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Aos treze 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. Ricardo de Couto Vargas que proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o 
Diretor de Expediente realizou a leitura da Ata da sessão anterior nº 07/2013, 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. 
Giovani Rizzardi – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo entre em contato com o DAER a 
fim de providenciar roçadas nas margens da VRS-819.  Deferido pela Mesa Diretora. Verª. Marta 
Rejane Mino – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo  providencie com urgência  a 
 reconstrução da casa do Sr. Lautério dos Santos na Comunidade da Posse do Barreiro bem como dar 
condições de trafegabilidade  na estrada que dá acesso a sua casa. Deferido pela Mesa Diretora. Verª. 
Marta Rejane Mino – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo  providencie melhorias na 
iluminação pública na vila Padre Osmari. Deferido pela Mesa Diretora. Verª. Marta Rejane Mino – 
Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie uma casa nova para a Sra. Oralina da 
Silva residente na Vila Pe. Osmari, pois está precária a casa onde a mesma reside, sabemos que já 
foram feitas várias reformas mas de nada adiantou. Em discussão relatoua situação da referida casa. 
Deferido pela Mesa Diretora. Verª. Marta Rejane Mino – Pedido de Providência - Que seja destinado 
um carro especialmente para o transporte de pessoas que realizam tratamento de quimioterapia e 
radioterapia tendo que se deslocar para outros Municípios. Em discussão relatou a necessidade de um 
atendimento especial devido ao estado de saúde desses pacientes, disse que são pedidos e não 
reclamações. Deferido pela Mesa Diretora. Verª. Marta Rejane Mino – Pedido de Providência - Que o 
Poder Executivo   providencie a retomada dos grupos de Hipertensos e Diabéticos tanto no interior 
como na cidade. Em discussão relatou o bom trabalho nesse sentido e solicitou que seja retomado. 
Ver.ª Mara Elizabete da Silva dos Santos, relatou que na comunidade de Vista Alegre as pessoas não 
gostam de participar desses grupos, mas disse saber da importância desse trabalho preventivo. 
Deferido pela Mesa Diretora. Ver.  Leonardo Giongo – Pedido de Providência- Que o Poder Executivo 
providencie a instalação de bueiros na Rua Princesa Isabel na Vila Padre Osmari. Deferido pela Mesa 
Diretora. Ver. Leonardo Giongo – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo providencie um 
sistema apropriado de destinação de carcaças de animais mortos. Exemplo: incineradores 
comunitários, ou outros meios que estejam de acordo com as leis vigentes. Em discussão o autor falou 
de problemas com carcaças e o que podem ocasionar, falou também da legislação ambiental, bem 
como a negativa muitas vezes da Administração Municipal a cerca do problema. Deferido pela Mesa 
Diretora. Verª Viviane Zanotto – Moção nº 03/2013 – Parabenizando a todas as MÃES 
COLORADENSES pelo dia das mães.  Deferido pela Mesa Diretora. Verª Viviane Zanotto – Pedido de 
Providência- Ao Poder Executivo Municipal, para que seja disponibilizado um veículo especialmente 
aos pacientes que realizam tratamento de quimioterapia e radioterapia em outros municípios, através 
da Secretaria Municipal da Saúde. A autora se manifestou e falou que também foi procurada e relatou 
da importância deste pedido. Deferido pela Mesa Diretora. Ver.ª Viviane Zanotto – Pedido de 
Providência - Que o Executivo Municipal diligencie junto à  Secretaria de Obras do município a fim de 
que esta  realize o recolhimento do lixo que está se acumulando junto à indústria de telhas Roveda, 
localizada junto ao distrito industrial de nosso município e que também informe os motivos pelos quais 
o recolhimento do lixo não tem sido realizado. Deferido pela Mesa Diretora. Ver.ª Viviane Zanotto – 
Pedido de Providência - Que o Poder Executivo Municipal tome providências no sentido de que ocorra 
a elaboração de um calendário informativo, que este seja fornecido aos munícipes, especificando 
datas, horários e locais em que é efetuado o recolhimento de lixo urbano e rural, bem como 
informações sobre coleta seletiva.  Deferido pela Mesa Diretora. Ver.ª Mara Elizabete da Silva dos 
Santos – Pedido de Providência - Que seja efetuado troca de lâmpadas queimadas no perímetro 
urbano do Distrito de Vista Alegre e colocação de luminária em frente a residência do Sr. Eri Fischer. 
Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – Pedido de Providência - Para que o 



Poder Executivo Municipal reponha as lâmpadas queimadas nas ruas da Vila Padre Osmari. Falou da 
repetição de proposição, onde segundo o Vereador os cidadãos estão buscando o Vereador que serve 
de elo de ligação entre os Poderes. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – 
Pedido de Providência - Para que o Poder Executivo Municipal realize o trabalho de revisar todo o 
sistema de Iluminação Pública no Distrito de Vista Alegre, com reposição de lâmpadas que se 
encontram queimadas. Citou que passou a noite no local e relatou que é grande o número de 
lâmpadas queimadas e reforçou o pedido da colega Mara. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Delonei 
Luiz Pereira da Silva – Pedido de Providência - Para que o Poder Executivo Municipal, faça um 
trabalho de revisão no sistema de iluminação pública no Perímetro Urbano de nossa Cidade, 
colocando mais Hastes com lâmpadas e reposição de lâmpadas queimadas nas hastes já existentes. 
O autor relatou que devido ao horário, as caminhadas são noturnas e a iluminação está precária bem 
como considerou a questão de segurança. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Delonei Luiz Pereira da 
Silva – Pedido de Providência - Para que o Poder Executivo Municipal execute as reformas nas 
guardas laterais da ponte, na VRS 19, próxima a localidade de Posse do Barreiro, bem como 
sinalização e corte de arbustos que atrapalham a visibilidade dos motoristas. Reforçou o Vereador a 
proposição do colega Giovani e falou da circulação diária de veículos e da visibilidade precária. Ver. 
Alcides Dionisio Gorgen – Sugeriu uma discussão a nível de Ascamaja. Ver. Leonardo Giongo – 
salientou reivindicar também acostamento na rodovia. Verª. Mara Elizabete da Silva dos Santos – 
relatou que na Legislatura anterior solicitaram ao DAER a duplicação da ponte na rodovia e a resposta 
foi desagradável. Os Vereadores finalizaram ainda tecendo alguns comentários. Deferido pela Mesa 
Diretora. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 024/2013 - Inclui Projeto: No Plano Plurianual-PPA – Lei nº 
825/09, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei nº 1029/12, e na Lei Orçamentária nº 
1032/2012, para o ano de 2013. Em discussão a Verª. Marta Rejane Mino falou da necessidade de ser 
aprovado tendo em vista que visa a aquisição de um gerador de luz para a Unidade de Saúde e da 
importância de ter energia sempre na conservação de vacinas. Ver. Leonardo Giongo – Solicitou saber 
da colega se deveria ser votado sem parecer da comissão e disse que de sua parte não haveria 
problemas. O presidente teceu algumas considerações e colocou em votação e foi aprovado por 
unanimidade.  Projeto de Lei nº 023/2013 - Inclui Projeto: No Plano Plurianual-PPA – Lei nº 825/09, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei nº 1029/12, e na Lei Orçamentária nº 1032/2012, para o 
ano de 2013. Parecer da Comissão Geral de Pareceres aprovado por unanimidade e em discussãoe 
votação o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. No Grande Expediente estavam inscritos os 
Vereadores Mara Elizabete da Silva dos Santos e Delonei Luiz Pereira da Silva. Ao usar da tribuna a 
Verª. Mara Elizabete da Silva dos Santos teceu os seguintes comentários: a) Disse ser a primeira vez 
que estava usando deste espaço e elogiou o Encontro de Mulheres promovido pelo Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Prefeitura e Sicredi e falou da importância do mesmo; b) Em relação a 
proposição da colega que solicitou uma Casa ao Sr. Lautério, relatou que quando assumiu como 
Prefeita no ano passado  foi juntamente com a Assistência Social e lá encontrou uma casa construída 
pela comunidade, mas este cidadão na ocasião disse que preferia dormir debaixo de uma lona; c) 
falou do assunto cassação do prefeito onde disse ser uma novela que estava chegando ao fim, citou 
que o voto se conquista e que tudo não passou de mentiras de meia duzia de pessoas que segundo a 
Vereadora nunca fizeram nada e que com inveja não sabem perder e finalizou recitando alguns 
ditados populares. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – usou do espaço e abordou os seguintes 
assuntos: a) o comunidado da UVB que através de debates e pressões a PEC-35 foi retirada de pauta; 
b) citou matéria veículada em jornais onde a Presidente Dilma  contemplou municípios com 
motoniveladoras e resaltoua necessidade de ir buscar estes recursos e lamentou que Colorado não foi 
contemplado; c) apresentou matéria do Jornal Integração onde o Município de Selbach destinou ajuda 
aos Universitários, onde o Prefeito prometeu e está cumprindo; d) falou do projeto que aprovou a 
criação de um cargo CC-09 e onde nem se quer sabem o valor; e) disse que foram aprovados 
recursos para aquisição de veículos e que é lamentável o tratamento para quem precisa se deslocar 
para fazer quimioterapia e radioterapia, onde estes pacientes estão sofrendo, disse que é preciso ter 
boa vontade por parte do Secretário Municipal; f) Em relação às pessoas citadas pela colega Mara que 
não querem orientação sobre medicamentos, disse que é preciso incentivar, pois a equipe está 



disposta a orientar, não culpa o Prefeito  e sim o Secretário  que é de sua responsabilidade inclusive 
tendo um cargo de CC-09 para auxilia-lo; g) finalizou dizendo tem educação e que jamais viria na 
tribuna para falar de alguem do alto escalão, e se reportou aos acontecimentos relatados na reunião 
anterior em relação a primeira dama. No espaço das explicações pessoais fizeram uso da palavra os 
seguintes Vereadores: Ver. Ricardo de Couto Vargas – Teceu os seguintes comentários: a) Informou 
os valores do cargo criado do padrão CC-09; b) Em relação ao acesso a residência do Sr. Lautério 
disse haver questões judiciais a serem resolvidas; c) Quanto ao tratamento de Quimioterapia nunca a 
Secretaria negou veículo e citou o funcionamento de deslocamento com exemplos; d) Em relação a 
recursos a serem buscados disse que o município pleiteou uma motoniveladora e uma 
retroescavadera; e) Teceu comentários em relação ao Sr. Lautério dizendo que o mesmo não tem 
condições de viver daquela forma, falou do bom trabalho desenvolvido pela Assistência Social e que 
não dá para abandonar. Em relação a proposição sobre o deslocamento para paciente que necessitam 
de quimioterapia e radioterapia relatou a situação dos pacientes que aguardam. Ver. Joel Pazinato – 
teceu comentários em relação a pacientes que precisam de tratamento contra o câncer e citou 
exemplos pessoais da necessidade de um tratamento diferenciado em relação ao transporte. Finalizou 
prabenizando as mães pelo dia em especial as colegas Vereadoras. Ver. Leonardo Giongo – Teceu os 
seguintes comentários: a) Quanto a escolinha de futebol falou da importância do acompanhamento de 
um profissional, e citou que o responsável pelo CMD não é formado, e que trabalho com criança exige 
maior responsabilidade; b) Lembrou da situação precária da iluminação pública; c) Em relação ao 
processo de cassação do Prefeito, lembrou que quem denunciou foi trazida pelo Prefeito e que a 
oposição somente foi assistente no decorrer do processo; d) Comentou sobre o trabalho do Prefeito 
que se fez mais pelo Município foi porque teve mais oportunidades; e) Em relação a recursos citou 
Municípios que receberam Rolo compactador e que através de consulta verificou que Colorado não 
recebeu ainda motoniveladora por não ter apresentado servidor com curso de operação da máquina; f) 
finalizou falando da aquisição de novos carros para a Secretaria da Saúde e mesmo assim faltam 
veículos, bem como falou da importância dos grupos de diabéticos e hipertensos. Ver. Ricardo de 
Couto Vargas – Comentou sobre a situação da frota e sobre ônibus vindo a fundo perdido e citou 
recursos devolvidos em Administrações passadas. Ver. Giovani Rizzardi – Disse que o Prefeito tomará 
providências em relação a iluminação pública. Finalizou falando da Taça RBS de futsal e da 
importância do esporte no Município e felicitou as mães pelo dia. Verª Mara Elizabete da Silva dos 
Santos- Se manifestou sobre suas colocações na tribuna e que não enquadra o colega Delonei entre 
os que denominou como pessoas mentirosas, fez ainda um comentário em relação as informações 
sobre remédios onde na sua comunidade não gostam de participar, teceu ainda comentários em 
relação ao trabalho da Assistência Social em prol do Sr. Lautério. Finalizou dizendo que a pessoa que 
denunciou o Prefeito teve empurrão de outros e em relação a recursos  citou projetos mal realizados e 
do dinheiro devolvido no passado. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – considerou as colocações do 
colega Giovani em relação ao esporte e citou seu tempo de desportista e salientou a necessidade da 
participação no esporte a nível municipal e regional. Finalizou destacando o trabalho da Acicol e de 
sua participação como sócio, relatou os trabalhos e da idéia da Campanha Premiada, lamentou que o 
Poder Público não está disposto a participar e disse que não há como participar sem o Poder Público. 
Solicitou o apoio do Presidente para solicitar o apoio do Prefeito nesta adesão. Ver. Alcides Dionisio 
Gorgen – Teceu breves comentários aos assuntos debatidos e disse respeitar a idéia de cada um e 
que cada um tire suas conclusões. Em relação ao assunto cassação disse que é preciso  deixar este 
assunto de lado e cada um trabalhar. Por último falou da reunião da Ascamaja e de assuntos de 
interesses de todos como a Marcha à Brasilia e outros. 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, 13 de maio de 2013. 
 


