
      ATA Nº. 11/2013 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às 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. Dando início a sessão o Presidente Alcides Dionisio Gorgen 
solicitou a Verª. Viviane Zanotto que proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o Diretor de 
Expediente realizou a leitura da Ata da sessão anterior nº 10/2013, que depois de lida foi aprovada por 
unanimidade. Dando seguimento o Presidente solicitou ao Diretor que fizesse a leitura das 
correspondências, proposições e projetos de lei constantes na Ordem do Dia. Proposições: Ver. 
Leonardo Giongo- Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie as melhorias 
necessárias na junção entre a RS 402 e o calçamento que dá acesso a Córrego Branco e o Distrito 
Industrial. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Leonardo Giongo- Pedido de Providência - Que uma 
retroescavadeira acompanhe os deslocamentos da patrulha que faz a conservação das estradas. 
Ajudando na limpeza das  sarjetas e bueiros como também adentrando nas propriedades e fazendo 
pequenos serviços, como por exemplo, deixando abertas as valas que são utilizadas para o descarte 
de animais mortos e outros materiais orgânicos. Mesmo não sendo este o meio mais adequado é o 
que ainda se utiliza por hora. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Leonardo Giongo- Pedido de 
Providência -  Que no momento que funcionários do setor de obras do município se deslocassem para 
a região onde está localizado o Marco da Cabreúva providenciassem a limpeza do canteiro onde o 
mesmo se encontra. Deferido pela Mesa Diretora. Verª. Marta Rejane Mino – Indicação –  Que o Poder 
Executivo  estude a viabilidade de construção de uma Casa Mortuária no Distrito de Vista Alegre. 
Deferido pela Mesa Diretora. Verª. Marta Rejane Mino – Pedido de Providência - Que o Poder 
Executivo  providencie benfeitorias e reformas no Salão de Festas do Centro Social Esportivo. 
Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Joel Pazinato– Indicação – Que o Poder Executivo estude a 
viabilidade de mudança de percurso  na estrada que liga os Municípios de Colorado e Selbach/RS, 
próximo ao acesso a Lagoa dos Três Cantos, nas proximidades das propriedade de Julio César Kuhn 
e Valmor Lava. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – Proposição- Que o 
Poder Executivo Municipal realize a coleta de resíduos sólidos (lixo), nas granjas, propriedades 
agrícolas de grande porte, localizadas a beira da BR 285, pertencentes a Colorado. Deferido pela 
Mesa Diretora. Projeto de Lei nº 027/2013 – Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, 
cria o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento e dá outras 
providências. Parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável e aprovado por unanimidade. Em 
discussão o referido Projeto de Lei a Ver.ª Mara Elizabete da Silva dos Santos, solicitou vistas ao 
mesmo para uma maior discussão e estudo. Foi aprovado por unanimidade o pedido. Ver. Leonardo 
Giongo – teceu comentários dizendo que o projeto deveria dar mais direitos aos cidadãos, como será 
cobrado por certos trabalhos deverá abranger mais garantias de direitos. Ver. Alcides Dionisio Gorgen 
– complementou dizendo que a conferência municipal foi adiada e será marcada para outra data 
oportunidade esta para sanar dúvidas. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – Disse que o povo está nas 
ruas é para protestar por melhor prestação de informação do emprego do dinheiro público, e este 
projeto se for aprovado vai onerar o cidadão com os serviços prestados. Disse concordar com o 
saneamento básico e falou da necessidade de partiparem da Conferência. Em relação ao projeto disse 
que deverá haver maior representatividade no Conselho Municipal que será criado e que todos os 
projetos devem ser bem debatidos. Ficou o projeto protocolado com pedido de vistas à Vereadora 
Mara Elizabete da Silva dos Santos. No Grande Expediente estavam inscritos os Vereadores Delonei 
Luiz Pereira da Silva e Ricardo de Couto Vargas. Usando primeiramente a tribuna o Ver. Delonei se 
reportou aos seguintes assuntos: a) Parabenizou a empresa Produfort que foi agraciada com o Prêmio 
Mérito Industrial e o Vereador citou a matéria publicada em jornal a respeito dessa premiação. Ainda 
elogiou as pessoas empreendedoras e elogiou as empresas que estão se dedicando à produção; b) 
Falou do recebimento de correspondência do Deputado Covati, o qual formalizou propostas de 
emendas parlamentares, bem como registrou a busca do Governo Municipal, e solicitou saber quais 
são os valores solicitados no Ministério da Saúde para reformas na Unidade de Saúde São João 
Batista e na Vila Pe. Osmari, bem como no Ministério das Cidades  e no Ministério da Pesca; c) 
Comentou sobre os protestos a nível nacional citando as reivindicações sobre o preço das passagens 



de ônibus, segurança pública, saúde pública, gastos com a Copa do Mundo, educação entre outros 
assuntos. Diante disso o Vereador questionou o que como Coloradenses e Vereadores irão fazer, 
além de ouvir os apelos do povo e disse que o povo está de olho no trabalho dos Vereadores. Ver. 
Ricardo de Couto Vargas usou a tribuna e falou da Comunidade Quilombola existente no Município, 
falou de sua participação em reunião com liderança quilombola que ocorreu na Vila Pe. Osmari, 
ressaltou os recursos da União destinados para estas comunidades entre os quais para a saúde e 
educação. Parabenizou o trabalho da professora Jorgina de Quadros diante da comunidade 
quilombola. Por fim solicitou aos colegas que irão à Brasília que reivindiquem com os deputados, pois 
graças a uma reivindicação do ex-vereador Airton Ribas, o senador Paulo Paim encaminhou recursos 
para a construção de um Ginásio para a Vila Pe. Osmari.  No espaço das explicações pessoais fez uso 
da palavra o Presidente Alcides que falou das inclusões no PPA e sobre a ida de Vereadores para a 
Marcha à Brasília e das reivindicações de recursos para o Município. Também em função da Marcha 
ficou aprovado o adiamento da sessão do dia 08 (oito) para o dia 17 (dezessete) de julho. 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, 
25 de junho de 2013. 
 


