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Ata da Reunião referente á reivindicação salarial dos concursados em Técnicos de 

Enfermagem 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 15h30min no 

Plenarinho da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a 2ª Reunião 

para ser tratado quanto á reivindicação de aumento salarial na área dos concursados em 

Técnicos de 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 as Técnicas de 

Enfermagem Marisete Fernanda dos Santos e Sirlene Kaiper Duarte, e o Assessor 

Jurídico desta Casa Legislativa Luciano Bonsembiante Campana. Presentes os 

Vereadores Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Guido Mario Prass Filho (PP), Moisés 

Cândido Rangel (PSC), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB) e Valdecir Vargas 

de Almeida (PROS). Ausentes os Vereadores Adalberto Carlos Soares (PP), Arleu 

Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Lauri Fillmann (PDT), 

Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Nélson José Martins (PMDB), Régis Bento de 

Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer 

(PSDB) e Telmo Vieira (PTB). A pauta de reivindicação é sobre um aumento no 

salário dos concursados em Técnicos de Enfermagem, são 42 (quarenta e dois) 

concursados na área. Os representantes da comissão pedem um aumento salarial com 

base na média regional onde os Técnicos em Enfermagem ganham os respectivos 

valores: Igrejinha R$ 1956,00 (um mil novecentos e cinquenta e seis), Parobé R$ 

2124,00 (dois mil cento e vinte e quatro), São Francisco R$ 1712,00 (um mil 

setecentos e doze) e Taquara R$ 1253,00 (um mil duzentos e cinquenta e três). Sendo 

assim os mesmos pedem que o valor mínimo de seu salário base seja de R$ 1812,00 

(um mil oitocentos e doze) sem perda de progressões e vantagens. Com vale refeição 

de R$ 300,00 (trezentos) e vale transporte de R$ 300,00 (trezentos), sendo distâncias 

maiores de três quilômetros, e em caso de realocação de funcionários, o Município 

ficará responsável em providenciar o transporte dos mesmos. A comissão de Técnicos 

em Enfermagem falou ainda que vivem em tensão cuidando da vida das pessoas, 

trabalhando em dois empregos para ter uma dignidade mínima. Nada mais havendo a 

tratar, às 16h45min, a reunião foi declarada encerrada. 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, 25 de maio de 

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

 

 


