
      ATA Nº. 02/2013 
Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às vinte 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 Ver. ª. 
Viviane Zanotto que proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o Diretor de Expediente realizou a 
leitura da Ata de Instalação e Posse da Legislatura 2013 a 2016, que após 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. Joel 
Pazinato – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo providencie o nivelamento no acesso a 
ERS 402 com a estrada que dá acesso ao Córrego Branco. Em discussão e votação foi aprovado por 
unanimidade. Ver. Alcides Dionisio Gorgen – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo 
Municipal efetue limpeza nas sarjetas e motonivelamento na estrada que parte da cidade até a Ponte 
do Rio Pinheirinho via Arroio das Pacas. Em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Ver. 
Alcides Dionisio Gorgen – Pedido de Providência - Que o Poder Executivo Municipal efetue 
manutenção na Rede de Iluminação Pública com revisão e troca de lâmpadas, bem como a 
possibilidade de colocação de um poste de iluminação no seguimento da Rua Duque de Caxias nas 
proximidades da escada no barranco que dá acesso a ERS 402. Em discussão e votação foi aprovado 
por unanimidade. Ver. Leonardo Giongo – Pedido de Informação: Que o Poder Executivo preste as 
seguintes informações em relação ao Fundo de Previdência Social do Município de Colorado – 
FPSMC: Cópia das Leis que regem o Fundo; Relação dos Bancos em que estão aplicados os 
recursos; Nome dos Gestores do Fundo Municipal; Cópia dos Balancetes e extratos dos últimos 04 
(quatro) anos. Em discussão o autor disse estranhar que na última sessão do ano o então Vereador 
Gilberto Pazzinato havia destacado sobre as obras realizadas, anos bons na agricultura entre outros e 
na mesma sessão um projeto mexeu com o Fundo de Previdência. Ver. ª Mara Elizabete da Silva dos 
Santos disse que tais informações o Vereador pode obter junto a Prefeitura. Ver. Delonei Luiz Pereira 
da Silva manifestou-se dizendo que o referido pedido é bem colocado e apresentou um histórico em 
relação ao Fundo de Previdência em Administrações passadas, e que as referidas informações são 
para os servidores.  Ver. Leonardo Giongo ainda complementou dizendo que em anos bons foi 
necessário mudanças poderá ficara mais difícil nos próximos anos. Ver. ª Marta Rejane Mino - disse 
estar preocupada em relação ao Fundo de Previdência e que é preciso uma resposta. Ver. Delonei 
solicitou que fosse colocado em apreciação. Em votação foi rejeitado com votos contrários dos 
Vereadores: Giovani Rizzardi, Joel Pazinato, Mara Elizabete da Silva dos Santos e Ricardo de Couto 
Vargas e voto da Presidência. Votos Favoráveis dos Vereadores: Delonei Luiz Pereira da Silva, 
Leonardo Giongo, Marta Rejane Mino e Viviane Zanotto. Dando seguimento as proposições Ver.ª. 
Marta Rejane Mino – Pedido de Providência: Que o Poder Executivo Municipal tome providências em 
relação a iluminação pública da cidade.  Aprovado por unanimidade. Ver.ª. Marta Rejane Mino – 
Indicação: Que o Poder Executivo Municipal estude a possibilidade de criar um abrigo na Unidade de 
Saúde da Vila Pe.Osmari para os pacientes que aguardam na parte externa para retirar as fichas 
(senha) de consulta. Aprovado por unanimidade. Ver.ª. Marta Rejane Mino – Indicação: Que o Poder 
Executivo Municipal estude a viabilidade de contratação de um médico pediatra para as Unidades 
Básicas de Saúde do Município. Em discussão o Ver. Alcides Dionisio Gorgen, disse em concordar em 
partes, disse ser necessário analisar a quantidade de horas. Ver. Marta Rejane Mino – justificou 
dizendo em concordar com as colocações do colega, mas há a necessidade de um pediatra, e alguns 
dias por semana supriria a demanda. Ver. Alcides disse que não adianta contratar emergencialmente e 
tem que haver uma forma legal para tanto. Em votação foi aprovado por unanimidade. Ver. Delonei 
Luiz Pereira da Silva – Indicação - Para que o Poder Executivo Municipal forneça ao Poder Legislativo 
o nome do Sub-Prefeito do Distrito de Vista Alegre. Em discussão o autor justificou que nos últimos 
quatro anos não teve ninguém respondendo pela Subprefeitura e gostaria que não se repetisse. Falou 
da necessidade de um Sub-Prefeito respondendo pela comunidade e região do Distrito que facilitaria o 
Executivo nos trabalhos. Ver.ª Mara Elizabete da Silva dos Santos- justificou não ter assumido Sub-
Prefeito na Legislatura passada porque três Vereadores representavam a região e com isso o Prefeito 
procurava os Vereadores. Ver. Alcides finalizou concordando com as colocações dos colegas e disse 



ser uma forma de trazer os problemas sem sobrecarregar os Vereadores. Em votação foi aprovado por 
unanimidade. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – indicação - Para que o Poder Executivo Municipal 
forneça ao Poder Legislativo a relação dos contratados por CC, com respectivos nomes, cargos e 
funções. Em discussão justificou dizendo que é para os Vereadores conhecer quem são os Cargos de 
Confiança e que possam saber todas as pessoas que são contratadas. Em votação foi rejeitado com 
votos contrários dos Vereadores: Giovani Rizzardi, Joel Pazinato, Mara Elizabete da Silva dos Santos, 
Ricardo de Couto Vargas e com o voto da Presidência. Votos Favoráveis dos Vereadores: Delonei Luiz 
Pereira da Silva, Leonardo Giongo, Marta Rejane Mino e Viviane Zanotto. Ver. Delonei Luiz Pereira da 
Silva – Indicação - Para que o Poder Executivo Municipal forneça informações aonde foram usados, no 
mês de Dezembro de 2012, os valores deixados de repassar ao Fundo de Previdência Social do 
Município de Colorado nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2012, num montante 
de R$ 387.080,71.(trezentos e oitenta e sete mil e oitenta reais e setenta e um centavos) O autor se 
manifestou dizendo que há questionamentos sobre o projeto de lei de 2012, onde foram depositados 
os valores do fundo e que o papel do Vereador é dar informações há aqueles que questionam, pois 
são valores expressivos e querem explicações. Disse ainda que os colegas estejam querendo blindar 
o Prefeito, entende que todas as proposições devem ser aprovadas e o Executivo preste as 
informações. Teceu comentários ainda dizendo que o povo tem o direito de saber, independente de 
quem foi eleito é preciso atender, lamentou que esteja havendo rejeição de proposição. Em votação foi 
aprovado por unanimidade. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – Indicação - Para que o Poder 
Executivo, juntamente com o Poder Legislativo e a Diretoria dos Universitários, realizem uma reunião 
já no inicio do mês de Fevereiro para tratarem do valor do auxilio do transporte, repassando uma ajuda 
aos estudantes universitários, um valor até 40% do valor total da passagem. Em discussão o autor 
frisou que o plano de governo de cada eleição há sempre a preocupação em auxiliar os universitários, 
e muitos estudantes sentem a falta de auxilio, e o transporte é oneroso. Disse ainda que a Câmara é 
econômica e que acredita que os recursos devolvidos no final de cada ano poderiam ser destinados 
aos estudantes. Ver. ª Mara Elizabete da Silva dos Santos – disse concordar ajudar os estudantes e 
lamentou que havia no passado ônibus que subsidiava o transporte e este foi vendido. Ver. Alcides 
Gorgen disse que os estudantes municipais tem transporte gratuito e concorda em auxiliar os demais. 
Finalizou dizendo ser válida a sugestão. Em votação foi aprovado por unanimidade. Ver. Delonei Luiz 
Pereira da Silva – Indicação – Solicitou ao Poder Executivo o calçamento no restante das ruas na Vila 
Padre Osmari. Em discussão o autor se manifestou dizendo que a Vila Pe. Osmari tem uma infra-
estrutura boa, mas falta calçamento em ruas, e que o último trecho de pavimentação foi há doze anos. 
Muitas são as solicitações devido ao pó e ao barro. Ver. Alcides Dionisio Gorgen – complementou 
dizendo que agora como comunidade Quilombola talvez seja obtido recursos para colocação de 
asfalto e melhorar toda a infra-estrutura daquele local. Ver. ª Marta Rejane Mino – Citou melhorias que 
devem ser feitas na Vila e citou a problemática do lixo. Em votação foi aprovado por unanimidade.  
Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 001/2013 – Autoriza o Executivo Municipal a firmar Convênio com a 
Associação de Damas de Caridade – Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta-RS para garantir a 
universalidade do atendimento hospitalar aos usuários do SUS do Município. Em discussão e votação 
foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 002/2013 – Autoriza o Executivo Municipal a conceder 
auxílio financeiro à Associação Pró-Desenvolvimento Cultural de Colorado-RS.  Em discussão o Ver. 
Delonei Luiz Pereira da Silva se manifestou dizendo não saber quem são as entidades que fazem 
parte a esta Associação. Ver. Alcides Dionisio Gorgen – disse que são valores usados em atividades 
extras curriculares, atividades que começam em março, entre elas no auxílio ao turno inverso. Ver. 
Delonei solicitou saber na próxima reunião quem faz parte. Ver. Alcides disse que pedirá para ser 
esclarecido. Em votação foi aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei nº 003/2013 – 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 1032/12, para o ano de 2013. Ver. Alcides Dionisio Gorgen, disse que auxiliou na 
elaboração deste projeto quando era Secretário de Saúde e teceu comentários. Ver. ª Marta Rejane 
Mino – Disse que os equipamentos citados no projeto são exigências para os médicos os quais 
necessitam de estrutura. Ver. Leonardo Giongo – Disse que tais equipamentos são importantes e 
solicitou que os projetos sejam acompanhados das leis que são citadas. Ver. Delonei Luiz Pereira da 



Silva – destacou as colocações do colega Leonardo em relação ao acompanhamento das Leis. Em 
votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 004/2013 – Inclui Projeto/Atividade 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 – solicitou que seja criada a comissão geral de 
pareceres e também destacou que nenhum projeto veio a Casa em regime de urgência. Ver. Alcides 
Dionisio Gorgen – concordou com as colocações e suspendeu a sessão por alguns instantes para 
prestar esclarecimentos. Retomando os trabalhos e colocando em votação o projeto foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei nº 005/2013 – Autoriza o Município a conceder auxílio financeiro ao 
Hospital de Caridade – Congregação de Nossa Senhora, do Município de Não-Me-Toque-RS e dá 
outras providências. Em discussão o Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva solicitou saber se os valores a 
serem repassados serão maiores ou menores do último ano. Ver. Alcides Dionisio Gorgen - esclareceu 
dizendo que o repasse é conforme a demanda e tem uma tabela para cálculos. Finalizou convidando 
os Vereadores a participarem das reuniões do Conselho Municipal de Saúde onde é prestado conta. 
Ver. Leonardo Giongo – Solicitou saber quando e onde são realizadas as reuniões, sendo que de 
imediato o Presidente esclareceu ao colega. Ver. ª Mara Elizabete da Silva dos Santos – Sugeriu que 
os Vereadores sejam convidados para as reuniões do Conselho. Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – 
sugeriu a participação de um Vereador e este repasse às informações aos demais. Ver. Alcides 
lembrou que a participação não abrirá o direito a manifestação. Ver. ª Mara sugeriu que a colega Ver. ª 
Marta participe por ser servidora no local e transmita aos demais. Em votação foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei nº 006/2013 - Autoriza o Município a conceder auxílio financeiro ao 
Hospital Annes Dias Ltda, do Município de Ibirubá-RS e dá outras providências. Em discussão e 
votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 007/2013 – Autoriza a contratação temporária 
de excepcional interesse público, para cumprir Convênio ao PSF-Programa Saúde da Família e dá 
outras providências. Em discussão o Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva – solicitou saber se não há 
médico e se há a necessidade de mais um profissional, bem como quantos dias e horas vai trabalhar. 
Ver. ª Marta disse existir um médico e que necessita urgente mais um, pois a demanda é grande, 
sendo que um não supre as necessidades, e há um limite de atendimento por médico e o paciente 
carece de atenção. Ver. Alcides complementou dizendo que há uma procura grande tendo em vista a 
prescrição de receitas médicas para aquisição de medicamentos. Em votação foi aprovado por 
unanimidade. No Grande Expediente estava inscrito o Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva que usou a 
tribuna e falou da satisfação de voltar à Casa, e do compromisso de desempenhar o papel de 
Vereador ajudando o Poder Executivo. Disse ainda que os partidos elegeram os Vereadores para 
defenderem a comunidade e que é preciso esquecer os interesses pessoais e defendê-los. Quando 
houver contradições é preciso respeitar a opinião de cada um. Citou ainda que um dos papéis do 
Vereador é fiscalizar, pois os recursos são gerados por todos e necessitam estes de fiscalização. 
Teceu comentários em relação a conduta dentro da Casa onde é lugar para discussão e defesa de 
idéias, mas que não é lugar para a criação de inimigos, cada um tem que defender o seu ramo: 
agricultura, comércio e todas as áreas. Finalizou solicitando que os pedidos não sejam impedidos e 
que o Poder Executivo informe e esclareça as dúvidas de cada Vereador, pois lembrou que o povo 
cobrará isso dos Edis e que haja democracia sem blindagem. No espaço das explicações pessoais 
fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Leonardo Giongo – comentou sobre as 
colocações do colega Delonei e disse que a discussão é salutar para todas as partes. Por fim falou do 
sucesso que foi a abertura de temporada no Recanto dos Amigos. Ver. ª Mara Elizabete da Silva dos 
Santos – Ressaltou as colocações do colega Delonei e destacou que sempre votou e assumiu o voto, 
e que as votações devem ser livres e espontâneas e que as discussões são necessárias. Ver. Alcides 
Dionisio Gorgen – Disse que as colocações dos colegas foram importantes, mas destacou que 
algumas decisões devem seguir as diretrizes partidárias, teceu ainda comentários em relação a defesa 
do interesse da comunidade, de forma correta com união. Antes de finalizar a sessão o Presidente 
solicitou a indicação dos membros para a Comissão Geral de Pareceres ficando escolhida e composta 
por: Ver. ª Viviane Zanotto – Relatora, Ver. Giovani Rizzardi - Secretário e Ver. Ricardo De Couto 
Vargas - Presidente. Após o Presidente solicitou quem gostaria de participa de curso da Uvergs e 
foram disponibilizadas quatro vagas e aprovadas por unanimidade para os Vereadores: Alcides, 



Giovani, Marta e Ricardo. 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, 14 de janeiro de 2013. 


