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Aos vinte e cinco dias do mês de março 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. Leonardo Giongo que proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o Diretor de 
Expediente realizou a leitura da Ata da sessão anterior nº 04/2013, 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 
Viviane Zanotto – Pedido de Informação - Que o Poder Executivo Municipal, informe a esta Casa 
Legislativa: comprovação acerca do pagamento do abono de incentivo financeiro federal do ano de 
2012 ou justificativa pelo não pagamento até a data da presente proposição.   Deferido pela Mesa 
Diretora. Ver.ª. Viviane Zanotto – Pedido de Informação - Que o Poder Executivo Municipal, que envie 
a esta Casa Legislativa: Esclarecimentos acerca de convênios/parcerias e consórcios firmados pela 
Secretaria Municipal de Saúde; e ou entre a Administração municipal e outros municípios: Informações 
e esclarecimentos sobre a concessão de exames de forma gratuita através da firmação de convênios 
intermunicipais; Informações em relação a todos os itens abaixo elencados em consonância aos itens 
supra: - Quais os tipos de exames concedidos gratuitamente; - Qual (is) laboratório (s) conveniado em 
outro (s) município (s); - Que critérios estão sendo utilizados para a concessão e o encaminhamento 
de pacientes para realizarem os exames; - Razões para o encaminhamento de alguns pacientes para 
realização de exames de saúde em laboratórios do município de Selbach e consequente negativa a 
outros pacientes à realização de idênticos exames.  Deferido pela Mesa Diretora. Verª. Viviane Zanotto 
– Indicação - Que o Chefe do Poder Executivo Municipal diligencie junto ao setor ou órgão competente 
da Administração Estadual para obtenção de informações acerca das razões da demora ou do não 
encaminhamento ou nomeação dos novos agentes, servidores estatais, para atuarem junto à Corsan, 
aqui no município de Colorado, pois é dever do Prefeito representar o município junto ao Estado. 
Deferido pela Mesa Diretora. Ver.ª Viviane Zanotto – Pedido de Providência - Em não sendo 
competência da Administração Municipal, que seja encaminhado o pedido aos órgãos competentes 
para que seja efetuada a remoção e consequentemente providenciada uma nova placa do portal de 
entrada da cidade, nas proximidades da empresa Produfort. Deferido pela Mesa Diretora. Ver.ª Viviane 
Zanotto – Moção nº 01/2013 – Homenageando os Senhores Vanderlei Valério e Ervino Fritzen pelo 
anos em que exerceram trabalhos junto a Corsan em Colorado/RS. Ver.ª. Marta Rejane Mino – Pedido 
de Informação - Que o Poder Executivo Municipal forneça informações em relação ao não pagamento 
do abono (décimo quarto) aos Agentes Comunitários de Saúde.  Deferido pela Mesa Diretora. Ver.ª 
Marta Rejane Mino – Indicação - Que o Poder Executivo Municipal analise a possibilidade de dispor de 
um carro junto a UBS (Unidade Básica de Saúde) no Distrito de Vista Alegre. Deferido pela Mesa 
Diretora. Ver.ª Marta Rejane Mino – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo Municipal tome 
providências na limpeza das ruas na Vila PE Osmari, onde não existe calçamento. Deferido pela Mesa 
Diretora. Ver. Leonardo Giongo – Pedido de Providência - Que o Poder Legislativo cobre do Poder 
Executivo máxima urgência nas obras das casas populares e da nova EMEI. Haja vista a deficiência 
de vagas para os filhos dos que necessitam e também a proximidade do inverno e com ele o risco da 
gripe H1N1, que com certeza é maior no ambiente úmido e frio da atual EMEI. Deferido pela Mesa 
Diretora. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – Indicação - Para que o Poder Executivo Municipal 
coloque placas de Sinalização, indicando as principais entradas e saídas da nossa Cidade ou as que 
não são de responsabilidade do Município que leve aos órgãos competentes a solicitação. O autor quis 
se pronunciar, mas o Presidente disse que não concederia espaço para defesa das proposições por 
não ter concedido aos demais.  A proposição foi deferida pela Mesa Diretora. Ver. Delonei Luiz Pereira 
da Silva – Indicação - Para que o Poder Executivo Municipal, coloque a disposição do Museu Boa 
Esperança uma funcionária para dar atendimento aos visitantes. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. 
Delonei Luiz Pereira da Silva – Indicação - Para que o Poder Executivo Municipal, abra Ruas, execute 
o calçamento e faça calçadas no Perímetro Urbano no Distrito de Vista Alegre.  Deferido pela Mesa 
Diretora. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – Solicitação - Para que o Poder Executivo Municipal 



forneça a Bancada do Partido Progressista, uma Cópia da Lei Municipal que Criou o Perímetro Urbano 
no Distrito de Vista Alegre e Cópia do Mapa com as delimitações do Perímetro Urbano. Deferido pela 
Mesa Diretora. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – Indicação - Para que Poder Executivo Municipal 
faça o calçamento em toda a extensão da Rua Augusto Pereira da Silva, dando acesso à Avenida 
Santo Martins Pinto, pela rua do Colégio. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Delonei Luiz Pereira da 
Silva – Indicação - Para que o Poder Executivo Municipal execute obras de calçamento na Rua Padre 
Juliano Noal. Deferido Pela Mesa Diretora. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – Indicação - Para que o 
Poder Executivo Municipal execute obras de parolamento na estrada principal que vai de Colorado – 
Arroio das Almas a Vista Alegre, priorizando locais críticos como a ponte, bueiros e sarjetas na subida 
próximo a propriedade do Sr. Ermenio Sandri e Irmãos. Deferido pela Mesa Diretora. Projetos de Lei: 
Projeto de Lei nº 015/2013 – Autoriza o Executivo Municipal a criar o Programa de Desenvolvimento 
da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar e dá outras providências. Em discussão o Ver. Delonei 
Luiz Pereira da Silva lamentou que o projeto vem para a sessão com a justificativa que somente agora 
o Ministério assinalou a implanatação do programa, e que o Regimento Interno não está sendo 
atendido novamente, e citou os artigos do mesmo que prevê mesmo em regime de urgência prazo 
para discussão dos projetos. Solicitou ao Assessor Jurídico a ajuda em relação ao atendimento das 
determinações do Regimento Interno e que este deva ser cumprido. Frisou que este projeto deverá ser 
votado devido o prazo exposto na justificativa. Parabenizou o Presidente pelo deferimento das 
proposições. Ver. Alcides Dionisio Gorgen – Disse concordar com a colocação do colega e que em 
conversa com o Prefeito tratou em relação ao cumprimento do Regimento Interno. Em relação ao 
Projeto disse se tratar de uma nova fonte de renda para o Município em especial aos agricultores. Ver. 
Leonardo Giongo – se reportou a dados referentes ao consumo de peixe no país e da necessidade 
destes. E destacou a importância do projeto com o aumento de produção e a comercialização, e 
sugeriu que este assunto fosse tratado a nível de Ascamaja. Ver. Alcides Dionisio Gorgen 
complementou que o projeto está sendo implantado, mas independente da demora destacou a 
possível comercialização à nível regional.Em votação foi aprovado por unanimidade. No Grande 
Expediente estava inscrito o Ver. Ricardo de Couto Vargas que ao usar da tribuna falou do sucesso do 
Campeonato Intermunicipal de Veteranos, onde prestou agradecimentos e reconheceu o trabalho da 
Administração Municipal, das Equipes que participaram, CMD, Avecol e Secretários Municipais. No 
espaço das Explicações pessoais fizeram uso da palavra os seguintes Edis: Ver. Delonei Luiz Pereira 
da Silva – Usou do espaço e teceu os seguintes comentários: a) proposição em que questiona o não 
pagamento de gratificação aos Agentes Comunitários de Saúde, e falou do trabalho destes agentes e 
do pequeno valor que recebem, falou ainda que na sessão anterior aprovaram gratificações e que está 
sendo questionado salários atrasados dos agentes de saúde. E sugeriu uma Comissão para ir discutir 
com o Executivo. b) relatou assuntos abordados no encontro da UVB, e disse que nunca se aprende o 
suficiente e da importância de participar nestyes eventos, pois o Vereador muitas vezes é mal visto e 
independente de partido tem que legislar. Ver.ª Mara Elizabate da Silva dos Santos – Falou das 
Administrações passadas que deixaram as estradas de lado e que na última Legislatura deixou 
organizadas e cascalhadas para todos, mas que há três meses começou uma nova Administração e 
que não teve tempo de arrumar todas, devido as chuvas e por isso muitas são as cobranças. Disse 
ainda que é preciso olhar o que foi feito e que cobrar é fácil. Finalizou dizendo que os Agentes 
Comunitários de Saúde não estão com salários atrasados e sim não receberam um abono o 14º 
salário.Ver.ª Marta Rejane Mino – destacou que os salários dos Agentes Comunitários de Saúde estão 
em dia, o que está sendo cobrado é o abono ou 14º salário como é chamado, e se reportou ao pedido 
de informação apresentado devido ao não pagamento do mesmo. Disse ainda que é preciso esquecer 
o passado e levar o presente ajudando a Administração e falou que como Vereadores tem que exigir 
porque são exigidos. Ver. Leonardo Giongo – teceu comentários dizendo que quando candidatos 
sabiam que seriam cobrados e que o Prefeito também sabe disso pois é pela quinta vez eleito. 
Lamentou que faltou agilização no conserto das máquinas para melhorias nas estradas e destacou a 
boa produção agrícola deste ano. Ver. Delonei solicitou um aparte e disse que 14º também é salário. 
Ver.ª Viviane Zanotto – Disse que o que está atrasado é recurso Federal. Ver. Ricardo de Couto 
Vargas – Disse que todo o Prefeito que assume encontra algo sucateado e citou um Governo anterior 



onde havia muitos problemas e citou exemplo do Hospital que fechou, onde segundo o Vereador havia 
perseguição política, não houve aumento aos servidores públicos entre outros exemplos. Disse que 
foram eleitos para administar dentro dessa legislatura e o que for bom deve ser apreciado e é preciso 
trabalhar juntos pensando no Município. Ver. Joel Pazinato – se reportou ao campeonato de veteranos 
e do sucesso do mesmo, e falou da necessidade de incentivar a outros campeonatos. Por fim desejou 
Feliz Páscoa a todos. Ver. Alcides Dionisio Gorgen – destacou: a) que o abono debatido é recurso 
estadual e frisou seu trabalho de oito anos como Secretário Municipal de Saúde e dos trâmites para 
serem pagos os abonos. Falou ainda que os Agentes são concursados e questionou qual outro 
servidor que percebe 14º salário. b) relatou sobre o Curso na UVB e que procura participar em eventos 
para errar menos e dará oportunidade a todos de participarem. c)  destacou o sucesso do campeonato 
de veteranos e a importância do esporte em relação à droga. d) falou da necessidade da discussão na 
Casa mas a união em defender os Municipes. 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, 25 de março de 2013. 
 


