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Ata da Reunião referente aos Técnicos em Enfermagem 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 16h20min no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião para ser tratado quanto á 

reivindicação do pulo de padrão aos concursados na área de Técnicos em Enfermagem. A 

presente Reunião teve como propositor o Vereador Moisés Cândido Rangel (PSC), 

conforme requerimento n°: 093/2015 aprovado na Sessão Ordinária do dia 28 de abril de 

2015. Estiveram presentes os Senhores Vanderlei Vili Petry (Diretor Geral da Saúde), 

Edson Kassner (Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal de Taquara). Presentes os 

Vereadores Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), 

Moisés Cândido Rangel (PSC) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Ausentes os 

Vereadores Adalberto Carlos Soares (PP), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos 

Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Filmann (PDT), Nelson José 

Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos 

(PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB) e 

Telmo Vieira (PTB). Os demais presentes tal como os Técnicos em Enfermagem constam 

na lista de presença em anexo na Ata, bem como o depoimento dos presentes na reunião 

encontra-se gravado na íntegra no arquivo digital de áudio no CD-ROM. O Vereador 

Moisés Rangel abriu a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida falou que foi 

procurado á alguns dias atrás por alguns concursados da área de Técnicos em Enfermagem 

que tem lutado pelo pulo de padrão salarial. Alguns anos atrás foi feito um aumento de 

salário para os Técnicos de Contabilidade, foi passado do padrão sete para o dez e no 

entendimento dos Técnicos de Enfermagem os mesmos também são merecedores.  O 

Senhor Lucas korsack falou que a reivindicação é sobre o salário dos mesmos, disse que 

todos estão constrangidos com o salário que recebem, o salário base é R$ 1253,00 (um mil 

duzentos e cinquenta e três) reais. As cidades vizinhas sendo cidades bem menores tem o 

padrão salarial muito melhor do que o nosso, isso na área de saúde. A Senhora Sirlene 

Duarte falou que ela e os colegas procuraram o Vereador Moisés para buscar orientação de 

como chegar numa reparação salarial ou num aumento salarial. Disse que não está 

reclamando do serviço porque ama a profissão de enfermagem, mas gostaria de estar 

trabalhando mais animada, para isso o técnico tem que ser valorizado. A Senhora Tatiana 

de Oliveira falou sobre a questão dos Técnicos em Contabilidade que também não tem nível 

superior e iniciam com padrão dez, enquanto os Técnicos de Enfermagem iniciam com 

padrão sete. Disse ainda que o médico não trabalha sem o Técnico de Enfermagem, mas o 

Técnico trabalha sem médico. A Senhora Marisete dos Santos disse que é concursada na 

Prefeitura há doze anos, disse que no ano de 2006 (dois mil e seis) houve uma melhora no 

salário. Com dez anos ela teria que subir de padrão, já faz doze anos e o padrão continua o 

mesmo. O Vereador Luiz Carlos Balbino cumprimentou a todos e seguiu falando sobre a 

reivindicação salarial dos concursados de Técnicos em Enfermagem. Disse que o Prefeito 

tem que ter os pés no chão, pois ele precisa prever orçamentos, arrecadações, e precisa ter 

uma previsão já para o ano que vem, ele pode dar um aumento hoje e daqui a três meses ele 

pode estar sendo processado, cassado pelo tribunal de contas por irregularidade 

administrativa. O Senhor Edson Kassner cumprimentou a todos e seguiu falando que no ano 

de 2008 (dois mil e oito) foi feito uma nova Lei que alterava os padrões e aí ocorreu um 

pouco de aumento nos salários. Nesta Lei foi instituído quanto os funcionários receberiam. 

A partir daquele momento nenhum prefeito reduziu esse salário, esse plano que foi feito 

pelo Kaiser esta sendo respeitado por todos os prefeitos que vieram depois, o que acontece 
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é que a defasagem, a inflação esta a cima e quando a gente vai ao mercado a gente sente 

essa diferença. Não estou aqui para defender ninguém estou constatando um fato. Naquela 

Lei foram estabelecidos os padrões dos Técnicos, e vocês recebem de acordo com esses 

padrões. O Kaiser no ano de 2006 (dois mil e seis) através da Lei 7771 estabeleceu os 

critérios dos avanços dos padrões dos níveis, essa Lei entrou em vigor em novembro do ano 

de 2006 (dois mil e seis), através das disposições transitórias eles estabeleceram aquilo que 

a Lei dizia, aqueles que tivessem dez anos ou mais, e menos de vinte anos iriam para o 

nível um, e assim sucessivamente. Então o que eu quero dizer é o seguinte que as 

disposições transitórias são o marco inicial de toda a carreira de vocês. As disposições 

transitórias daquele que tiver de dez a vinte anos ficam no nível um, aqueles que tiverem 

mais de vinte anos passam pro nível dois, aqueles que tiverem trinta passam pro nível três. 

Tem um artigo lá no meio que diz o seguinte, que a partir dessa data para ser promovido 

pelos níveis, de um nível para outro, o funcionário precisa ficar dez anos em um nível para 

passar para o outro. O Vereador Moisés Rangel sugeriu que os concursados de carreira 

montassem um grupo para poder se reunir em um segundo momento junto com o Jurídico 

da Casa para colocar no papel as reinvindicações levantadas e assim ser levado ao Prefeito. 

Ficou marcado o próximo encontro com a Comissão de Técnicos em Enfermagem, o 

Assessor Jurídico desta Casa e demais Vereadores para o dia 25 de maio de 2015, ás 15 

horas, no Plenarinho desta Casa Legislativa. Nada mais havendo a tratar, às 17h42min, o 

Vereador Moisés Rangel agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. E 

para constar, eu, Aline Sjtormowski Dorscheidt, servidora da Câmara Municipal de 

Taquara/RS, lavrei a presente Ata que segue assinada por mim e pelos Vereadores do 

Legislativo Taquarense. Sala de Sessões, 18 de maio de 

2015...............................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 

 


