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Aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2022 (dois mil e vinte dois), às 19 (dezenove) horas, reuniu-
se ordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores de Colorado, Estado do Rio Grande do Sul, 
com a ausência do Ver. Alison Schenkel, que por determinação médica encontrava-se em isolamento 
em virtude de familiar estar com Covid, e sua falta foi abonada diante da justificativa previamente 
apresentada. Dando início à sessão, o Presidente, Sandro Zanotto, solicitou ao Vereador Juliano 
Fassini que realizasse a leitura de trecho bíblico. Não havendo ata para ser apreciada, de imediato o 
Presidente solicitou a leitura das correspondências, proposições e projetos de lei. Proposições: Ver. 
Aloísio Remo Alves Xavier – Indicação – Que o Poder Executivo, demonstre empatia com os 
Servidores Públicos Municipal e ao menos se manifeste diante de tantas reivindicações firmadas no 
Plenário desta Casa Legislativa, e também através de reuniões com o Sindicato e representantes 
dos Servidores, a cerca do reajuste neste mês de janeiro. Destacou que foi evidenciado pelo 
Secretário de Administração que além da reposição inflacionária haverá um aumento real. Lembrou 
que a reposição inflacionária é o acumulado de 2020 e 2021. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – 
Indicação – Que os valores economizados e devolvidos ao Poder Executivo, referente aos valores do 
duodécimo que a Câmara tem direito durante o ano de 2021 seja aplicado na aquisição dos 
seguintes itens:- Aquisição Caminhão de Combate a Incêndio;- Melhorias nas estradas;- Reformas 
no Pavilhão da Vila Padre Osmari;- Melhorias em Habitação (reformas e construção);- Aquisição de 
Brinquedos (playground) para Escolas de Educação Infantil e material didático e reformas 
necessárias. Ver. Erlei Ferrari da Fonseca e subscrita pelos demais Vereadores. Moção de Pesar - 
pelo falecimento da Sra. Antoninha Carlita de Souza. Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência - 
Que sejam realizados serviços de motonivelamento e cascalhamento nas estradas da Linha Triunfo e 
Travessão Severino, onde em breve passará o transporte escolar com início das aulas. Ver. Juliano 
Fassini e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Pesar -pelo falecimento do Sr. Antônio 
Kempfer. Ver. Roberto Gorgen e subscrita por todos os Vereadores – Moção de Pesar -pelo 
falecimento da Sra. Inês dos Santos. Em discussão o Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – lamentou que 
o Poder Executivo não atendeu os Servidores sem dar as devidas explicações necessárias. Frisou 
que os Servidores iriam se reunir para juntos estudar valores de reajuste. O Presidente lembrou que 
todos estão preocupados com o aumento.  Todas as proposições foram deferidas pela Mesa 
Diretora. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 001/2022 – Autoriza o Executivo Municipal a contratar por 
tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 
Encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. No Grande Expediente não tinha Vereador 
inscrito. No Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. 
Roberto Gorgen – se reportou as colocações do colega Aloísio Remo Alves Xavier, onde relatou ter 
conversado com o Prefeito e do apoio que este dará em relação ao aumento dos Servidores, bem 
como a situação dos servidores e das dificuldades enfrentadas com a baixa remuneração. Destacou 
que o reajuste será importante e que os servidores devem reivindicar e os Vereadores estarão do 
lado dos servidores e população, porém destacou que não adianta ser alto o índice e ser inviável de 
pagamento. O Presidente Sandro teceu comentários atinentes às colocações dos colegas. Ver.ª 
Francini Pazinato – lembrou que o reajuste do vale é obrigatório nos índices de reajuste da 
remuneração. Quanto ao projeto apresentado na Casa, disse que antes deverão ser esgotadas todas 
as formas legais antes de contratar. Por fim disse que deverá haver concurso público e que o projeto 
do reajuste já deveria ter vindo na presente sessão. Ver. Daniel Dal Pizzol – lembrou os colegas que 
já havia dito que o projeto de reajuste viria no último dia, e que sequer chegou. Quanto aos índices 
todos imaginam o quanto será, mas ninguém tem certeza e a Administração encaminhará o 
percentual que quiser. Questionou quando terão espaço para discutir junto com os servidores e 
finalizou relatando a preocupação com o reajuste. O presidente concordou que poderia já ter sido 
planejado. Ver. Juliano Fassini – saudou a Mesa Diretora pela condução e inicio dos trabalhos. 
Apresentou explicações em relação a seu pedido de providência, bem como falou da importância de 
um reajuste além da inflação, até porque entende que a mesma é irreal, bem como mais uma vez 
pediu uma reclassificação de cargos. O Presidente complementou as colocações. Ver. Everton 



Roveda – destacou que o assunto do reajuste já foi discutido, mas que terá seu apoio e que é 
preciso um aumento justo. Quanto aos valores devolvidos do duodécimo entende que deverá ser 
cobrada a aplicação do mesmo por ser valor expressivo. O Presidente complementou as colocações. 
Ver. Erlei Ferrari da Fonseca – quanto ao aumento disse que sempre aconteceu sessão 
extraordinária para apreciar em janeiro o reajuste, mesmo não sabendo o percentual, informou que 
será bom, também falou que está tendo estudo para uma reclassificação, e quanto aos valores 
recebidos em cada cargo, lembrou que quando fizeram o concurso todos sabiam a remuneração do 
cargo. O Presidente Sandro Zanotto fez uso da palavra e apresentou alguns recados de interesse de 
todos, dentre os quais as férias dos Servidores da Casa. 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, 10 de janeiro 
de 2022. 


