
      ATA Nº. 28/2018 
Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, 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 à sessão, o Presidente Dogivan Jandrey Araldi solicitou que o 
Ver. Sandro Zanotto proferisse a leitura de um trecho da bíblia. Após o Diretor de Expediente proferiu 
a leitura da Ata anterior de nº 27/2017, que depois de lida foi aprovada por unanimidade. Dando 
continuidade aos trabalhos o Presidente solicitou a leitura das correspondências e das proposições e 
projetos de lei. Proposições: Moção de Pesar – De autoria de todos os Vereadores – Pelo 
falecimento do Sr. Angelo Tonet. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Juliano Fassini –Pedido de 
Providência – Colocação de tubos na estrada geral localizada entre a comunidade de Santa Rita e 
BR-285, nas proximidades da Lagoa das Almas. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Elio Barili – 
Indicação - Que o Poder Executivo estude a viabilidade de construção de uma Casa Mortuária no 
Distrito de Vista Alegre para atender inclusive as comunidades vizinhas, com obtenção de recursos 
federais. Deferido pela Mesa Diretora. Ver. Elio Barili – Indicação - Que seja mantido contato com o 
DAER a fim de colocarem redutor de velocidade (quebra-molas) de fronte a casa do Sr. Ivo Schacher 
e Ilário Pereira da Silva na Avenida Santo Martins Pinto. Deferido pela Mesa Diretora. Os autores 
Juliano Fassini e Elio Barili se manifestaram falando da importância das proposições e da 
necessidade de resolver os problemas. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 001/2018 – Autoriza o 
Poder Executivo a transferir os lotes e as unidades habitacionais mediante escritura pública de 
compra e venda aos beneficiários de programas habitacionais do loteamento Boa Esperança. 
Parecer da Comissão Geral de Pareceres aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o 
projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 002/2018 – Concede a revisão geral de 
remuneração aos Servidores Públicos Municipal. Parecer da Comissão Geral de Pareceres aprovado 
por unanimidade. Em discussão o Projeto a Vereadora Marta se manifestou dizendo que todo o 
Vereador gostaria de um aumento, citou que nos Municípios vizinhos o índice  baixo e que deverão 
conversar com o Prefeito para que haja em breve maior valorização. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – 
Teceu comparativos do Impacto Financeiro, e que os Servidores são merecedores de maior 
aumento, mas também falou da baixa da arrecadação no Município. Finalizou citando as dificuldades 
financeiras e que a Administração está trabalhando consciente. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – 
Disse que sempre lutará pelos Servidores e que merecem ser bem remunerados, mas também 
salientou a realidade das finanças bem como de outros lugares. Ver. Luis Gilberto Rizzardi – Saudou 
o Presidente e em especial o futuro Presidente da Ascamaja presente na sessão. Lamentou com 
tristeza que o índice de reajuste tem sido pequeno, por merecerem mais. Disse que estudarão uma 
oportunidade de beneficiar os servidores. Disse ser um dos maiores índices de reajuste na região. 
Ver. Juliano Fassini – Citou que os Servidores são merecedores de muito mais, lamentou os índices 
de inflação apresentados e a real inflação e lamentou a crise no país. Ver. Mario Klein – Citou que 
havia pedido um percentual maior, mas não esperava tão pouco, e citou o excesso de gastos por 
alguns setores e que o ritmo apresentado no início do ano não iria suportar citando excessos de 
gastos e com isso quem sofre agora é o Servidor. Em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto 
de Lei nº 003/2018 – Concede a revisão geral dos subsídios dos Secretários Municipais. Parecer da 
Comissão aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o projeto foi aprovado por 
unanimidade. No espaço do Grande Expediente não havia Vereador inscrito. No Espaço das 
Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Sandro Zanotto – Falou 
do aumento que poderia ser fácil dar um aumento grande, mas é preciso estar com os pés no chão, 
por isso o Prefeito está administrando com cautela. Ver.ª Marta Rejane Mino – Ressaltou que os 
cargos eletivos não receberam aumento devido à inflação e quanto aos Servidores irão lutar para 
haver uma melhor valorização e que a Administração não agiu pela emoção, lembrou que poderia ter 
havido cortes . Outro item abordado foi em relação a pedidos de verbas parlamentares aos 
Deputados e do atendimento dos mesmos, lembrou-se da necessidade de reivindicar e do que já 
está sendo encaminhado para o Município devendo ser divulgado, bem como de que a Casa é de 
todos e para todos. Ver. Mario Klein – Saudou os presentes e falou de um comunicado de empenho 
para a aquisição de ambulância de autoria do Deputado Perondi, disse estar havendo contradições e 
que juntamente com o colega Aloisio exigem esclarecimentos e solicitou à base do Governo que 



esclareça. Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – Comentou sobre uma Emenda do Deputado Alceu 
Moreira que já estava empenhada e teceu comentários. Ver. Elio Barili – Citou emenda empenhada 
pelo Deputado José Otávio Germano e quanto ao sistema de empenho segundo o Secretário Ivan é 
necessário ser oficializado para a Administração. Quanto ao reajuste dos Servidores pediu desculpa 
por ter sido a metade do ano anterior, mas falaram das dificuldades e que num futuro possam dar um 
reajuste maior, citando as cobranças no primeiro ano de mandato, onde máquinas estavam sem 
condições de uso. Finalizou dizendo que tentarão melhorar. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – Falou 
dos índices de reajuste e os percentuais legais gastos com folha, bem como questionou as 
colocações do colega Mário em relação aos trabalhos realizados no ano passado. Por fim citou o 
estado que a Prefeitura estava e das emendas que estão vindo para Colorado, onde ninguém é 
oposição, e sim todos por um mesmo objetivo. Ver. Luis Gilberto Rizzardi – Citou a importância de 
terem no ano ido à Brasília reivindicar e como Presidente liberou a todos e que as emendas estão aí 
e todos estão de parabéns. Quanto ao reajuste dos Servidores disse ser pouco, mas lamentou que 
os valores percebidos estão defasados e finalizou citando as obras realizadas por cada setor da 
Administração e agradeceu o trabalho do Jurídico e do Diretor de Expediente no ano em que foi 
Presidente. Ver. Dogivan Jandrey Araldi – Saudando a todos se manifestou falando do aumento e 
dizendo ser polêmico, mas ressaltou as economias, recursos que estão sendo disponibilizados e que 
é preciso pensar na Administração como um todo, inclusive citou a crise, onde ao assumirem o 
Governo as máquinas estavam quebradas, dificuldades na Secretaria de Saúde, a Secretaria de 
Educação está trabalhando com transporte para todos, e num todo os gastos estão sendo os 
necessários. Gostaria que o aumento fosse maior, mas sabe que essa é a realidade. Quanto as 
emendas para ambulâncias, disse terem recebido do Deputado José Otávio Germano e oficializado o 
empenho. Finalizou dizendo que é preciso oficialização e que referente ao programa de ambulâncias, 
se vier será uma. 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 janeiro de 2018. 
 
 


