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Aos onze 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. Delonei Luiz Pereira da Silva que proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o 
Diretor de Expediente realizou a leitura das Atas das sessões anteriores nºs 02/2013 e 03/2013, que 
depois de lidas foram aprovadas 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. Mara E. da Silva dos Santos – Pedido Providência - Que o Poder Executivo 
Municipal providencie reparos na ponte sobre o Rio Cotovelo na divisa com o Município de 
Carazinho/RS, junto a propriedade de Juarez Michelini. Em discussão a autora se manifestou dizendo 
da importância desta ponte onde transportam a safra de Não-Me-Toque para o Distrito de Vista Alegre.  
Aprovado por unanimidade. Verª. Mara E. da Silva dos Santos – Pedido Providência - Que o Poder 
Executivo Municipal providencie reparos na ponte que liga a VRS-19 à comunidade do Pontão, 
passando pela propriedade de Laurindo Donati.  Aprovado por unanimidade. Verª. Mara E. da Silva 
dos Santos – Pedido Providência - Que o Poder Executivo Municipal providencie reparos na ponte 
próxima ao Camping Ribas no Distrito de Vista Alegre. Aprovado por unanimidade. Verª. Mara E. da 
Silva dos Santos – Pedido Providência - Que seja efetuado motonivelamento nas estradas gerais que 
compreendem o Distrito de Vista Alegre. Em discussão a autora disse da necessidade de reparos por 
estar começando o período de safra.  Aprovado por unanimidade. Ver. Leonardo Giongo – Pedido de 
Providência - Que o Poder Executivo providencie cursos aos servidores municipais que desempenham 
trabalhos no Parque de Máquinas, especialmente aos Operadores de Máquinas que realizam 
trabalhos de motonivelamento e cascalhamento. Em discussão o autor se manifestou citando o 
exemplo do Município de Ibirubá onde os servidores fazem treinamentos e do resultado positivo. 
Aprovado por unanimidade. Ver. Leonardo Giongo- Pedido de Providência - Que o Poder Executivo 
encaminhe junto ao órgão competente medidas restritivas à velocidade em todas as entradas da 
cidade. (placas que indiquem a velocidade permitida nos locais, o início do perímetro urbano, bem 
como no Distrito Industrial, no Distrito de Vista Alegre e na Vila Pe. Osmari), estudando a possibilidade 
da instalação de redutores de velocidade tendo um estudo sobre os mais indicados, exemplo: 
sonorizadores, lombadas, pinturas, tachões e etc. Também é necessário que sejam tomadas medidas 
de segurança na Rua Rui Barbosa, saída para Ibirubá, junto a Cabanha Zanotto, onde é grande o fluxo 
de animais, crianças e veículos. Por fim a necessidade de poda das árvores que dificultam a 
visibilidade na esquina da Rua São José e esquina com o Posto Paloschi e no trecho compreendido 
entre a Vila Pe. Osmari e a entrada da cidade de fronte a Floricultura. Em discussão o autor falou dos 
perigos de acidentes nos locais citados. Aprovado por unanimidade. Ver. Ricardo de Couto Vargas – 
Pedido de Providência - Que o Poder Legislativo entre em contato com o DAER - Departamento 
Autônomo de Estradas e Rodagens solicitando roçadas, limpezas de sarjetas e colocação de placas 
de sinalização junto a VRS-819. Em discussão citou o autor a importância de a Câmara ir reivindicar 
as devidas melhorias. Aprovado por unanimidade. Ver. Giovani Rizzardi – Pedido de Providência- 
Motonivelamento nas estradas das Comunidades do Córrego Branco e Linha Coloradinho.  Aprovado 
por unanimidade. Ver. Giovani Rizzardi – Indicação - Que o Poder Executivo estude a viabilidade de 
aquisição de um Rolo Compactador de grande porte. Aprovado por unanimidade. Ver.ª Marta Rejane 
Mino – Pedido de Informação - Que o Poder Executivo Municipal forneça a legislação municipal que se 
refere ao pagamento de diárias para os Servidores Municipais. Em discussão a Vereadora teceu 
comentários a Vereadora em relação aos motoristas da saúde que saem cedo e retornam tarde e não 
percebem a ajuda de custo. Aprovado por unanimidade. Ver.ª Marta Rejane Mino – Indicação - Que o 
Poder Executivo estude a viabilidade de conceder auxílio financeiro aos Estudantes (Universitários 
entre outros) que se deslocam diariamente às mais diversas instituições de ensino e para várias 
cidades do Estado. Em discussão a autora falou da importância deste auxilio para os estudantes 
poderem continuar os estudos.  Aprovado por unanimidade. Ver.ª Marta Rejane Mino – Pedido de 
Providência - Colocação de tubos e iluminação nas proximidades da residência do Sr. Sadi Cofferi, no 



Distrito de Vista Alegre.  Em discussão a Vereadora relatou as dificuldades do morador citado em 
relação aos problemas lá existentes. Ver.ª Mara Elizabete da Silva dos Santos também comentou a 
situação e disse haver planos de colocação de calçamento naquelas ruas. Aprovado por unanimidade. 
Ver.ª Marta Rejane Mino- Pedido de Providência - Que o Poder Executivo tome as providências 
necessárias às estradas do interior que se encontram precárias. Aprovado por unanimidade. Ver.ª 
Marta Rejane Mino- Indicação - Que o Poder Executivo estude a possibilidade de abrir concurso 
público para a contratação de profissionais nas áreas de fisioterapia (30horas) e farmacêutico. Em 
discussão a autora disse haver um fisioterapeuta concursado e um contratado pelo Comaja, mas que a 
demanda é muito grande, estão suprindo mas com demora, pois há três Unidades de Saúde e o 
atendimento domiciliar.  Aprovado por unanimidade. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 012/2013 – 
Inclui Projeto/Atividade no Plano Plurianual-PPA, Lei nº 825/09, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-
LDO, Lei nº 1029/12 e na Lei Orçamentária nº 1032/12, para o ano de 2013. Em discussão o Ver. 
Delonei Luiz Pereira da Silva – Se manifestou dizendo que há uma Comissão Geral de Pareceres e 
por uma questão de ordem os projetos deveriam baixar para a Comissão. Disse que já ocorreram duas 
sessões e que se houvesse urgência já teriam vindo ou especificado a urgência no ofício. O presidente 
colocou em votação o pedido para que fosse baixado para a Comissão Geral de Pareceres e foi 
rejeitado com votos contrários dos Vereadores: Giovani Rizzardi, Joel Pazinato, Mara Elizabete da 
Silva dos Santos, Marta Rejane Mino e Ricardo de Couto Vargas e votos favoráveis dos Vereadores: 
Delonei Luiz Pereira da Silva, Leonardo Giongo e Viviane Zanotto. O Ver. Leonardo Giongo solicitou a 
leitura do parecer jurídico. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva, solicitando aparte sugeriu que fosse 
destinado a cada Bancada cópia do Parecer Jurídico a cada projeto de lei. Em votação o Projeto foi 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 013/2013 – Inclui Elemento de Despesa na Lei 
Orçamentária nº 1032/12, para o ano de 2013. Em discussão e votação foi aprovado por unanimidade 
Projeto de Lei nº 014/2013 – Estabelece gratificação para os Servidores da Secretaria Municipal de 
Saúde e Meio Ambiente e dá outras providências.  Em discussão o Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva 
solicitou ao Presidente que anteriormente exercia o cargo de Secretário Municipal da Saúde o número 
de profissionais que receberiam a gratificação. Ver. Alcides Dionisio Gorgen – disse não saber, mas 
que cabe a Câmara fiscalizar. Ver. Delonei solicitou ainda se o valor do projeto seria dividido. Ver. 
Alcides disse que o valor é para a criação de dotação orçamentária. Ver. Delonei citou o artigo 6º do 
projeto, e lamentou que na sessão anterior houvessem pedidos de informação e que estes não foram 
prestados. Ver. Alcides destacou que todos os projetos aprovados pela Câmara deverão ser 
fiscalizados. Ver. Delonei finalizou dizendo que se vier algum pedido neste sentido que o mesmo seja 
atendido. Ver.ª Marta Rejane Mino – Disse se tratar de um pagamento único nas Unidade de Saúde e 
que no próximo ano nova avaliação será realizada e se estiverem aptos nova gratificação receberão. 
Em votação foi aprovado por unanimidade. No Grande Expediente estava inscrito o Ver. Ricardo de 
Couto Vargas que abriu mão de sua inscrição. 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) número expressivo de pedidos de providência, o que demonstra que os Vereadores 
são um elo com a população, onde todas as proposições foram votadas e aprovadas; b) preocupação 
com as estradas e com a chegada da safra, onde há necessidade de reparos nas gerais e 
secundárias, inclusive falou da preocupação do Secretário de Obras em relação ao início dos trabalhos 
de recuperação das mesmas. c) solicitou saber se houve esclarecimento em relação o pedido sobre o 
Fundo Municipal de Previdência aprovado na sessão do dia 14 (catorze) de janeiro; d) falou da 
importância dos projetos passarem pela assessoria jurídica bem como pela Comissão para que haja 
suporte nas votações; e) citou os assuntos debatidos com a Senadora Ana Amélia Lemos na 
Expodireto, onde destacou a preocupação com a infraestrutura das estradas, portos e ferrovias; f) 
prestou a preocupação com a diminuição de entrega de remédios contínuos e quis saber os motivos; 
g) por fim falou da mobilização da UVB em relação a PEC-35, e sugeriu um Moção de repúdio bem 
como a participação da Casa no evento. Ver. Alcides Dionisio Gorgen – Teceu os seguintes 
comentários: a) encontro sobre Freencops junto a Ocergs na Expodireto, citando a importância da 
mesma nos Municípios; b) destacou a presença do Governador e autoridades na abertura da 
Expodireto; c) se reportou ao Ofício encaminhado pelos Prefeitos de Colorado e Não-Me-Toque e pela 



sua pessoa aos Governador Tarso Genro reivindicando a ligação asfáltica entre os municípios e da 
preocupação para que essa obra seja realizada; d) falou das chuvas benéficas a agricultura, mas que 
estão prejudicando as estradas e que pelo menos os pontos críticos serão solucionados. E finalizou 
colocando em votação a ida dos Vereadores Delonei, Ricardo, Giovani, Leonardo e Alcides no 
Encontro da UVB, que foi aprovado por unanimidade. 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, 11 de março de 2013. 
 


