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Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 ao Ver. Joel Pazinato que proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o Diretor de 
Expediente realizou a leitura da Ata da sessão anterior nº 08/2013, 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 reformas das 
calçadas públicas (passeio), via por onde passam os pedestres, principalmente na Avenida Boa 
Esperança mais propriamente de fronte a residência da Senhora Mercês Silvestri. Deferido pela Mesa 
Diretora. Ver. ª Marta Rejane Mino – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie a 
limpeza nas proximidades do cemitério de nossa cidade. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. ª Marta 
Rejane Mino – Pedido de Informação - Que o Executivo Municipal nos forneça a cópia da lei que 
implantou o Vale Alimentação aos Servidores Municipais. A autora teceu alguns comentários em 
relação ao não pagamento do vale em período de férias e em relação aos valores. Deferido pela Mesa 
Diretora.  Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 025/2013 – Concede reajuste de remuneração aos 
Servidores Públicos Municipais.  Em discussão o Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva solicitou saber se o 
projeto iria para votação, depois da afirmação do Presidente teceu os seguintes comentários: a) 
destacou que na primeira sessão havia solicitado saber a quantidade de cargos em comissão (CC), e 
lamentou que até a presente sessão não obteve as informações; b) Em relação ao percentual de 3% 
(três por cento) disse ser muito baixo, onde deveria ser o percentual da inflação, um percentual 
melhor, destacou que o poder aquisitivo está diminuindo e que deveria valorizar melhor os servidores. 
Lamentou que os cargos políticos incham e impossibilitam um valor maior. Finalizou pedindo que o 
Poder Executivo no próximo ano dê um reajuste melhor aos servidores. Ver. Alcides Dionisio Gorgen – 
disse se preocupar com o percentual de 3% (três por cento), mas que buscou informações junto ao 
Executivo e que este justificou que com a redução do IPI acarretou prejuízos aos Municípios 
diminuindo o FPM. Finalizou dizendo que em relação aos Cargos de Comissão não entraria em 
detalhes porque cada Prefeito contrata pessoas de sua confiança e que os Prefeitos administram 
cuidando dos limites. Em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 026/2013 – 
Concede reajuste nos subsídios dos Secretários Municipais. Em discussão e votação foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei Legislativo nº 01/2013 – Concede recomposição nos subsídios dos 
Vereadores Municipais. Em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
Legislativo nº 02/2013 – Concede recomposição nos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito.  Em 
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 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) Solicitou verbalmente à Mesa 
Diretora que adquira móveis novos para a Câmara em virtude de não estar se investindo em um prédio 
para esta Casa, relatou a idéia de usar a sala ao lado e equipar com cadeiras e mesas novas. b) 
Registrou que na comunidade de Vista Alegre há comentários de recursos para a construção de um 
pavilhão, solicitou saber detalhes e o destino desses recursos, citando que estes comentários teriam 
partido de um Secretário Municipal; c) Quanto a Campanha Premiada não acontecerá, devido a não 
participação do Poder Público e falou dos questionamentos do comércio em relação a esta decisão do 
Executivo; d) Em relação a proposição da colega Marta sobre as calçadas disse que entende não ser 
somente papel do Executivo, mas de cada cidadão com sua parcela de contribuição; e) Em relação ao 
vale alimentação ressaltou que foi um dos idealizadores da implantação e entende que realmente é 
hora de revisar e avaliar. Ver. Ricardo de Couto Vargas – disse concordar com algumas colocações do 
colega Delonei e teceu os seguintes comentários; a) Quanto a verba para a construção de um pavilhão 
na comunidade de Vista Alegre, lamentou que alguém ligou para o Deputado que encaminharia 
dizendo para não mandar em período eleitoral para não beneficiar o Prefeito; b) Em relação ao 
percentual de 3% (três por cento), disse que concordava ser pouco, mas lembrou que numa outra 



Administração não houve nada de aumento nos quatro anos, citou ainda a realidade dos reajustes dos 
professores a nível estadual; c) Quanto a proposição apresentada na Casa sobre o recolhimento de 
lixo no Distrito Industrial, disse que foram impedidos de coletar o lixo; d) Finalizou destacando a 
inclusão de uma motoniveladora no PAC 2. Ver. Joel Pazinato – comentou sobre sua participação na 
reunião da Ascamaja juntamente com colegas, onde esta Câmara apresentou a Moção em prol da 
ligação asfáltica entre Colorado/RS e Não-Me-Toque/RS, onde foi aprovada por unanimidade e foi 
assinada por todos os membros desta Casa e salientou a união dos Edis. Ver. Leonardo Giongo – 
Falou da importância da iniciativa desta Casa em se unir, mas entende o Vereador que o Prefeito 
Municipal deva dar importância ao trabalho e informando o que lhe é solicitado porque a população 
cobra muito dos Vereadores, quanto as colocações do colega Ricardo disse achar estranho que 
alguém tenha poder de trancar uma verba e que jamais faria isso, e quando se faz este tipo de 
acusação o Deputado deveria dar o nome, e irá buscar esclarecimento. Quanto a motoniveladora terá 
que o Município dispor de um servidor com curso para daí receberem a mesma. Ver. ª Mara Elizabete 
da Silva dos Santos – usou do espaço e disse que o percentual de reajuste apesar ter sido pouco, é 
melhor do que nada, e que entende que todos são merecedores de percentuais melhores, frisou que 
em quatro anos numa administração nada foi reajustado por isso esta defasado, mas lembrou em 
outros anos também foram dados percentuais bons de reajuste. Finalizou falando não ter 
conhecimento de verba para a construção de pavilhão na comunidade de Vista Alegre e lamentou se 
realmente houve ligação tentando trancar a liberação e se houve disse ser uma maldade e disse que é 
preciso trabalhar e esquecer partidos políticos. Ver. Alcides Dionisio Gorgen – Teceu os seguintes 
assuntos: a) Que observou nas proposições e que entende juntamente com o Jurídico e Diretor de 
Expediente que se tenha o cuidado de não nominar pessoas, mas sim generalizar os pedidos; b) Falou 
do recolhimento do lixo no Distrito Industrial e foi buscar as informações onde houve um mal 
entendido, o lixo não era para ser recolhido porque havia um destino ao mesmo e teceu comentários; 
c) Comentou sobre a reunião da Ascamaja e da organização para a Marcha à Brasília e da disposição 
de quatro vagas; d) Lembrou que aqui dentro desta Casa se fala o que se pensa, mas, que lá fora não 
se pode ir na euforia e na cobrança dos cidadãos e finalizou falando das melhorias na iluminação do 
Distrito de Vista Alegre. Ver. ª Viviane Zanotto – disse que a proposição do recolhimento do lixo foi de 
sua autoria e que se o Poder Executivo não está fornecendo explicações o Poder Legislativo está 
desempenhando seu papel. 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, 27 de maio de 2013. 
 


