
ATA Nº. 93/2020 

Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2020 (dois mil e vinte), às 19 (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, sendo que os trabalhos foram realizados mantendo os cuidados 
com o Coronavírus. Dando início à sessão, o Presidente, Juliano Fassini, solicitou ao Vereador Mario 
Klein que realizasse a leitura de trecho bíblico. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente 
solicitou a leitura da ata da sessão anterior nº 92/2020, que depois de lida foi aprovada por 
unanimidade. De imediato o Presidente solicitou a leitura das correspondências, proposições e 
projetos de lei. Proposições: Ver. Juliano Fassini – Pedido de Providência- Que o Poder Executivo 
providencie reformas e melhorias no abrigo (garagem) do carro da saúde junto a Unidade Básica de 
Vista Alegre. Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – Pedido de Providência- Que o Poder Executivo 
providencie limpeza junto ao Estádio Municipal com a retirada de ervas daninha, corte de grama entre 
outros. Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – Indicação - Que o Poder Executivo na próxima legislatura 
realize concurso público para suprir a vacância em vários cargos nos mais diversos setores da 
Administração. Em discussão o Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – teceu comentários a situação do 
Estádio Municipal, onde segundo o Vereador está abandonado, e lamentou que muito dinheiro foi 
investido e atualmente encontra-se em péssimo estado, sendo os Vereadores cobrados pela 
população. Também falou da necessidade de concurso público, se manifestando contra outros tipos 
de contratação, as quais não geram recolhimento de previdência ao Fundo Municipal de 
Aposentadoria. Por último lamentou a troca de servidores de local de trabalho e de função e entende o 
Vereador ser perseguição política. Todas as proposições foram deferidas pela Mesa Diretora. Pedido 
de Licença do Prefeito Municipal para tratar de assuntos particulares de 01 (primeiro) a 15 (quinze) de 
dezembro de 2020. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 016/2020 – Revoga a Lei Municipal 
nº 1.230/2017, que altera o padrão de vencimento do cargo de Auxiliar de Enfermagem, criado pela 
Lei Municipal nº 994 de 26.06.91. A requerimento da maioria o projeto foi incluído na sessão, e o 
parecer da Comissão geral de Pareceres foi favorável, sendo contrário o relator o ver. Aloísio Remo 
Alves Xavier. Em discussão o parecer o Presidente da Comissão Ver. Erlei Ferrari da Fonseca se 
manifestou dizendo entender que a Vereadora merece e tem o direito de receber como técnica de 
enfermagem, mas a lei está irregular conforme o tribunal de Contas. Ver.ª marta Rejane Mino – disse 
que até entende que foi realizado errado o projeto, mas indagou porque somente agora que querem a 
revogação, bem como questionou se estivesse do lado do Prefeito, e também questionou se somente 
a Marta havia sido beneficiada, tanto que denominaram Lei da Marta, disse que em momento algum 
pediu, mas esclareceu não ter sido a única atingida com a Lei, se houve algum tipo de denúncia não 
sabe, mas por ser vereadora é que aconteceram estes apontamentos. Comentou sobre sua conduta 
dizendo nunca ter olhado partido político e nem vai olhar, lamentou que com a revogação da lei não 
será a única a perder. Disse ainda que eleições sempre acontecem e não vai parar de trabalhar por 
isso terá a consciência tranquila e finalizou dizendo que irá buscar seus direitos na justiça. Ver. Mario 
Klein – afirmou que seguiria o que o Tribunal de Contas determina, como no passado sempre seguiu 
na apreciação das contas de governo, os pareceres do Tribunal. Ver. Juliano Fassini – lamentou o que 
aconteceu em especial ter esperado para encaminhar o projeto neste final de ano, também falou da 
necessidade de valorizar o profissional da saúde. Em votação o parecer foi aprovado com votos dos 
Vereadores: Adriano Valiati, Dogivan Jandrey Araldi, Elio Barili, Erlei Ferrari da Fonseca, Mario Klein e 
Sandro Zanotto e votos contrários dos Vereadores: Aloísio Remo Alves Xavier e Marta Rejane Mino. 
Em discussão o projeto fez uso da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Aloisio Remo Alves Xavier – 
Lamentou erros em projetos vindo para esta casa e citou ser a terceira vez, e disse que vai defender 
os Vereadores pois os mesmo vieram a esta Casa depois de analise de Secretários e Assessorias. 
Ver. Dogivan Jandrey Araldi – disse que em momento algum baterá de frente em relação ao trabalho 
da Vereadora Marta Rejane Mino na saúde, e disse ficar triste de ter votado no projeto o qual deveria 
talvez ter sido melhor analisado na época, também frisou que o atual projeto deveria ter vindo antes 
para sanar a irregularidade. Disse não ter nada pessoalmente, mas tem um lado político e será um 
voto partidário seguindo o Tribunal de Contas. Em votação foi aprovado pela maioria com votos 
contrários dos Vereadores: Aloísio Remo Alves Xavier e Marta Rejane Mino e favoráveis os 



Vereadores: Adriano Valiati, Dogivan Jandrey Araldi, Elio Barili, Erlei Ferrari da Fonseca, Mario Klein e 
Sandro Zanotto. Projeto de Lei nº 017/2020 – Dispõe sobre o Orçamento para o ano de 2021 e dá 
outras providências. Encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. No Grande Expediente 
ninguém inscrito e no Espaço das Explicações Pessoais fizeram uso da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver. Erlei Ferrari da Fonseca -  teceu comentários de vedações da Lei Federal 173/2020, 
entre as quais concurso público, mas entende ser necessário um estudo para futuramente realizar. 
Parabenizou os trinta e cinco nomes que se colocaram a disposição para concorrer e citou os eleitos, 
bem como a pequena diferença entre os candidatos a Prefeito. Lembrou que a política é democracia e 
saudou os novos Vereadores eleitos e os reeleitos, onde terão que tomar decisões favoráveis ou 
contrárias. Quanto ao projeto aprovado, sabe que a colega Marta tem direito, e que não está levando 
para o lado pessoal a decisão desta casa. Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – usou o espaço e disse ser 
favorável a concurso público e da necessidade urgente, pedido da população. Parabenizou o Prefeito 
Celso que fará mais uma administração e terá que realizar um grande mandato, segundo o Vereador o 
povo não está contente, sendo a prova a diferença de somente cinco votos. O povo fará cobranças e 
se colocou a disposição em ajudar, disse que não é partidarista, sendo que esta foi sua quarta 
campanha e sempre foi bem recebido em qualquer lugar que esteve, e que a próxima administração 
terá que realizar mudanças inclusive de secretários os quais o povo pede. Ver.ª Marta Rejane Mino – 
Citou que muitas coisas são ditas da boca para fora e alguns servidores estão em desvio de função, 
como sempre foi e continua tendo, bem como perseguição política e que cada um tem que estar no 
seu devido local de trabalho. Perseguições vêm de muito tempo e quem sofre são os coitados por 
culpa dos grandes, uma das causas é se mudar de partido e lamentou que o povo tem memória curta. 
Disse ainda a Vereadora que optou em mudar de lado político em prol da família e que muitos não 
entendem e só dão valor ao dinheiro. Finalizou desejando bom trabalho e que pensem no que estão 
fazendo. Desejou sucesso aos Vereadores eleitos. Ver. Dogivan Jandrey Araldi – Parabenizou a todos 
os eleitos e disse que tem orgulho de ter sido Vereador, aos que não obtiveram êxito desejou que 
sigam em frente. Agradeceu como Presidente do Partido Progressista os votos que o partido recebeu, 
e que mesmo diminuindo uma cadeira no legislativo o partido estará bem representado, inclusive com 
o vice-prefeito eleito que está preparado para ajudar Colorado. Quanto a necessidade de realização 
de um concurso público, vê a necessidade de haver uma reclassificação nos cargos onde sempre se 
colocou a disposição para que acontecesse, espera o Vereador que seja prioridade. Quanto os 
processos seletivos realizados sempre foram realizados da melhor forma possível. Ver. Juliano Fassini 
– Saudou a plateia  presente e os eleitos, e lembrou que mesmo não obtendo êxito na eleição,  os 
votos obtidos foram conscientes, sempre tendo a postura e a bandeira do povo e não um partido. 
Muitas ideias boas foram apresentadas e se não foram atendidas não foi falha dos Vereadores e sim 
dos secretários onde muitos pedidos verbais não eram anotados e outros não solucionados. Disse 
ainda que aprendeu neste período de Vereador e que a união existente persista na próxima 
legislatura, também enalteceu que a participação de cursos e eventos que levaram conhecimento em 
prol do povo. Agradeceu a manifestação do Professor Lauro Fassini e disse que a vida segue pois 
como Vereador também foi derrotado. Finalizou dizendo ser favorável a um concurso público e a uma 
reclassificação a qual devia ter acontecido nesta legislatura e destacou o trabalho do Vereador. 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, 30 de novembro de 2020. 
 


