
ATA Nº 761 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2022. 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas o Presidente Vilseu deu 

início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, e aos internautas da página do Facebook da 

Câmara. Após a aprovação da Ata Nº 760 da Sessão Ordinária anterior, e aberta as inscrições para a 

Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Edital Nº 03/2022. Convocação para Audiência 

Pública, objetivando a demonstração e avaliação das metas fiscais do Primeiro Quadrimestre do ano de 

2022. Projeto Nº 59/2022. Estabelece calendário para pagamento do IPTU relativo ao exercício de 2022, e 

dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência 

foi aprovado por todos. Em discussão, João Vitor destacou que o IPTU pago pela população é revertido em 

melhorias na cidade, como por exemplo, paver, iluminação e embelezamento da cidade. Ainda, colocou que 

desde 2018 não tem reajuste nos valores, sendo que o pagamento a vista até a data de 20 de julho terá 

10% de desconto. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 60/2022. Autoriza a 

abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, visando 

contratação de empresa para realização de concurso público, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, 

Rogério salientou que esta abertura de crédito é para pagamento da empresa que será contratada por meio 

de licitação, observando o menor preço, para elaboração do concurso público. Posteriormente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 64/2022. Autoriza realizar contratação de médico especialidade de 

ginecologia, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, 

Nilva salientou que este projeto veio hoje, com urgência, devido à grande necessidade de contratação de 

um médico ginecologista, em razão do pedido de exoneração da atual médica. Esta especialidade tem carga 

horária de 8 horas semanais, destas, 4 horas atende na reserva indígena e 4 horas na UBS da cidade. 

Declarou ainda que será aberto novo processo seletivo devido a desistência de quem estava na banca do 

processo seletivo anterior, diante disso, será realizada contratação emergencial até que se realize Concurso 

Público. A Vereadora Eliana comentou que foi procurada por algumas pessoas devido ao número de horas 

da Ginecologista, há muita demora para conseguir marcar consultas e retorno as mesmas para mostrar 

exames laboratoriais, declarando que 8 horas semanais para este profissional é muito pouco, devido à 

grande demanda de pacientes, pediu ao Poder Executivo que avalie e aumente a carga horária. O Vereador 

Marcelo salientou que também foi procurado por alguns munícipes devido à grande fila de espera para 

consultas com ginecologista, onde a espera é de 60 dias em média, declarou que com saúde não se brinca 

e pediu encarecidamente que a Administração reveja a quantidade de horas desse profissional, sugerindo 

que seja efetuada uma emenda ao projeto em comento, para que se amplie as horas de trabalho desse 

profissional, devido a imensa demanda nessa especialização. O Presidente salientou que irá rever junto com 

a Secretaria da Saúde a demanda e a possibilidade de aumentar as horas deste profissional, pois saúde é 

uma necessidade de todos e que todos se preocupam quanto a isso. Seguidamente o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 61/2022. Cria cargo de provimento efetivo de Arquiteto, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério declarou que este 

projeto é para criação do cargo de Arquiteto, a qual irá trabalhar em conjunto com a engenheira civil. Sendo 



importante este profissional no embelezamento da cidade e aproveitamento dos espaços urbanos. A 

Vereadora Eliana destacou que este cargo já havia sido solicitado anteriormente, inclusive já haviam 

contratado algumas horas um profissional para auxiliar a engenheira civil da Prefeitura Municipal para 

execução de obras. Se declarou favorável desde que este profissional cumpra com suas atribuições do 

cargo, de fato vem somar ao município, dando melhor andamento e planejamento dos projetos, e também 

melhorando a fiscalização das obras. O Vereador Marcelo colocou que na última sessão, na Tribuna Livre, 

fez a cobrança de contratar alguém para auxiliar a engenheira, devido a quantidade de trabalho que tem a 

ser feito neste setor, onde estes profissionais se complementam. Ainda, esclareceu que este cargo será 

efetivo, contratado por concurso público, com 20 horas semanais e um salário no padrão P6, girando em 

torno de R$ 3.054,00 (três mil e cinquenta e quatro reais). O Vereador João Vitor salientou que foi uma 

cobrança sua e da população ao Executivo Municipal, para contratação de mais um profissional, devido à 

demora no andamento dos projetos e execução das obras. Essa contratação irá auxiliar a Engenheira, onde 

terá uma melhor agilidade nos projetos, conseguindo desenvolver com mais brevidade e executar vários 

projetos que objetivam realizar ainda.  Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

62/2022. Altera os cargos de provimento efetivo de fiscal tributário, pedagogo, almoxarife, técnico em 

informática e instrutor de atividades artesanais e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Nilva declarou que será necessária a alteração da legislação para que 

possa ajustar as atribuições de cada cargo com a real necessidade pública. Assim, o cargo de Fiscal 

Tributário exige formação de nível superior diferente do cargo de Fiscal de Tributos e Obras, que o Servidor 

Giovane ocupa, que exige apenas ensino médio. Foi uma exigência do Tribunal de Contas para tal 

contratação, ajustando a carga horária que agora passa a ser 20 horas semanais e com adequação salarial 

devido a exigência de graduação. O cargo de pedagogo está criado, mas nunca foi assumido, assim será 

atualizado e acrescentado que tenha Pós-Graduação em gestão escolar. Já o cargo de Almoxarife será 

incluído nas atribuições o controle patrimonial dos bens do município, já que a mesma já realizava entrada e 

saída dos bens de consumo. A partir do concurso público a ser realizado possa cuidar também do 

patrimônio do município. O cargo de técnico em informática também sofreu algumas inclusões de 

atribuições, como por exemplo, prestar pequenos reparos, desenvolver oficinas de informática junto à rede 

municipal de ensino e Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. E por fim o cargo de instrutor de 

atividades artesanais, a qual o cargo também está em aberto, foi incluído a função para que desenvolva os 

trabalhos que contribuam com a ornamentação da cidade, principalmente em datas especiais e festivas, 

integrando tais trabalhos aos grupos desenvolvidos. Destacou a importância deste projeto, que desde 

2002/2003 não foram alterados, a alteração visa amparar a Administração Municipal e os servidores 

também para ao exercer a função, sua atribuição estar prevista legalmente. Seguidamente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 63/2022. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria 

Municipal de Obras e Viação, visando contratação de empresa para fornecimento de internet em espaços 

públicos, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Adriano 

salientou que em primeiro momento serão liberados de forma irrestrita e gratuita três pontos de internet em 

espaços públicos, mas que ao passar do tempo serão colocados mais pontos para população usufruir. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Indicação Nº 08/2022. Do Vereador Adriano 



Sbardelotto, indicando que o Poder Executivo Municipal juntamente com a Secretaria da Saúde e 

Assistência Social veja a possibilidade de implantação da Rede de Acolhimento para pacientes, 

acompanhantes e motoristas nas cidades de Passo Fundo e Porto Alegre. Em discussão, Adriano colocou 

que trouxe esta indicação para esta Casa, depois de visitar uma Casa de Apoio em Passo Fundo, 

conhecendo melhor os seus serviços, como exemplo, abriga pacientes, acompanhantes e motoristas até o 

retorno a sua cidade, organizam a entrega de exames, fazem treinamento com a equipe de saúde municipal, 

auxiliam nas campanhas municipais com palestras, criação de grupos, como setembro amarelo, outubro 

rosa, entre outros, tendo disponível para o Município vários pacotes em forma de auxílio, onde vários 

municípios da região já aderiram este programa. A Vereadora Eliana parabenizou ao Vereador Adriano pela 

indicação, destacando a importância dela, pois há vários relatos de munícipes que precisaram ir até Porto 

Alegre sem saber onde ficar, e devido ao momento que estão enfrentando já se encontram ainda mais 

fragilizados. Mencionou também que foi procurada por munícipes que necessitam de atendimento em Porto 

Alegre e que acabam ficando desamparados sem saber onde se hospedar. Salientou que no seu entender, 

a Secretaria da Saúde deveria organizar a hospedagem destas pessoas em casas de apoio, pois já 

possuem conhecimento da situação em que os pacientes se encontram, e nem todos têm condições de 

pagar um hotel. Seguidamente a indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação Nº 09/2022. Da 

Vereadora Marli Galafassi Machado, indicando que o Poder Executivo Municipal juntamente com a 

Secretaria Municipal de Obras e Viação veja a possibilidade de execução de calçamentos nas ruas da 

Reserva Indígena do Ligeiro, principalmente nas ruas que são consideradas principais para a comunidade. 

Em discussão, Marli declarou ser um pedido da Comunidade Indígena do Ligeiro, destacando a importância 

do calçamento nas principais ruas, ajudando a melhorar e embelezar a reserva, bem como melhorando a 

qualidade de vida dos moradores. Após a indicação foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o 

Presidente comunicou que teria uma homenagem a Servidora Janete Gava Derengoski pelos 27 anos 

dedicados à Comunidade Charruense, com a entrega de uma Placa de Homenagem, declarou que em 

contato com a servidora, a mesma não quis se fazer presente para a retirada, assim ficará à disposição na 

Secretaria Legislativa. Salientou o compromisso da Administração Municipal em homenagear todos os ex 

servidores públicos que atingem tempo de serviço prestado ao município. Agradeceu a servidora por todo 

trabalho prestado a todas as administrações ao longo dos 27 anos de trabalho. Seguidamente o Presidente 

agradeceu a presença de todos; convocou para a próxima sessão ordinária no dia oito de junho 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 vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e dois.  


