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Aos vinte e nove dias do mês de abril 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. Giovani Rizzardi que proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o Diretor de 
Expediente realizou a leitura da Ata da sessão anterior nº 06/2013, 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: Verª. 
Marta Rejane Mino – Pedido de Informação – Solicito que o Poder Executivo envie uma cópia do Plano 
de Carreira dos Servidores e suas alterações, bem como cópia dos decretos ou leis que, alteraram o 
plano. Deferido pela Mesa Diretora. Verª. Marta Rejane Mino – Pedido de Providência - Que o Poder 
Executivo Municipal, analise a possibilidade da construção de uma capela Mortuária na comunidade 
da Vila Padre Osmari. Verª. Marta Rejane Mino – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo, 
análise a possibilidade de colocar corrimões nas escadarias de acesso da Unidade Básica de Saúde 
São João Batista. Ver.  Leonardo Giongo – Indicação - Que façamos juntamente com a Câmara de 
Vereadores de Não Me Toque uma Moção pelo asfaltamento da via que une os dois municípios, a ser 
colocado em consideração na próxima reunião da ASCAMAJA, como também ser entregue as 
lideranças políticas de nosso Estado. Em discussão o autor disse ter conversado com Vereadores de 
Não-Me-Toque para juntos elaborarem uma moção para ser apresentada na Ascamaja e citou da 
importância para ambos os municípios esta ligação asfáltica. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. 
Leonardo Giongo – Pedido de Providência – Que o Poder Executivo providencie a troca de lâmpadas 
queimadas e luminárias danificadas, como também a instalação de novas nos pontos deficientes, em 
nosso município. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Leonardo Giongo – Pedido de Providência - Que o 
Poder Executivo providencie a poda das árvores adjacentes às ruas de nossa cidade. Deferido pela 
Mesa Diretora. Ver. Leonardo Giongo – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo promovesse 
uma semana de combate a roedores. Incentivando as pessoas a limparem seus pátios, e se utilizarem 
de iscas e armadilhas, contra estes animais. Fazendo também um recolhimento diferenciado de 
entulho durante o período, e que o mesmo fosse estendido também às comunidades do interior. 
Fazendo uma ampla divulgação nos meios de comunicação, e também com folderes distribuídos pelos 
agentes de saúde e pelas instituições. Ex, cooperativas, bancos, ACICOL, escolas, paróquia, comércio 
etc. buscando apoio junto às mesmas para o sucesso da campanha. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. 
Leonardo Giongo – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie o alargamento do 
calçamento na curva junto à propriedade do Senhor Osmar Ferla, também fizesse obras de 
restauração e conservação no trecho compreendido entre a gruta Nossa Senhora de Lurdes e a Três 
Tentos finalizando a colocação dos meio fios junto à mesma. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. 
Leonardo Giongo – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo envie automaticamente para esta 
casa informações referentes à marca, modelo, quantidade, valor, parcelas; enfim dados de todos os 
bens que estejam sendo adquiridos através da prévia autorização desta Câmara de Vereadores. O 
autor se manifestou dizendo que facilitaria estar a disposição os dados para o esclarecimento à 
população. Ver. Alcides Dionisio Gorgen – Solicitou saber a forma de dispor destes dados. Ver. 
Leonardo disse que de forma sucinta. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva 
– Indicação – Que o Poder Executivo Municipal, busque junto as empresas de Telefonia a instalação 
de uma antena para celular no Distrito de Vista Alegre. O autor se manifestou dizendo ser um Distrito 
onde o comércio está em desenvolvimento e há a preocupação em relação a telefonia celular que está 
precária, independente da operadora irá auxiliar aos moradores locais e até mesmo da cidade. 
Colocou-se à disposição para ir pleitear junto as autoridades estaduais. Deferido pela Mesa Diretora. 
Projetos de Lei: 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. Encaminhado para a Comissão Gerald e Pareceres. Projeto de Lei nº 016/2013 – Cria 
Cargo no Quadro de Cargos e Funções dos Servidores do Município no item Cargos em Comissão-
CC, anexo da Lei Municipal nº 196/97. Parecer da Comissão Geral de Pareceres lido pela relatora e 



favorável a apreciação, em discussão o Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva solicitou saber o valor do 
CC-09. Ver. Alcides Dionisio Gorgen-disse não saber, mas que a Comissão Geral de Pareceres talvez 
pudesse informar. Ver. Ricardo De Couto Vargas – disse que no próximo mês seriam publicados todos 
os valores de cada cargo. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – frisou que o valor do CC-9 seria o 
mínimo que deveriam saber. Em votação o parecer foi aprovado por unanimidade. Em discussão e 
votação o Projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 018/2013 – 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 lido pela 
relatora e favorável e em votação aprovado por unanimidade. Projeto de Lei em discussão e votação 
foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 019/2013 – 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 lido pela relatora e 
favorável e em votação aprovado por unanimidade. Projeto de Lei em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 020/2013 - Inclui elemento de despesa na Lei 
Orçamentária nº 1032/12, para o ano de 2013. Parecer da Comissão Geral de Pareceres lido pela 
relatora e favorável e em votação aprovado por unanimidade. Projeto de Lei em discussão e votação 
foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 021/2013 – 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 lido pela relatora e 
favorável e em votação aprovado por unanimidade. Projeto de Lei em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 022/2013 – Autoriza o Poder Público Municipal a receber 
em Cessão de uso gratuito um terreno urbano com benfeitorias. Parecer da Comissão Geral de 
Pareceres lido pela relatora e favorável e em votação aprovado por unanimidade. Projeto de Lei em 
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. No Grande Expediente estavam inscritos os 
Vereadores Ricardo de Couto Vargas e Delonei Luiz Pereira da Silva. Ao usar da tribuna o Ver. 
Ricardo de Couto Vargas  comentou sobre uma denúncia junto ao Conselho Estadual de Educação 
Física o qual impediu o seguimento das escolinhas de futsal, por não ter um profissional habilitado, 
lamentou que as crianças não possam praticar esporte e disse que em outras legislaturas também não 
havia profissionais no comando. Dando seguimento aos assuntos falou da proposição do colega 
Leonardo a respeito da ligação asfáltica com o Município de Não-Me-Toque bem como sobre o 
agendamento de viagens pela Secretaria de Saúde. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – fez uso da 
tribuna e relatou os seguintes assuntos: a) em relação as colocações do colega Ricardo dizendo que 
as crianças não devem ficar sem escolinhas e o Poder Público deve dispor deste profissional; b) Fez 
um relato de várias proposições apresentadas desde a primeira sessão, 1) citou a solicitação efetuada 
em janeiro de subprefeito e de veículos da saúde no Distrito; 2) citou o pedido de informação em 
relação ao Fundo de Previdência dos Servidores e que não obteve resposta; 3) Repasses de ajuda 
aos universitários; 4) agradeceu ao Poder Executivo por ter atendido o pedido de colocar uma pessoa 
no Museu para o atendimento a população; 5) Não foi atendido no pedido de mapa do perímetro 
urbano no Distrito de Vista Alegre e falou dos investimentos no local; 6) recursos do PMAQ onde o 
Presidente da Casa disse que seriam dadas as informações foi autorizado o repasse, mas até agora 
não foram prestadas as informações; c) disse que a função do Legislativo é fiscalizar e lamentou que 
não são prestadas as informações; d) por último falou que foi surpreendido ao chegar nesta Casa para 
buscar os projetos e encontrando a primeira dama a cumprimentou e esta lhe ofendeu com palavras 
que achou melhor não reportar, disse que está desempenhando seu trabalho e irá respeitar as 
pessoas, mas exige também o respeito, e que pessoas se acham donas do poder as quais são pagar 
com dinheiro público. No espaço das explicações pessoais fizeram uso da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver. Ricardo de Couto Vargas – Teceu comentários em relação ás colocações do colega 
Delonei, e disse que os problemas particulares não devem ser trazidos para dentro desta Casa, e ao 
mesmo tempo citou exemplo pessoal do que aconteceu no passado quando o colega exercia o cargo 
de Secretário Municipal de Saúde. Ver.ª Marta Rejane Mino – Salientou a necessidade de haver 
respeito um com o outro, entende que o Executivo deve agir de forma diferente em certas ocasiões e 
como Vereadora entende que deva atender a todos iguais e com respeito. Disse ainda que os pedidos 



junto ao Executivo devam ser atendidos e finalizou frisando a necessidade de respeito entre as 
pessoas e destacou o dito popular de que a roupa deve ser lavada em casa. Ver. Leonardo Giongo – 
se solidarizou com as colocações do colega Delonei e também solicitou respeito entre as pessoas. 
Esclareceu ainda em relação a sua proposição a qual solicita informações referentes aos bens 
adquiridos pelo Poder Executivo. Finalizou relatando o caso de um agendamento médico e que ao 
chegar no local não havia atendimento naquele dia, lamentou o ocorrido. Ver.ª Mara Elizabete da Silva 
dos Santos – se reportou a proposição do colega Leonardo e destacou a necessidade da ligação 
asfáltica entre Colorado e Não-Me-Toque, falou ainda sobre a precariedade da iluminação pública no 
Distrito de Vista Alegre. Quanto aos plantões da Secretaria de Saúde solicitou algumas explicações 
por alguns mal-entendidos e lamentou informações equivocadas de plantonistas. Ainda reforçou 
algumas considerações em relação de não atendimento na subprefeitura e do contato que teve com o 
Prefeito. Finalizou falando das demarcações do perímetro urbano de Vista Alegre bem como de uma 
decisão judicial que obrigou certos proprietários a recuarem cercas às margens da VRS-819. Ver.ª 
Marta Rejane Mino – teceu comentários em relação ao mal entendido em relação ao plantão e disse 
ter sido falha do paciente, destacou que mesmo não estando de plantão juntamente com o colega 
Ricardo tentaram resolver os imprevistos da melhor forma possível. Ver. Ricardo de Couto Vargas – 
complementou dizendo que o plantão da saúde foi eficiente e em relação as cercas às margens da 
rodovia compete ao Estado e não ao Município averiguar. Ver. Leonardo Giongo – Disse que a 
remoção das cercas se foi determinação judicial nada se tem a fazer. Ver.ª Viviane Zanotto – salientou 
que a determinação do juiz foi embasada numa base legal. Ver. Alcides Dionisio Gorgen -   teceu 
comentários em relação à Sessão ter sido produtiva e manifestou o desejo de que assuntos 
particulares não sejam manifestados na Casa e finalizou dizendo que irá junto ao Poder Executivo 
procurar saber o porquê da não prestação de informações dos pedidos aprovados. 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, 
29 de abril de 2013. 
 


