
o coleguismo pelos quatro anos e pelo trabalho conjunto realizado. Por fim, desejou um feliz ano novo 
a todos. Ver. Luís Gilberto Rizzardi. Cumprimentou a todos os presentes e aos novos eleitos e também 
aos reeleitos. Disse que de todos os seus mandatos como vereador, esta legislatura foi a mais unida e 
sólida de todas. Disse, ainda, que a estrutura da Administração está boa e que de agora em diante é 
baixar a cabeça e trabalhar para toda a comunidade. Explanou palavras de força e fé ao Ver. Elio e 
sua família pelas condições atuais de saúde devido ao Covid-19. Por fim, desejou um feliz ano novo a 
todos e que 2020 foi o pior ano de sua vida, pois perdeu amigos devido a esta doença. Ver. Mário 
Klein. Cumprimentou a todos os presentes, aos eleitos e reeleitos para os próximos quatro anos. Disse 
que sempre foi mais de atitudes e de menos promessas citando exemplos práticos de casos na 
campanha. Teceu comentários de seu trabalho comunitário junto a comunidade de Passo do Padre. 
Disse ter sido criticado no partido por muitas vezes não criticar e ser oposição.  Citou exemplos de 
pessoas e colegas bons e lamentou os que muitas vezes não foram verdadeiros colegas. Desejou a 
todos um feliz ano novo. Ver. Juliano Fassini: Cumprimentou a todos os presentes. Disse aos novos 
eleitos e reeleitos que cobrem mais dos secretários e demais cargos de confiança. Deve haver 
cobrança de todos os secretários, pois o trabalho deve ser sério e para todos. Fez um agradecimento 
especial aos colegas de trabalho, ao prefeito, ao vice-prefeito. Elogiou o Diretor de Expediente e o 
Assessor Jurídico pelo trabalho realizado. Por fim, desejou um feliz ano novo a todos. Antes do 
término da sessão o Presidente pediu para escutar um áudio do colega Elio Barili que está em 
isolamento onde fez seus agradecimentos. Também usaram da palavra a pedido do Presidente o 
Diretor de Expediente e Assessor Jurídico. 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 dezembro de 2020. 
 


