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Aos 21 (vinte) dias do mês de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte dois), às 19 (dezenove) horas, 
reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores de Colorado, Estado do Rio 
Grande do Sul, com a presença de todos os Vereadores. Dando início aos trabalhos o Presidente 
Sandro Zanotto solicitou a leitura da Convocação e Projeto de Lei: Projeto de Lei nº 005/2022 – 
Transforma a extinta gratificação financeira PMAQ em Prêmio Previne Brasil – Pagamento por 
desempenho, para os Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito do Programa Federal 
“Previne Brasil”, e dá outras providências. Parecer da Comissão Geral de Pareceres favorável e 
aprovado por unanimidade. Em discussão o Ver. Roberto Gorgen – teceu comentário enaltecendo o 
trabalho da Secretaria Municipal da Saúde e a importância da gratificação, bem como citou a 
interpretação da lei aprovada anteriormente. O projeto para mudar a lei é para que ninguém saia 
prejudicado e se alguém for deverá buscar seus direitos, se colocou à disposição para dialogar e 
quanto à decisão de votar, disse haver duas interpretações e entendimento e cada Vereador votará 
de acordo com suas convicções. Ver.ª Francini Pazinato – Se posicionou discordando do projeto, por 
ter sido aprovado lei em outubro do ano passado, quanto à planilha de cálculos não vieram até os 
Vereadores e não foi pago o mês de janeiro. Citou ainda o que a lei previa e diante disso disse ter 
buscado informações junto aos Servidores onde trocaram ideias e diante disso isso pediu vistas para 
mudar alguns percentuais. Ver. Everton Roveda – apresentou a ideia de novos percentuais em 
relação ao cálculo, após ter conversado com profissionais da saúde e lamentou que os valores de 
janeiro não foram pagos e disse não haver o demonstrativo de cálculos e declarou-se favorável ao 
pedido de vistas. Ver. Aloísio Remo Alves Xavier – destacou que a lei em vigor foi aprovada por 
unanimidade e cientes em poder ajudar a todos que lutaram durante a pandemia. Mas relatou causar 
estranheza que ao verem os valores a Administração quis rever os mesmos. Disse ainda não 
concordar com a mudança da lei e criticou não ter vindo a planilha de cálculos para a casa. Ver. Erlei 
Ferrari da Fonseca – Disse não concordar com os colegas e respeita a posição de cada um, mas 
salientou que houve tempo suficiente para debater e buscar solução. O projeto é legal e citou 
câmaras que aprovaram projeto desta natureza e agora segundo o Edil é preciso votar sim ou não. 
Ver. Daniel Dal Pizzol – Citou o que ocorreu e quanto a votação anterior e a mesma ter sido 
precipitada. Salientou ter buscado informações junto as representantes da saúde, bem como não é 
conveniente achar culpados e disse não concordar com o pedido de vistas. Ver, Juliano Fassini – 
Lamentou que não teve a planilha de cálculos e caso for concedido vistas deverá ser explicado os 
valores. Se posicionou contrário ao pedido de vistas. A Vereadora Francini Pazinato solicitou um 
aparte e citou ter conversado com os Jurídicos da Prefeitura e da Câmara, mas lamentou que o 
Poder Executivo não convidou os Vereadores da oposição para reunião. Ver. Daniel complementou 
dizendo que os valores foram calculados conforme os percentuais previstos na lei. O Ver. Juliano 
disse que em relação a reunião a mesma somente ocorreu com os Vereadores da bancada do PDT e 
foram tratados assuntos diversos. O Presidente destacou que cada partido tem direito de se reunir e 
que a bancada progressista não foi chamada e por isso pediu que entendam isso. Colocado em 
votação o pedido de vistas, foi negado com votos contrários das bancadas do PP, PDT e favoráveis 
da Bancada do MDB e PSB. Em votação o projeto de lei foi aprovado com votos favoráveis dos 
Vereadores: Alison Schenkel, Daniel Dal Pizzol, Erlei Ferrari da Fonseca, Juliano Fassini e Roberto 
Gorgen e votos contrários dos Vereadores: Aloisio Remo Alves Xavier, Everton Roveda e Francini 
Pazinato. 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, 21 de fevereiro de 2022. 


