
      ATA Nº. 10/2013 
Aos dez 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 ausência da Vereadora 
Viviane Zanotto que se encontrava hospitalizada, conforme atestado médico. Dando início a sessão o Presidente 
Alcides Dionisio Gorgen solicitou a Verª. Mara Elizabete da Silva dos Santos que proferisse a leitura de um 
trecho da bíblia. Após o Diretor de Expediente realizou a leitura da Ata da sessão anterior nº 09/2013, 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. ª Marta 
Rejane Mino – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo providencie a substituição de lâmpadas na Rua 
13 de Setembro, esquina com a Rua José Luiz Grandó. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. ª Marta Rejane Mino – 
Pedido de Providência – Que o Poder Executivo providencie a construção de calçadas na Avenida Princesa 
Isabel em frente a Igreja Nossa Senhora Aparecida na Vila Padre Osmari. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. ª 
Marta Rejane Mino – Indicação – Que o Poder Executivo estude a viabilidade de conceder uma ajuda de custos 
de Combustível aos ACS, (Agentes Comunitários de Saúde). Em discussão relatou a dificuldade enfrentada 
pelos agentes tendo em vista as distâncias a serem percorridas e muitas vezes fazem com veículos e o valor do 
combustível é elevado. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. ª Mara Elizabete da Silva dos Santos – Pedido de 
Providência – Que seja efetuado reformas na ponte próximo a comunidade de Linha Paquinhas no Arroio 
Paquinhas nas proximidades da propriedade de Milton Castioni. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. ª Mara 
Elizabete da Silva dos Santos – Pedido de Providência – Que seja efetuado reformas no calçamento na Avenida 
próximo a Cotrijal no Distrito de Vista Alegre. 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. Encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. No 
Grande Expediente não estava inscrito nenhum Vereador. No espaço das explicações pessoais fizeram uso da 
palavra os seguintes Vereadores: Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva - Teceu os seguintes comentários: a) Que 
em janeiro foram aprovados projetos para a concessão de auxílio financeiro para três hospitais da região, 
inclusive nominou-os e falou dos valores. Lamentou a circulação nos meios sociais um débito do Município com 
o Hospital de Não-Me-Toque, onde não atenderiam pacientes de Colorado por haver um débito. Frisou o 
Vereador que este tipo de notícias é ruim para os Vereadores, Prefeito, Secretário de Saúde e outros e falou da 
necessidade de se pagar esta conta; b) Relatou sobre a reunião a qual participou sobre as medidas de 
segurança apresentadas pelos bombeiros e das necessidades de adequação, bem como relatou o trabalho da 
Acicol em auxiliar os associados. Demonstrou preocupação com as comunidades do interior com seus pavilhões; 
c) Agradeceu o Secretário de Administração por ter fornecido cópia da escritura sobre a doação de uma área da 
Comunidade de Vista Alegre para o Município; d) Comentou sobre a próxima reunião da Ascamaja e da 
importância dos Vereadores participarem. Ver. ª Mara Elizabete da Silva dos Santos – Buscou informação e 
relatou sobre a possível ligação para Deputado para que este não encaminhasse verba parlamentar que seria 
trezentos mil reais e que viriam em duas parcelas, estava faltando documentação e que agora virá. Houve um 
pedido para a transferência de uma área para o Município e que não tem escritura, pois segundo informações o 
Secretario de Administração não havia encontrado a escritura sobre a transferência de uma área para o 
Município. Aparte Ver. Delonei que disse estar de posse de cópia da escritura. Ver. Leonardo Giongo – solicitou 
saber quem teria passado a informação de que o deputado teria recebido a ligação, disse que se alguém do seu 
partido fez isso passou por cima de uma diretoria e de um partido político. Ver. ª Mara Elizabete da Silva dos 
Santos citou que o Sr. Luiz Lirio e o Sr. Amélio Pereira teriam passado a informação. Ver. ª Marta Rejane Mino – 
Prestou esclarecimento sobre o caso de suspeita de gripe A no município, o qual o resultado foi negativo. 
Finalizou falando dos objetivos alcançados com a Campanha de Vacinação. Ver. Alcides Dionisio Gorgen – 
Prestou alguns avisos de ordem interna, bem como enalteceu a importância de participação nas reuniões da 
Ascamaja, bem como falou da Marcha á Brasília. Finalizou comunicando que a próxima sessão será no dia 25 de 
junho na terça-feira em virtude do feriado municipal do dia 24 de junho. 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, 10 de junho de 2013. 
 


