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Aos oito 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 a Verª. 
Marta Rejane Mino que proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o Diretor de Expediente 
realizou a leitura da Ata da sessão anterior nº 05/2013, 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 - Colocação de tubos na Rua José Grandó em direção ao 
cemitério com  a Rua Irineo Antônio  Vian. Deferido pela Mesa Diretora. Ver.ª Marta Rejane Mino- 
Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie a disponibilização de medicamentos para 
o grupo de hipertensos e diabéticos. Deferido pela Mesa Diretora.  Ver.ª Marta Rejane Mino- Pedido de 
Providência - Que o Poder Executivo retome de forma mais intensiva no viveiro Municipal. Deferido 
pela Mesa Diretora.  Ver.ª Marta Rejane Mino-  Moção nº 02/2013 – De Pesar pelo falecimento do Sr. 
Julio Adão da Silva. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Joel Pazinato – Indicação - Que o Poder 
Executivo disponibilize instruções aos agricultores em relação a coleta coletiva do lixo nas 
comunidades. Orientando quais os tipos de lixo, sucatas, entulhos que deverão ser depositados no 
local, bem como a orientação em relação às embalagens e fechamentos das mesmas para a remoção 
do lixo. Em discussão o autor se manifestou e enalteceu a necessidade de orientação. Deferido pela 
Mesa Diretora. Ver. Alcides Dionísio Gorgen – Indicação - Sabedor de que o Viveiro Municipal está em 
fase de conclusão de limpeza, reformas e remodelação, sugerimos através da Secretaria de 
Agricultura uma campanha a quem se dispor a doar sementes de árvores nativas, ornamentais e 
exóticas para o desenvolvimento de mudas para posterior doação a quem tiver interesse, bem como 
continuar os convênios com a Coprel na conservação das mudas repassadas por esta empresa. 
Complementou a proposição apresentada pela Vereadora Marta e complementou sua justificativa. 
Deferido pela  Mesa Diretora. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – Pedido de Informação – Para que o 
Poder Executivo Municipal  forneça as informações abaixo descritas, sobre o Projeto de Lei nº 
014/2013, que estabelece Gratificação para os Servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Meio 
Ambiente, a título de Incentivo financeiro com recursos do PMAQ-AB – Programa Nacional de Melhoria 
de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. - Nome do Profissional e sua Categoria; - Valor em R$ 
Recebidos por profissional; - Qual o valor total em R$ da Gratificação distribuídos, conforme anexo 
único. Em discussão disse que o projeto aprovado tinha regime de urgência e que após o debate do 
mesmo o próprio Presidente havia dito que haveria informações a respeito do mesmo. Deferido pela 
Mesa Diretora. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – Pedido de Informação - Para que o Poder 
Executivo Municipal forneça a Bancada do Partido Progressista, a relação dos contratados por Cargos 
de Confiança (CC), com respectivos nomes, cargos e funções. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. 
Delonei Luiz Pereira da Silva – Pedido de Providência - Para que o Poder Executivo Municipal, 
coloque Lombada Eletrônica ou Quebra Molas na Rua São José. Comentou sobre as melhorias da 
rua, mas lamentou o excesso de velocidade e a concentração de veículos. Deferido pela Mesa 
Diretora. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva, Ver. Leonardo Giongo, Verª Marta Rejane Mino e Ver.ª 
Viviane Zanotto – Requerimento – cópia da ata da sessão legislativa, bem como cópia do parecer 
jurídico dos projetos , assinado pelo Assessor Jurídico. O presidente disse que analisaria o 
requerimento sobre a sua legalidade juntamente com o Assessor Jurídico. Ver. Delonei Luiz Pereira da 
Silva – Disse que o pedido anteriormente havia sido verbalmente e que  entende que se qualquer 
documento não for assinado não tem validade. Projetos de Lei: 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. Em discussão o Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva destacou o 
Regimento Interno e quis saber se o mesmo era em Regime de Urgência, bem como solicitou saber o 
valor do Padrão 09 constante no projeto. Ver.ª Marta Rejane Mino – Solicitou informações acerca de 
qual seria a formação do profissional de nível superior. Ver. Alcides Dionisio Gorgen – disse que seria 
algum profissional da área de saúde e disse que será alguém que irá coordenar ações de saúde. Ver.ª 



Viviane Zanotto – disse que a Comissão irá apurar estas dúvidas para não haver erros. Encaminhado 
para a Comissão Geral de Pareceres. Projeto de Lei nº 017/2013 – Concede Abono para os Agentes 
Comunitários de Saúde. Em discussão o Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva disse da importância de ser 
concedido o abono, assunto que já teve discussão na Casa, lamentou que faltou assinatura no anexo 
e que é falta de consideração  para com o Legislativo. Declarou voto favorável e solicitou que fosse 
votado na sessão. Ver. Alcides Dionisio Gorgen – manifestou a necessidade de ser votado para 
facilitar a contabilidade com a folha de pagamento e teceu comentários em relação ao abono e 
agentes. Em votação 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. Encaminhado para a Comissão Geral de 
Pareceres. 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. Em discussão a Ver.ª Marta Rejane Mino – sugeriu que aquisição de equipamentos diversos 
descritos no Plano de Trabalho e um Equipo dentário completo seja para a UBS da Vila Pe. Osmari, 
onde os equipamentos são deficitários. Ver. Alcides Dionisio Gorgen – falou da luta a nível estadual e 
federal para incentivos na saúde bucal e do trabalho realizado nas escolas. Encaminhado para a 
Comissão Geral de Pareceres. Projeto de Lei nº 020/2013 -  Inclui elemento de despesa na Lei 
Orçamentária nº 1032/12, para o ano de 2013. Em discussão o Ver. Leonardo Giongo destacou se 
está havendo falta de medicamentos sugeriu a votação para sanar o problema. Ver.ª Marta Rejane 
Mino – falou da necessidade de material bom para tratamento bucal. Ver.ª Mara Elizabete da Silva dos 
Santos – indagou porque não foi votado o projeto para compra de equipamento e votar a compra de 
medicamentos. Ver. Leonardo Giongo – Disse que de sua parte poderia ser aprovado. Ver. Alcides 
Dionisio Gorgen – Salientou o cumprimento do Regimento Interno. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – 
salientou que não havendo regime de urgência não tem necessidade de acelerar a votação e que o 
projeto dos Agentes de Saúde já havia sido bem discutido. Encaminhado para a Comissão Geral de 
Pareceres. 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. Em discussão e votação foi encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. Projeto de 
Lei nº 022/2013 – Autoriza o Poder Público Municipal a receber em Cessão de uso gratuito um terreno 
urbano com benfeitorias. Em discussão o Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – sugeriu uma reunião 
entre os Poderes Executivo, Legislativo  e com a Diretoria da Paróquia para analisar os documentos 
realizados no passado para posteriormente tomarem a decisão de voto. Ver. Alcides Dionisio Gorgen – 
disse que fará contato para analisarem bem o projeto de lei. Encaminhado para Comissão Geral de 
Pareceres. No Grande Expediente estavam inscritos os Vereadores Delonei Luiz Pereira da Silva  e 
Ricardo de Couto Vargas, sendo que este abriu mão. Ao usar da tribuna o Ver. Delonei Luiz Pereira da 
Silva comentou sobre os seguintes assuntos:a) Apresentou um breve relato em relação as proposições 
apresentadas na sessão anterior, o qual justificou uma a uma; b) lamentou que proposição da primeira 
sessão onde solicitou informações sobre o Fundo de Previdência e que ainda não obteve resposta; c) 
se dispôs a reunir os universitários com o Poder Executivo para obter informações em relação ao 
auxílio aos estudantes; d) Falou de contato com o Sr. Elemar Sand e da proposição da colega Marta 
em relação a falta de medicamentos, disse que segundo o Sr. Elemar se houve pedido junto a 
Secretaria Estadual de Saúde os medicamentos serão enviados e se não houve foi  falha do 
Executivo, destacou ainda que até a eleição a Secretaria Municipal de Saúde era elogiada, mas agora 
está tendo descaso com medicamentos e exames; e) Citou as reclamações no Distrito de Vista Alegre 
onde não havia nem um funcionário no setor dos correios na presente data, e reiterou a necessidade 
de um Sub-Prefeito; f) Citou que obras nos últimos quatro anos terem sido fruto da busca do Partido 
Progressista e disse que não querem criticar e sim ajudar; g) finalizou parabenizando a proposição do 
colega Joel Pazinato e da importância da mesma. No espaço das explicações pessoais fizeram uso da 
palavra os seguintes Vereadores: Ver.ª Marta Rejane Mino – Falou da falta de medicamentos para 
hipertensos e diabéticos e da cobrança que fazem a sua pessoa que além de servidora é vereadora, 
disse estar faltando alguns itens e citou as regras para a vinda desses medicamentos, onde uns 
ganham e outros não e todos tem direitos iguais. A Saúde no Município sempre foi boa, nunca faltou 



medicamentos e não deverá ser agora a falta e questionou porque está acontecendo isso. Lamentou 
as críticas aos Vereadores e Administração e como vereadora quer cobrar a falta de medicamentos e 
questionou o que está  acontecendo. Ver. Alcides Dionisio Gorgen – Disse estar em dúvidas se está 
sendo distribuído medicamentos do mesmo gênero para um e não para outro, disse se isso for 
verdade irá denunciar, mas demonstrou descrente deste ato. Disse que quando uma consulta é 
particular não tem direito de receber medicamentos ao contrário de quem está assistido pela rede 
SUS. Citou ainda os trâmites para a aquisição e solicitação de medicamentos e exemplificou casos de 
quando exerceu o cargo de Secretário Municipal de Saúde. Finalizou dizendo que iria se reunir com o 
Secretario de Saúde e obter as informações para não haver más interpretações. Ver. Mara Elizabete 
da Silva dos Santos – Disse não acreditar que tenha distinção na entrega de medicamentos. Citou o 
bom atendimento e a importância da saúde para todos, onde Colorado serve de modelo para outros 
Municípios. Se manifestou ainda em relação ao não atendimento na Sub-Prefeitura no Distrito de Vista 
Alegre, por uma das servidoras estar doente e a outra ter passado mal e não ocorreu o comunicado 
junto ao Poder Executivo. Ver. Ricardo de Couto Vargas – Relatou que os exames são marcados pelo 
SUS e que nunca são negados, e frisou haver limites e que o povo deve entender. Em relação aos 
medicamentos disse que irá averiguar a falta desses. Ver.ª Marta Rejane Mino – disse ter havido um 
mal entendido nas suas colocações e o que quis dizer é que para uma certa doença há vários tipos de 
remédio, mas que nem um é o mesmo, e que pessoas com o mesmo problema de saúde recebem 
diferentes remédios e desses uns tem e outros não. 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, 08 de abril de 2013. 
 


