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MOÇÃO DE CONTRARIEDADE 01/2019 
 
 

  
Moção de Contrariedade ao possível reajuste 
de 100% nos salários do presidente e dos 
cinco diretores do Banrisul. 

 
 
Os Vereadores da bancada do MDB e demais Vereadores que 

subscrevem esta moção, vem, através do presente documento, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 142 do Regimento Interno desta 
Casa Legislativa, apresentar MOÇÃO DE CONTRARIEDADE ao possível 
reajuste de 100% nos salários do presidente e dos cinco diretores do 
Banrisul, conforme noticiado pela imprensa e debatido entre deputados 
estaduais.  

 
A remuneração dos diretores, que hoje é de R$ 45 mil, passaria para R$ 

90 mil. Já a do presidente do banco, de R$ 50 mil chegaria a R$ 100 mil. O 
assunto é discutido na Assembleia Legislativa, a quem compete votar se aprova 
ou não os nomes indicados pelo Governador Eduardo Leite para comporem o 
cargo de presidente e dos cinco diretores. Decisões sobre salários dos 
funcionários cabem ao conselho de administração do Banrisul.  

 
O orçamento da instituição teria sido alterado para possibilitar o reajuste 

ainda neste ano. Diante disso, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
em Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul (FETRAFI-RS) enviou carta 
com questionamentos ao governador e ao secretário da Fazenda, Marco Aurélio 
Cardoso, lembrando que, enquanto a cúpula teria 100% de aumento salarial, os 
funcionários tiveram reajuste de apenas 5%.  

 
Outras informações dão conta de que o reajuste do presidente e dos cinco 

diretores do Banrisul serviria de pretexto para um efeito cascata em outros 
bancos públicos estaduais, como o Badesul e o BRDE. O movimento serviria 
para equiparar a remuneração com a de gestores de bancos privados. Um 
aumento de rendimentos dessa magnitude destoa da situação vivida pelos 
servidores do Estado, que sabidamente está quebrado e sem condições de 
cumprir como deveria sua folha salarial. Inclusive, mês a mês, vemos servidores 
de áreas fundamentais como segurança e educação não recebendo em dia seus 
rendimentos. Pela situação financeira calamitosa do governo gaúcho, a Câmara 
de Vereadores de Nova Roma do Sul se posiciona de forma CONTRÁRIA ao 
reajuste salarial para a cúpula do Banrisul.  
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Por fim, requer seja a presente MOÇÃO DE CONTRARIEDADE 

encaminhada ao Governador Eduardo Leite, ao secretário da Fazenda, Marco 
Aurélio Cardoso, ao presidente da Assembleia Legislativa, Luís Augusto Lara, 
ao conselho de administração do Banrisul, à Federação dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras em Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul (FETRAFI-RS) 
e aos Deputados Estaduais. 

 
 
Nova Roma do Sul (RS), 22 de maio de 2019. 
 
 
 
 
 

Odete Araldi Bortolini    Gustavo De Déa 
Vereadora (MDB)         Vereador (MDB) 

 
 
 
 
 

Adi Scapinello     Odacir Battistin 
Vereador (MDB)     Vereador (MDB) 

 
 
 
 
 

Marina Panazzolo     José Luiz Comin 
Vereadora (PT)     Vereador (PT) 

 
 
 
 

Zelvir Anselmo Santi   Arnilde Teresa Sosnoski Kriger 
Vereador (PP)     Vereadora (PP) 

 
 
 
 
 

Márcio André Rossi 
Vereador (PP) 
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