
ATA Nº 765 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2022. 

Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas o Presidente Vilseu deu início 

a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, em especial ao Colega Vereador Silvio que assume 

este mês, e aos internautas da página do Facebook da Câmara, e comunicou que em virtude da Licença 

interesse do Vereador João Vitor, este indicou que a Liderança da Bancada do Progressistas será exercida 

pela Vereadora Nilva, e indicou o Vereador Silvio para compor a Relatoria da Comissão Geral de Pareceres. 

Após a aprovação da Ata Nº 764 da Sessão Ordinária anterior, e aberta às inscrições para a Tribuna, a 

Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 84/2022. Autoriza a contratação emergencial de 

agente comunitário de saúde, 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, Marli salientou que este projeto é para contratação de um agente comunitário de saúde para 

a área 4, destacou a importância deste cargo devido fazer a comunicação entre a população e a secretária 

da saúde melhorando o atendimento, será feita a contratação, sendo que não se pode fazer nova 

prorrogação, sendo permitida apenas uma, a qual já aconteceu, até que seja feito um novo processo 

seletivo público, a qual para esse cargo em comento não se refere a concurso público, mas processo 

seletivo público. A continuidade da mesma agente comunitária facilita devido conhecimento na área, e dos 

problemas das pessoas. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 86/2022. 

Determina novo salário básico mensal para os empregos públicos de Agentes Comunitários de Saúde – 

PACS, de que trata o artigo 1º, da Lei Municipal nº 620, de 16 de dezembro de 2006, e dá outras 

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

aprovado por todos. Em discussão, Nilva colocou que será aprovado com muita alegria este projeto, para 

dar aumento de salário aos agentes comunitários de saúde, sendo um repasse do Ministério da Saúde. 

Colocou que teve indicação do Vereador Marcelo pedindo ao executivo que repassasse este aumento, em 

seu pronunciamento nesta indicação, relembrou que no momento em que o recurso estivesse nos cofres 

públicos seria reajustado o salário das agentes de saúde, e que chega por meio do presente projeto. O 

município aguardou a nova portaria do Ministério da Saúde, bem como o recurso estar em conta, para 

conseguir fazer o reajuste, assim será retroativo desde o mês de maio. Ainda, salientou que é um recurso 

que não sai dos cofres públicos, é recebido do Governo Federal, mencionou a importância destes 

profissionais para levar as informações até os munícipes, auxiliando na prevenção da saúde. O Vereador 

Marcelo salientou ser um momento de alegria, onde teve a sua indicação atendida, pois este projeto estava 

há muito tempo engavetado na Câmara Federal. Manifestou o trabalho sério, digno, através de visitas 

domiciliares, que tem mostrado bons frutos, podendo por meio desenvolver políticas públicas novas de 

atendimento, devido cada região terem os problemas peculiares, levando até a Secretaria os riscos e 

dificuldades que os munícipes encontram, e da mesma forma trabalhando com a orientação e 

principalmente com a prevenção. Colocou ainda, que este repasse não influenciará nos índices da folha de 

pagamento do executivo municipal, mas também deixou espaço para o Município fazer a sua parte, 

auxiliando com a insalubridade, vantagens dos auxílios e inclusive até na aposentadoria por idade, que 

posteriormente por meio de estudos se veja a possibilidade para essas concessões, se colocou à disposição 

para trabalhar em prol do município para melhorar as condições de vida de todos. Posteriormente o projeto 



foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 85/2022. Amplia o perímetro urbano de Charrua; convenciona a 

reserva de áreas verdes públicas aceitáveis para uso institucional em parcelamento de solo urbano; amplia 

a taxa de ocupação máxima prevista nos índices urbanos; reduz área de recuo para ajardinamento, e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, o Vereador Adriano 

colocou que este projeto é uma complementação do projeto 78 da sessão passada, onde foi aprovado o 

aumento do perímetro urbano, neste projeto é previsto também o aumento da taxa de ocupação de 

construção dos terrenos, passando de 75% para 85%, assim aproveitando melhor os terrenos, e também 

diminuindo o recuo de 4 metros para 3 metros o ajardinamento, mantendo os passeios em 2,5 metros, desta 

forma visa o melhor aproveitamento dos terrenos, essas mudanças foram pensadas para o melhor 

desenvolvimento do município, diante das novas construções e projetos que estão em desenvolvimento e os 

terrenos precisam ser adequados. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

87/2022. Autoriza a aquisição de imóvel por desapropriação, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, o Vereador Rogério salientou que este projeto é para 

aquisição de um terreno, muito bem localizado na cidade baixa saída para Tapejara, sendo um ponto 

estratégico com a chegada do asfalto, onde provavelmente terá empresas interessadas em se instalar, será 

um ótimo investimento para o Município. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

88/2022. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Educação, Desporto, 

Cultura e Turismo, visando aquisição de van, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-

se favorável. Em discussão, a Vereadora Marli destacou ser uma abertura de crédito para a Secretaria da 

Educação para aquisição de uma Van da Secretaria da Saúde, onde não pode ser feita doação entre as 

secretarias, assim com esta aquisição complementará o transporte escolar, atendendo melhor as crianças e 

professores. Posteriormente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 89/2022. Autoriza a 

abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, a Vereadora Nilva salientou 

que esta abertura de crédito é para pagamento dos vencimentos de profissionais contratados, como 

farmacêutico e fisioterapeuta, e será utilizado o superávit do ano anterior, repassado por recurso federal. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 90/2022. Autoriza concessão de incentivo 

para o produtor rural Angelo Filipe Daronch, diante de investimentos na fruticultura perene, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, o Vereador Silvio destacou a 

sua alegria em estar participando dos trabalhos do Legislativo substituindo o Vereador João Vitor, 

destacando se sentir pequeno perante a importância do Vereador. Este projeto é um auxílio ao produtor 

Angelo que vai investir na sua propriedade com a aquisição de videiras, o incentivo pode ser pouco, mas 

que de certa forma faz diferença para segurar as pessoas na agricultura e para poderem ter a coragem de 

cada vez investir mais, progredindo a sua propriedade e trazendo o avanço para nosso município. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. O Presidente Vilseu ponderou que nesta Casa Legislativa 

todos tem a mesma importância, sendo Vereador ou Suplente, e que todos devem se sentir orgulhosos em 

fazer parte do crescimento do município, com seu trabalho e caráter. Projeto Nº 91/2022. Autoriza 

concessão de incentivo para a produtora rural Gabrieli Sakrezenski, diante de investimentos na fruticultura 

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



Vereadora Marli salientou ser mais uma produtora investindo em sua propriedade adquirindo mudas de 

videiras, ampliando o seu parreiral, aumentando a renda da família e consequentemente gerando mais 

renda ao Município. Destacou a sua honra em defender e aprovar projetos deste tipo, parabenizou a família 

Sakrezenski e ao poder Executivo pelo incentivo, manifestando-se sempre favorável a qualquer tipo de 

incentivo, o qual gera renda e emprego, e o nome do Município é cada vez mais levado a diante. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 92/2022 Autoriza concessão de incentivo 

para o produtor rural Amarildo Sanzovo, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras providências. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, o Vereador Rogério destacou que o 

produtor investirá em energia solar, colocando 28 módulos solares para diminuir os custos da energia 

elétrica em sua propriedade, aumentando assim seu lucro familiar, investindo R$ 62.500,00 (sessenta e dois 

mil e quinhentos reais) tendo um incentivo de 10% totalizando R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta 

reais). Posteriormente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 93/2022. Autoriza concessão de 

incentivo para a empresa Tiago Brandt, diante de investimentos em atividade empresarial no município, e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão o Vereador Adriano 

colocou ser mais um incentivo a um jovem empresário, agradeceu por confiar e investir no Município, diante 

disso é que o Município cresce cada vez mais. Estes incentivos trazem mais comodidades às propriedades, 

e o mínimo que pode ser feito é ser favorável para assim gerar mais lucro tanto para as famílias como para 

o município. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Indicação Nº 13/2022. Da Vereadora 

Nilva Rosane Sabedot Rebelatto, indicando que o Poder Executivo Municipal juntamente com a Secretaria 

Municipal da Saúde e Assistência Social avalie a possibilidade da concessão de aumento da Remuneração 

para os Conselheiros Tutelares, e conceda o piso salarial para a categoria, aprovado nacionalmente, com 

maior brevidade possível, ao Enfermeiro, ao Técnico de Enfermagem e ao Auxiliar de Enfermagem. Em 

discussão, a Vereadora Nilva salientou da importância do Conselho Tutelar para nosso município, onde trata 

das crianças e adolescentes, não tendo horários para trabalhar ficando de sobreaviso e plantões em 

feriados e fins de semana, pediu para o Executivo que veja com bons olhos e de um reajuste a estes 

funcionários, mesmo sabendo que no levantamento feito na região o salário não está muito diferente dos 

outros municípios, em relação à população do município. Salientou que não sugeriu valor específico para 

reajuste, para que se faça um estudo de impacto orçamentário e conceder o máximo possível. E também 

para conceder reajuste com maior brevidade possível, aos enfermeiros e técnicos de enfermagem, pessoas 

muito importantes no município, que estão na Linha de Frente, cuidando dos nossos munícipes. Foi 

sancionada pelo Governo Federal a lei que estabelece o piso salarial a estes profissionais, assim, o 

enfermeiro receberá o valor de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) e o técnico em 

enfermagem 70% do salário do enfermeiro, salientou ainda, que o Município tem até o final do ano para se 

regularizar e conceder esse reajuste, mas que seja com maior brevidade possível, diante da importância 

desses profissionais. A Vereadora Eliana parabenizou a indicação da Vereadora Nilva, destacando que este 

é um pedido unanime, onde o Vereador Marcos também entraria com a mesma Indicação em nome da 

Bancada, sendo muito importante este aumento, quando se trata na questão dos Conselheiros Tutelares, 

onde alguns membros deste colegiado já pediram para sair, sendo que foi aumentada a carga horária e 

estão trabalhando 5-6 turnos por semana sem reajuste no salário, sabendo também da importância que 



desempenham no seu trabalho e junto com as escolas, e do conhecimento e estudo que desempenham. 

Colocou ainda sobre o piso salarial para a enfermagem, bem como, os técnicos de enfermagem, 

destacando o quanto é gasto para se formar nessas áreas, sendo merecedores deste reajuste, além das 

atribuições que esses desempenham; também salientou o quanto fica feliz pelo reajuste concedido aos 

agentes comunitários de saúde, levando a informação de casa em casa, tendo gastos com o deslocamento 

devido às residências não serem próximas umas das outras, e, além disso, alimentam todo um sistema, 

deixando em dia toda a informação sobre a saúde dos munícipes. O Vereador Marcelo parabenizou pela 

indicação, destacando que quando os candidatos se candidataram para desempenhar a função de 

conselheiro estavam cientes que existia um percentual de quanto iriam receber bem como a carga horária a 

ser cumprida, sendo nada mais justo agora um aumento de salário a estas pessoas que desempenham 

tamanha função, um trabalho de enorme responsabilidade, difícil porque atua exatamente nos problemas, 

não só das crianças e adolescentes, mas no contexto de suporte da família; solicitou ao Executivo, que 

encaminhe o quanto antes esse reajuste, para que não fique sem Conselheiros, falou que há um tempo, na 

Presidência do Vereador Adriano entrou com uma indicação para aquisição de um Kit, sendo encaminhado 

o pedido ao Ministério, e a melhoria da Sala do Conselho, a abertura de uma janela e um banheiro para o 

uso do Conselho, prontamente o Presidente disse que a abertura da janela e o banheiro seriam feitos, mas 

já se passaram algum tempo e nada foi feito, na questão do Kit, sabemos que tem que ser encaminhado o 

pedido para o Ministério Público, podendo de fato demorar. Sobre o piso da Enfermagem salientou ser 

importantíssimo esse reajuste, não impactando na folha de pagamento municipal, que trabalham 

incansavelmente, com dedicação e vocação principalmente nos últimos anos, devido à pandemia. A 

Vereadora Marli salientou a importância do Conselho Tutelar, desempenhando um trabalho importante, 

cheio de responsabilidades, sem contar à dificuldade que enfrentam diariamente com o aumento da carga 

horária, tanto as que estão mais perto quanto as que moram mais longe, se disponibilizando e dando o 

melhor de si em beneficio a população. Da mesma forma os técnicos e os enfermeiros, que são 

extremamente necessários, estão diariamente na linha de frente, auxiliando os médicos e a população, 

dando o melhor de si, estando sempre à disposição, fazendo o necessário para atender da melhor forma 

possível todos. O Vereador Marcos destacou o quanto é difícil o trabalho dos Conselheiros, do 

comprometimento que devem ter, da competência, das responsabilidades por trabalharem com assuntos 

delicados, assim com o reajuste salarial valoriza esses profissionais, sabendo-se do aumento da carga 

horária que tiveram. Em questão a sala necessita de banheiro, cozinha, bebedouro de agua, pois tratam de 

assuntos sigilosos que exigem privacidade, e para isso tem que se deslocar para a Sala da Câmara de 

Vereadores, sugere que seja feito as construções o mais breve possível, para poder melhorar o atendimento 

destes profissionais. O Presidente ponderou que protocolou a indicação, mas como não poderia assinar, 

passou a indicação para a Liderança da Bancada Progressista, sendo que o Líder João Vitor está de licença 

interesse, ficando assim para a Vice Líder Vereadora Nilva; comentou sobre o quanto é delicado falar no 

Conselho Tutelar, sabendo da importância que tem, sendo merecedores de um reajuste salarial pelo 

trabalho que desempenham dentro do Município, mencionou quanto ao horário de trabalho, que a carga 

horária é a mesma do edital, o Promotor de Justiça apenas ordenou que cumprisse, mas independente 

dessa situação, é válido o reajuste da remuneração; e quando o Vereador Marcelo fala sobre o Kit, este já 



foi feito o pedido e protocolado junto ao Ministério, sendo segundo critérios a nível Brasil, onde a destinação 

deste Kit são os municípios com mais violências, podendo demorar um pouco para ganharmos. A Vereadora 

Eliana pediu qual seria o número do protocolo deste pedido. O Presidente comentou que não lembra no 

momento, mas que trará o número do protocolo e as demais informações na próxima sessão, e quanto à 

reforma e construção de banheiro será incluso junto com a reforma do prédio, dando melhor comodidade a 

todos. Seguidamente a indicação foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente convocou o 

Vereador Marcelo para fazer uso da Tribuna, este saudou a todos, primeiramente salientou sobre um pedido 

de colegas funcionários da Secretaria de Obras, motoristas e operadores, sobre a dificuldade de 

manutenção preventiva das máquinas, como troca de óleo, filtro, os Secretários deixando trabalhar sem a 

devida manutenção, contudo, as máquinas possuem um valor alto, que acaba se tornando mais onerosa 

quando levar a mecânica sem manutenção preventiva, também há muita troca de motoristas em uma 

determinada máquina, assim dificultando a manutenção. E convidou para o 2º Jantar Baile do Porco a 

Paraguaia na Comunidade de Linha das Pedras Alta, no dia 20 de agosto, e agradeceu o espaço. A 

Vereadora Marli saudou a todos, parabenizou aos quatro investidores do Município pela coragem e 

determinação em investir nas suas propriedades e também no Município; destacou sobre o aumento dos 

agentes comunitários de saúde, é significativo e merecido, sendo retroativo ao mês de maio. E também 

convidou para a Festa na Comunidade de São Roque no domingo dia 14 de agosto e parabenizou a todos 

os pais pela passagem do Dia dos Pais, deixando uma breve mensagem sobre este dia tão importante. Em 

seguida o Presidente reforçou os convites para a Festa na Comunidade de São Roque e para o 2º Jantar 

Baile do Porco a Paraguaia em Linha das Pedras Alta e convidou a todos para no dia 29 de outubro o Jantar 

Bingo dos Bombeiros Voluntários de Tapejara; desejou um Feliz Dia dos Pais a todos, e convocou para a 

próxima sessão ordinária no dia vinte e quatro de agosto 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 dez de agosto de dois mil e vinte 

e dois.  

 


