
ATA Nº 750 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 14 DE JANEIRO 

DE 2022. 

Aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos o Presidente 

Júnior deu início a sessão extraordinária, saudando a todos os presentes e aos internautas da página do 

facebook da Câmara, destacando a ausência dos Vereadores Marcos e João Vitor, agradeceu a ex-assessora 

Julia pelos trabalhos prestados ao longo de cinco anos assessorando juridicamente a Câmara, também deu 

as boas-vindas a nova Assessora Jurídica Kally e a Secretária Dainara. Em seguida a Assessora iniciou a 

leitura da Ordem do Dia: Leitura do Ofício Nº 06/2022. Convocação do Executivo para Sessão Extraordinária. 

Projeto Nº 01/2022. Altera o artigo 2º, da Lei Municipal nº 1.253, de 21 de maio de 2015, que regulamenta, 

no âmbito municipal, o vale alimentação, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, Marli salientou que a indicação para implantação do vale alimentação foi sua, 

entrando em prática no ano de 2015 tendo reajuste nos valores ao longo dos anos, assim valorizando e 

ajudando cada vez mais os funcionários e suas famílias. O Vereador Marcelo destacou-se favorável ao projeto, 

declarando o aumento da cesta básica no último ano no Rio Grande do Sul. Colocou que o vale alimentação 

é uma vantagem para os funcionários, sendo que trabalhou muito para que este saísse do papel, pois também 

foi uma indicação sua. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 02/2022. Dispõe sobre 

o reajuste e a valorização dos vencimentos dos Servidores Municipais. A Comissão de Pareceres destacou-

se favorável. Em discussão, Rogério declarou que este projeto é muito esperado pelos funcionários, devido 

ao ano anterior não ter sido reajustado os vencimentos. Salientou que o percentual ficou um pouco acima da 

inflação, mas que segundo os estudos de impacto financeiro é o que o município consegue dar no momento. 

A Vereadora Eliana comentou que em relação a região, o município está dentro dos percentuais, mas pediu 

para que nos próximos anos seja revisto este percentual devido que no ano de 2021 a inflação ficou 

acumulada. Salientou sobre o projeto do vale alimentação, sugerindo a revisão deste na questão da proporção 

paga a quem faz menos de 40 horas semanais. O Vereador Marcelo destacou-se favorável ao projeto, 

declarando a preocupação de todos quanto à possibilidade de não poder reajustar o salário devido a 

pandemia. Salientou que o servidor perderá 3,58% de inflação em dois anos, podendo desta forma, perder o 

poder de compra, assim, pediu ao Poder Executivo uma avaliação no percentual dos próximos anos. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 03/2022. Autoriza a realizar a prorrogação 

da contratação de operários, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Adriano salientou que todas as pessoas da 

banca já foram chamadas, assim se dá a necessidade desta prorrogação dos contratos de operários. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 04/2022. Autoriza a convocação de professores 

em regime suplementar, de acordo com o artigo 26, da Lei nº 377/2002, e dá outras providências. A Comissão 

de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli salientou que a convocação dos professores é 

devido o início do ano letivo, assim tendo todos os profissionais contratados, fazendo um bom trabalho e 

desempenho nas escolas municipais. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

05/2022. Autoriza a realizar contratações, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras 



providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli destacou que estes 

profissionais é para ficarem na banca, assim podendo ser chamados o mais breve possível para que os alunos 

não fiquem desassistido em sala de aula. Bem como, a contratação de serventes para organização, 

alimentação e limpeza das escolas mantendo um espaço acolhedor para os alunos. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 06/2022. Autoriza a criação de gratificação no desempenho das 

atribuições do cargo de Fiscal Sanitário e Ambiental. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão, Rogério salientou que esta gratificação será criada para um funcionário já efetivo no quadro de 

servidores e que fará as atribuições do cargo de Fiscal, devido a exoneração da servidora efetiva. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 07/2022. Institui Gratificação Especial aos 

servidores do Poder Executivo Municipal que desempenham tarefas de natureza administrativa de 

responsabilidade do Poder Legislativo Municipal, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, o Presidente passou a presidência e explicou que esta gratificação é 

devido aos servidores do executivo fazerem toda a contabilidade da Câmara e não estarem recebendo a mais 

por isso, sendo a forma mais econômica encontrada para realizar os trabalhos contábeis do Legislativo. 

Posteriormente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 08/2022. Altera coeficiente de padrão de 

vencimento de cargos. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva declarou que 

será alterado o coeficiente dos CCs2, dando um reajuste salarial, sabendo da responsabilidade e trabalho que 

estes servidores tem junto as secretarias municipais. O Vereador Marcelo destacou-se favorável ao projeto, 

mas questionou e pediu a mudança do plano de carreira do magistério municipal, para valorizar a educação 

e os professores diante de tantas dificuldades que encontram. O Presidente Júnior salientou a importância da 

educação e da cultura nos dias de hoje, e que aos poucos as coisas vão ser mudadas para melhor, assim 

como os salários. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 09/2022. Autoriza a 

abertura de créditos especiais para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva declarou que esta abertura de crédito é para compra 

de medicamentos especiais onde as pessoas entram via judicial para aquisição destes. Ato contínuo o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 10/2022. Autoriza a abertura de crédito especial para os encargos 

especiais do Município, na forma de apoio cultural, à radiodifusão comunitária. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Adriano salientou que no ano anterior teve alguns problemas que a 

Rádio enfrentou para receber tal apoio, mas que este ano já está sendo resolvido no início, assim valorizando 

a rádio local com o incentivo. Posteriormente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 

Legislativo Nº 01/2022. Concede reajuste aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de 

Vereadores, e aos subsídios dos Secretários Municipais. Em discussão o Presidente passou a presidência e 

explicou que este projeto é para reajustar os vencimentos dos servidores da Câmara, sendo que não foi dado 

um reajuste maior devido as condições que estamos enfrentando, como a pandemia e a estiagem, mas que 

nos próximos anos poderá ser revisto este percentual. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei Legislativo Nº 02/2022. Concede reajuste aos subsídios dos Vereadores, Prefeito e Vice-

prefeito. Em discussão o Presidente passou a presidência e colocou que após três anos de salários 



congelados foi decidido que será reajustado também os salários do Prefeito, Vice e Vereadores, sendo justo 

pois há muito trabalho para ser feito junto aos Deputados e Senadores melhorando cada vez mais a educação, 

saúde, agricultura e obras do município. Ato contínuo o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 

Legislativo Nº 03/2022. Altera o artigo 2º, da Lei Municipal nº 1.255, de 21 de maio de 2015, que regulamenta, 

no âmbito Legislativo Municipal, o Vale Alimentação, e dá outras providências. Em discussão, Marli declarou 

que este projeto é para o aumento do vale alimentação dos servidores do legislativo, assim valorizando-os 

cada vez mais. Posteriormente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo Nº 

04/2022. Altera o coeficiente de padrão de vencimento de cargo. Em discussão, Rogério salientou que este 

projeto é para aumentar o padrão dos vencimentos da servidora desta Casa Legislativa, igualando com o 

padrão dos servidores do Executivo. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo o 

Presidente agradeceu a presença de todos, destacou as obras no Município em especial o asfalto no saída 

pra Comunidade de São Valentin, declarando que é um trabalho de todos que vem em benefício aos 

munícipes. Comentou sobre os esforços que a administração está fazendo em levar agua até as propriedades 

rurais em meio esta estiagem; e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 09 de fevereiro de dois mil 

e vinte e dois, quarta-feira, às dezenove horas, encerrando a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi 

lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões 

em quatorze de janeiro de dois mil e vinte e dois. 

 


