
 

Ata Nº 15-02/2022 1 

Em 06/07/2022 – Sessão Ordinária 2 

Às dezenove horas do dia seis do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, 3 

os Vereadores reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, para 4 

a realização de Sessão Ordinária. Estavam presentes os Vereadores: o Presidente Jacir 5 

Gonçalves Seibel, Tânia Maria Salvatori Costantin, Valmir Bianchini, Reni Spilier, 6 

Carlinhos Mocellin, Juarez Grabin, Eroni Adriano Turcatti, Ademir Ferrari e Gelson 7 

Ricardo Valezan. Dando início aos trabalhos desta casa, o Presidente inicialmente 8 

colocou a Ata nº 14-02-2022 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. 9 

No Pequeno Expediente: o Presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura do 10 

Ofício GP nº 128/2022 onde atendendo o disposto na legislação vigente (Lei 11 

Complementar n° 101/2000 e Lei Orgânica Municipal) e considerando a audiência 12 

pública realizada na data de 24 de junho do corrente ano, enviou-se à esta casa o Projeto 13 

de Lei n° 051/2022 e anexos, que é proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, 14 

para o exercício de 2023, para apreciação. Sequentemente, leu-se o Ofício GP n° 15 

129/2022 na oportunidade em que encaminhou-se à apreciação do Poder Legislativo, os 16 

Projetos de Lei nº 052/2022, 053/2022 e 054/2022. Após, foi lido o Ofício da EMATER 17 

n° 03/2022, onde em nome da Presidente da Cooperativa Coagriserra, Verônica B. 18 

Pozzebon, juntamente com o Presidente do COMTUR, Giovani da Silva e o chefe do 19 

escritório local da EMATER, Charles F. Machado, estenderam convite ao Presidente 20 

bem como aos demais legisladores desta casa, para prestigiarem a Festa do Colono e 21 

Motorista, que realizar-se-á no dia 17 de julho de 2022, na sede do Município de Pouso 22 

Novo. Continuando, a secretária realizou a leitura da Nota de Pesar n° 06/2022, onde a 23 

Câmara Municipal de Vereadores de Pouso Novo, em nome do Presidente Vereador 24 

Jacir Gonçalves Seibel, demais vereadores e servidores desta casa, manifestou o mais 25 

profundo pesar pelo falecimento de Santina Pretto, querida cidadã deste município. 26 

Respeitosamente, prestou-se condolências aos familiares e amigos enlutados, por essa 27 

inestimável perda, deixando os mais sinceros pêsames. Prosseguindo os trabalhos, 28 

realizou-se a leitura do Pedido n° 07-02/2022 de autoria da bancada do PTB (Ademir, 29 

Carlinhos, Jacir, Reni e Valmir), onde solicitaram ao Prefeito juntamente com a 30 

secretaria competente, que seja providenciada a manutenção da iluminação e/ou troca 31 

das lâmpadas nos pontos mencionados à seguir: Capela Mortuária (Rua Sete de 32 

Setembro); Portão de acesso do Cemitério Católico Santo Antônio (Rua Sete de 33 

Setembro); Rua das Industrias, próximo a residência de Beatriz Salvi e demais 34 

moradores. Com a palavra o Vereador Ademir, salientou que fosse também dado 35 

importância para a iluminação na residência de Lucia da Costa. Com a palavra o 36 

Vereador Juarez, em nome da administração, informou aos colegas que o departamento 37 

responsável não está tendo o material (lâmpadas) para realizar as manutenções 38 

solicitadas e não se pode comprar no momento pelo fato de ter sido realizada licitação 39 

para o mesmo, ressaltando assim que recebido este material a empresa de Coqueiro 40 

Baixo que é a responsável pela manutenção, fará os reparos necessários. Com a palavra 41 

o Vereador Valmir, em resposta ao colega Juarez, mencionou acreditar que a maior parte 42 
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destas lâmpadas são as que foram colocadas no final do ano 2020, onde todos são 43 

sabedores que as mesmas foram trocadas por lâmpadas econômicas e ao seu saber teria 44 

sido pago um valor à mais, para se ter garantia de 5 (cinco) anos sobre as mesmas, 45 

frisando ser importante que algum vereador(a) da situação fosse mais a fundo desta 46 

informação, ressaltando na época ter sido o serviço realizado pelo Juliano Bonacina, 47 

através da Secretaria de Telecomunicações. Em resposta o Vereador Juarez, alegou ter 48 

sido boas as colocações do colega, salientando que será procurado maiores informações 49 

à respeito da situação. Dando continuidade, leu-se o Pedido n° 08-02/2022, também de 50 

autoria da bancada do PTB, onde foi solicitado melhorias nas estradas conforme trechos 51 

citados: Localidade de Alto Pouso Novo – estrada geral em especial trecho que dá 52 

acesso à residência de Walter Caussi, trecho que dá acesso à residência de Pedro Salvi 53 

(onde localiza-se a empresa SS Madeiras), bem como trecho que dá acesso à residência 54 

de Osvaldo Pacini e Localidade de Picada Taquari – estrada geral, em especial trecho 55 

que dá acesso à residência de João Degasperi, bem como trecho localizado próximo à 56 

residência de Ênio Gotardi (início do trecho asfaltado), onde existe a percepção de uma 57 

pequena elevação, seguindo em direção a Escola de Ensino Fundamental Picada 58 

Taquari. Com a palavra o Vereador Ademir, relatou a cobrança da população pela 59 

questão das estradas, estarem caindo em cima de todos os vereadores. Aproveitando o 60 

pedido, mencionou também termos 40% dos bueiros das comunidades do interior 61 

entupidos, frisando achar que existem servidores remunerados para esta função. 62 

Salientou ser importante que se destine uma máquina, bem como funcionários para que 63 

se realize a limpeza dos mesmos, na intenção de se adiantar os serviços para quando for 64 

realizado o patrolamento das estradas. Sobre as questão da limpeza das ruas, ressaltou 65 

ter bastante lixeiras que precisam ser cuidadas, tendo em vista que aprovou-se nesta casa 66 

projetos para a contratação de novos servidores e em conversa com o Prefeito, foi lhe 67 

dito que seriam os mesmos aprovados, no entanto, seria cobrado que os mesmos 68 

cumprissem suas funções. Mencionou ter ficado contente em ter chegado nesta casa e 69 

ter analisado a excelente limpeza realizada na mesma, parabenizando a servidora Karen 70 

Paludo pelo serviço prestado, alegando precisarmos reconhecer e parabenizar os 71 

funcionários quando fazem sua parte. Salientou também sabermos que existem 72 

servidores que o Prefeito terá que tomar providencias junto aos secretários para que 73 

possam cumprir com suas atribuições. Finalizando, destacou que nenhum funcionário 74 

precisa “se matar” de trabalhar, ressaltando que o maior patrimônio do município são 75 

os nossos servidores, porém, cada qual precisa fazer sua parte. Prosseguindo os 76 

trabalhos do Pequeno Expediente, o presidente solicitou a leitura da Indicação n° 029-77 

02/2022, de autoria da Vereadora Tânia, a qual propôs ao Executivo, que seja criado um 78 

Programa de Educação Aberta para público fora da faixa etária - terceira idade, 79 

almejando maior igualdade social, aperfeiçoamento de habilidades e maior satisfação 80 

de vida. Indicou que seja estudado a elaboração de um programa afim de motivar este 81 

público, por meio de cursos, palestras, como exemplo, alfabetização de idosos, inclusão 82 

digital, entre outros, pensando em motivar e investir na educação para o idoso, como 83 

estimulo ao conhecimento e a inserção dessa parcela da sociedade em novos espaços e 84 

tencionando trocas culturais de diversidade de inclusão. Com a palavra a Vereadora 85 



 

Tânia, mencionou ser um pedido que estaria dedicando à terceira idade, salientando 86 

quando diretora da Escola Estadual, teria trabalhado com turmas do EJA, onde as 87 

mesmas eram compostas por alunos fora da faixa etária. Destacou atualmente termos 88 

muitas destas pessoas que não sabem ler ou escrever, no entanto, fazem o uso de 89 

aparelhos celulares e estas não querem apenas analisar (ver) os conteúdos postados, 90 

gostariam de ler, manifestar-se, quando muitas vezes os filhos residem em outras 91 

cidades, não podendo dar um suporte aos seus pais. Frisou ser feliz aquele que pode 92 

contar com este auxílio, reforçando sua indicação ser uma ajuda para o idoso ler e 93 

escrever e até mesmo manusear o seu celular, aproximar-se de seus familiares e interagir 94 

com o que está acontecendo. Ressaltou ser necessário, para que se possa dar maior 95 

qualidade de vida também à estas pessoas. Após, leu-se a Indicação n° 030-02/2022, de 96 

autoria dos vereadores da bancada do PTB, a qual destacou ter sido mencionado nesta 97 

casa diversas vezes a questão sobre o terreno que localiza-se na Rua Sete de Setembro, 98 

ao lado da Câmara Municipal de Vereadores, o qual vemos sofrer deslizamentos de terra 99 

em decorrência das chuvas, desta forma chegando cada vez mais próximo à lateral 100 

(parede) do Ginásio de Esportes Nelson DallAgnoll. Analisando a situação, indicou-se 101 

ao Poder Executivo, que seja realizado estudo técnico em relação a área e, dentro do 102 

possível que possa ser viabilizado à construção de um muro de contenção, pensando na 103 

prevenção de futuros danos à estrutura do referido prédio ou até mesmo problemas 104 

maiores. Concluindo, realizou-se a leitura da Indicação n° 031-02/2022, também de 105 

autoria da bancada do PTB, a qual enfatizou nos dias atuais a população que reside no 106 

interior de nosso Município, consumir produtos industrializados como qualquer cidadão 107 

morador da cidade e, até onde sabe-se, os mesmo não possuem um sistema de coleta ou 108 

local adequado para depositar ou descartar o lixo que produzem. Desta forma, indicou-109 

se ao Executivo, que seja avaliada a possibilidade de ser realizado o recolhimento destes 110 

resíduos nas localidades que estão de certo modo desassistidas, considerando que o 111 

recolhimento possa ser praticado ao menos uma vez ao mês. Ainda pensando na 112 

preservação do meio ambiente, salientaram a importância de serem instaladas lixeiras 113 

em alguns pontos, para que se evite proliferação de doenças, preservando a limpeza, 114 

higiene e saúde desta população. Com a palavra o Vereador Ademir, mencionou que há 115 

algum atrás este recolhimento era feito, onde a prefeitura trazia o material recolhido até 116 

a sede e no sábado a empresa responsável dava o destino final. Frisou estarem sendo 117 

muito cobrados pela população do interior que esta coleta não está mais sendo feita, 118 

salientando que precisa ser tomado uma providência a respeito, questionando ao pessoal 119 

do meio ambiente, onde estes moradores irão descartar estes resíduos se não for feita o 120 

recolhimento correto. Aproveitando a indicação, pediu a colaboração do Executivo, bem 121 

como apoio do Prefeito para que possa ser dado uma atenção para a questão em si, 122 

ressaltando que o recolhimento seja feito pelo menos uma vez ao mês. Finalizando o 123 

pequeno expediente, o vereador Juarez questionou ao Presidente informações sobre o 124 

Projeto que teria solicitado ainda no mês de fevereiro, onde na sessão passada o próprio 125 

Presidente mencionou na tribuna que consta no regimento interno que deve ser feito 126 

requerimento solicitando a elaboração do projeto. Desta forma, pediu para que o 127 

assessor jurídico se pronuncia-se a respeito. Com a palavra o assessor Flávio, 128 



 

respondendo ao vereador Juarez, alegou o projeto já ter sido elaborado, o qual estaria 129 

somente aguardando liberação para dar continuidade. Retomando a palavra, o Vereador 130 

Juarez questionou onde menciona em Lei que é exigido requerimento para poder 131 

solicitar um projeto. Respondendo, o assessor Flávio afirma no regimento interno não 132 

falar nada sobre a questão, desta forma, o mesmo montou uma resolução para regularizar 133 

a situação, a qual será enviada nos próximos dias aos demais vereadores, salientando 134 

que no regimento apenas consta que a Câmara de Vereadores pode conceder honraria, 135 

mas não menciona a forma como a qual deve ser feita, por esta questão, foi feita a 136 

resolução, afim de regulamentar. Novamente o Vereador Juarez, mencionou ter sido 137 

cobrado, alegando inclusive com bastante falta de educação, para estudar o regimento 138 

interno desta casa e estudar novamente. Na mesma oportunidade, dirigiu-se ao 139 

presidente alegando ser fácil falar e cobrar, no entanto, o que vale são as Leis. Em 140 

resposta o Presidente frisou não entrar em detalhes sobre o assunto. Com a palavra o 141 

Vereador Ademir, repassou aos demais colegas que em conversa com o Presidente sobre 142 

duas situações, o mesmo colocou-se à disposição para manifestar-se na tribuna, sendo à 143 

respeito da questão do convênio com a Rádio Eco da Serra e sobre um contrato de R$ 144 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais feito pela Câmara. Com a palavra o 145 

Vereador Juarez, questionou ao presidente se as informações não poderiam ser 146 

colocadas ainda no pequeno expediente. Em resposta, o Presidente ressaltou conforme 147 

colocado pelo colega Ademir, as informações seriam repassadas na tribuna.  Na Ordem 148 

do Dia: A Comissão Permanente, decidiu que o Projeto de Lei nº 051/2022 ficaria 149 

baixado nesta casa, e os Projetos de Lei nº 046/2022, 052/2022, 053/2022 e 054/2022 150 

seriam colocados em votação. Prosseguindo os trabalhos, o Presidente solicitou a 151 

Secretária e Vereadora Tânia, que realizasse a leitura da mensagem justificativa ao 152 

Projeto de Lei nº 046/2022, onde cria um vaga na categoria funcional de farmacêutico 153 

30 horas no quadro pessoal permanente do poder executivo de Pouso Novo, e dá outras 154 

providências. Com a palavra o Vereador Ademir, mencionou ter achado um ótimo 155 

projeto, pois sabe-se que há muito tempo viemos enfrentando problemas com 156 

farmacêutico no posto de saúde. Relatou todos saberem que tínhamos dois profissionais 157 

de 20 horas, sendo que um destes pediu exoneração, pois não valia à pena deslocar-se 158 

por essa carga horária e acredita-se que também pelo valor recebido, desta forma 159 

ficamos por vários meses com a falta deste profissional, o qual conseguimos substituir 160 

por contrato emergencial até abrir concurso. Destacou sobre o projeto, ser extinto um 161 

concurso de 20 horas, para ser aberto um processo para concurso de carga horária de 30 162 

horas. Salientou ao seu ponto de vista, possivelmente desta forma conseguirmos um 163 

servidor que irá permanecer no município, alegando ser positivo para toda a população. 164 

Por fim, colocou-se favorável ao projeto. Com a palavra o Vereador Juarez, antemão 165 

mencionou seu voto favorável ao projeto, concordando com as colocações do colega 166 

Ademir, frisou ser uma das necessidades que tínhamos em nosso município há muito 167 

tempo. Salientou atualmente termos um funcionário concursado 20 horas, outro por 168 

contratação emergencial de 40 horas e, quando feito concurso, será contratado um novo 169 

servidor pela carga horária de 30 horas, desta forma extinguindo o concurso existente 170 

de 20 horas. Destacou que o Poder Executivo tinha intenção de fazer um concurso para 171 



 

contratação de um servidor de 40 horas, no entanto, não sendo permitido perante a Lei, 172 

de qualquer forma, já vê de forma positiva termos um concurso de 30 horas e outro 20 173 

horas, pois assim, a população não ficará desistida, frisando ser um projeto muito bem 174 

pensado e de extrema importância para o município. Com a palavra a Vereadora Tânia, 175 

alegou ver o projeto com suma importância, citando como exemplo quando um servidor 176 

tirar férias, teremos o outro para substituí-lo, lembrando que nenhum outro funcionário 177 

pode dispensar medicação, desta forma, se bem organizado o pano de trabalho sempre 178 

teremos um atendente na farmácia, salientando achar necessária esta mudança no plano 179 

de carreira. Com a palavra o Vereador Carlinhos, alegou ter algumas dúvidas referentes 180 

ao projeto, o qual não colocou-se contrário, frisando ser contrário somente à carga 181 

horária, onde será extinto um concurso de 20 horas para criar outro de 30 horas, 182 

ressaltando não ver com necessidade, pois na última vez que foi aberto processo, houve 183 

a inscrição de 10 (dez) candidatos. Reafirmou não ser contra à intenção de contratar um 184 

servidor, destacando ser necessário termos farmacêuticos, embora tenhamos uma 185 

grande falta de medicamentos para dispensação, no entanto, pelo projeto estaríamos 186 

aprovando 10 (dez) horas à mais do que o necessário, gerando um custo maior para o 187 

município. Alegou preferir até mesmo deixar o projeto baixado para analisar melhor, 188 

mas pelos votos da maioria de seus colegas colocou-se à apreciação, deste modo, 189 

ficando com dúvidas frisou preferir ser contrário ao mesmo. Finalizando, destacou que 190 

se o referido projeto fosse de 20 (vinte) horas, seria favorável. Retomando a palavra, a 191 

Vereadora Tânia dirigindo-se ao colega Carlinhos, mencionou se não fosse elaborado 192 

projeto pra esta carga horária, não teria motivo para o mesmo vir à esta casa, pois já se 193 

tem criado no quadro de funcionários um cargo para 20 (vinte) horas, sendo o projeto 194 

somente para reajustar o concurso, para que não tenhamos o transtorno da pessoa vir ao 195 

posto e não ter um profissional para atender, assim, com organização de horários, 196 

sempre haverá um funcionário para esta função. Novamente o Vereador Carlinhos fez 197 

o uso da palavra, mencionando ter recebido ligações de alguns munícipes que acham 198 

que está sendo exagerado quanto aos gastos do dinheiro público, frisando por esses 199 

motivos permanecer com sua opinião e não votar o projeto em dúvidas. Com a palavra 200 

o Vereador Juarez, complementando seu manifesto, alegou quando feito um concurso 201 

de 20 (vinte) horas para esta área, acredita não se ter muitos candidatos, pois os mesmos 202 

precisam vir de outras cidades e sabe-se o quanto o município já sofreu problemas por 203 

situações de não haver profissional e, também situações onde os munícipes do interior 204 

vinham até a unidade retirar medicamentos em um turno e o atendimento acontecia em 205 

outro. Ressaltou hoje, ter-se solucionado esta questão, destacando que a preocupação da 206 

administração atualmente não seria com o gasto público, mas sim com o atendimento à 207 

nossa população, indiferente de ser contratado um servidor por 20 (vinte) ou 30 (trinta) 208 

horas, principalmente os moradores do interior. Mencionou cada qual ter o seu ponto de 209 

vista, frisando também ter recebido ligações, no entanto, acredita ser mais importante 210 

pensar no bem da nossa comunidade, levando em consideração o que já se passou com 211 

a falta deste profissional. Com a palavra o Vereador Valmir, mencionou ter conversado 212 

com o colega Carlinhos, também sendo bastante cobrado pela população, alegando ter 213 

dúvidas quanto ao projeto. Em primeiro momento, relatou ter passado e aprovado nesta 214 



 

casa há poucos meses (dois ou três meses) atrás um projeto para contratação de um 215 

profissional da área de farmácia para 40 (quarenta) horas pelo período de 6 (seis) meses, 216 

se não for de seu engano, podendo ser prorrogado por tempo igual. Deixou como 217 

questionamento, o porquê momentaneamente já teria sido encaminhado à esta casa outro 218 

projeto referente ao mesmo profissional. Outro ponto mencionado como sua maior 219 

preocupação, foi a questão de gastos, concordando que por 20 (vinte) horas dificulta o 220 

preenchimento da vaga, no entanto, acompanhando a contenção de gastos a nível 221 

nacional, também a polêmica dos significativos aumentos nos combustíveis, acredita 222 

que o impacto que os municípios irão sofrer, será “violento”, destacando deste modo 223 

pensar mais adiante, por considerar como meta o futuro. Citou ainda ter lhe chamado 224 

atenção o art. 2°, onde menciona ficar declarado quadro extinto o cargo de farmacêutico, 225 

com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, que está vago, salientando estar vago o 226 

cargo de concurso, porém, aprovou-se via câmara, 40 (quarenta) horas, via contrato 227 

emergencial. Ressaltou não ser contra à saúde, salientando também ser usuário do 228 

serviço, toda via, o projeto lhe causou dúvidas, justificando que talvez o mesmo devesse 229 

ser um pouco mais pensado, conversado entre os vereadores e a administração, como 230 

não ocorrido desta forma, explanando ser sua opinião, colocou-se contrário ao projeto. 231 

Novamente com a palavra o Vereador Juarez, mencionou acreditar que o colega Valmir 232 

não tenha entendido a situação, destacando que o projeto não visa criar um cargo agora 233 

e sim, para quando realizado novo concurso. Frisou também precisarmos analisar que 234 

ao final das contas o município irá economizar, pois atualmente contamos com uma 235 

profissional de 40 (quarenta) horas, com o contrato de 6 (seis) meses e, feito concurso 236 

o mesmo é rescindido entrando um outro profissional com carga horária menor (trinta 237 

horas). Salientou acreditar que o concurso será realizado ainda neste ano, desta forma, 238 

quando realizado já estaremos com a Lei regulamentada. Complementando suas 239 

colocações, com a palavra o Vereador Ademir, alegou ver o projeto como investimento 240 

na saúde e não um gasto, justificando quando tinha-se 2 dois profissionais de 20 (vinte) 241 

horas, muitas vezes ter se deparado com situações onde pessoas saiam sem serem 242 

atendidas, sem as medicações precisas por falta deste profissional. Ressaltou ter sido 243 

um dos vereadores que procurou o Prefeito, pedindo para que fosse enviado este projeto 244 

à esta casa, para que a população não precisasse mais passar por essa situação, onde 245 

tinha a medicação na farmácia, porém, não tinha um profissional para dispensar a 246 

mesma. Reafirmou de seu ponto de vista ver como investimento para a saúde, onde será 247 

pago ao profissional em torno de R$ 300,00 (trezentos reais) à mais para 10 (dez) horas, 248 

para uma unidade que sempre foi muito bem organizada, a qual só tinha este problema 249 

de falta de farmacêutico agora sendo também resolvido, alegando sentir muito em saber 250 

que temos colegas que serão contrários à este projeto, no entanto, cada qual tem sua 251 

própria consciência. Com a palavra o Vereador Eroni, alegou concordar com as 252 

colocações do colega Ademir, colocando-se favorável ao projeto, ressaltando também 253 

ter presenciando situações onde a população não pode ser atendida, salientando ver o 254 

projeto com extrema importância. Após, colocou-se o Projeto de Lei nº 046/2022 em 255 

votação, sendo o mesmo aprovado por 6 (seis) votos favoráveis e 2 (dois) votos 256 

contrários (Vereadores Carlinhos e Valmir). Sequentemente, foi realizada a leitura do 257 



 

Projeto de Lei nº 052/2022, onde autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei Municipal 258 

n° 1.184/2013, estendendo-se assim gratificação a servidores efetivos que possuem 259 

qualificação para realizar serviços de inseminação artificial e dá outras providências. 260 

Com a palavra o Vereador Carlinhos, alegou ver com importância este auxílio para estes 261 

servidores, os quais trabalham aos finais de semana e também fora do horário de 262 

expediente e atualmente não estão recebendo uma remuneração merecida. Concluindo, 263 

colocou-se favorável ao projeto. Com a palavra o Vereador Ademir, alegou ser um 264 

ótimo projeto, também visto como merecido, ressaltando que quem trabalha precisa 265 

receber. Destacou no momento termos um técnico agrícola no município, onde somente 266 

o mesmo poderia receber esta gratificação, sendo que temos outros funcionários que 267 

possuem curso para realizar inseminação, no entanto, perante a Lei, seria permito ser 268 

pago a mesma, apenas aos técnicos. Com o referido projeto, o Prefeito está mudando a 269 

Lei, o que ao ser ver é o correto, pois os outros funcionários tendo a mesma capacidade 270 

de executar as inseminações, também podem receber pelo trabalho. Com a palavra o 271 

Vereador Eroni, ressaltou ser um ótimo projeto. Destacou ser uma remuneração 272 

merecida, pois sabe-se que mesmo em dias de mau tempo, os servidores desempenham 273 

e cumprem seus deveres. Concluindo, mencionou ter sido uma excelente iniciativa do 274 

Prefeito, colocando-se favorável ao projeto. Com a palavra o Vereador Juarez, 275 

inicialmente manifestou seu voto favorável ao projeto, destacando o mesmo ter vindo 276 

em boa hora. Concordando com as colocações dos colegas, frisou as inseminações 277 

geralmente acontecerem aos finais de semana e, perante a Lei, atualmente só um dos 278 

profissionais que exerce esta função pode receber gratificação, sendo que temos outros 279 

servidores capacitados e que também realizam inseminação, no entanto, sem serem 280 

remunerados. Desta forma, com a alteração da Lei, ambos irão trabalhar e receber o 281 

mesmo direito, ressaltando achar mais do que merecido. Posto em votação o Projeto n° 282 

052/2022, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, a secretária e Vereadora Tânia, 283 

realizou a leitura do Projeto de Lei n° 053/2022, onde autoriza o Poder Executivo a 284 

firmar convênio com a Associação Hospitalar Marques de Souza, para o repasse de 285 

recursos financeiros, com o objetivo de prestação de serviços médicos hospitalares, e dá 286 

outras providências. Com a palavra o Vereador Ademir, mencionou ser outro projeto 287 

que lhe deixou contente, por conseguirmos manter convênio com o hospital de Marques 288 

de Souza, o qual é uma das nossas primeiras portas de atendimento quando temos 289 

alguma emergência. Ressaltou ser um excelente hospital, onde atualmente conta com 290 

diversos profissionais e também é de fácil acesso. Parabenizou à todos os munícipes, 291 

por termos condições de manter estes contratos e termos estes hospitais ao nosso lado. 292 

Com a palavra o Vereador Valmir, ressaltou quando se trata de assuntos desta área, onde 293 

são feitos contratos com Hospitais de cidades próximas, os mesmos terem clausulas de 294 

vencimento, desta forma chegamos ao final do contrato com Marques de Souza. 295 

Destacou ser mais do que obrigação e dever de todos nesta casa, dizer um sim para dar 296 

continuidade à este serviço, como bem colocado pelo colega Ademir, é o hospital mais 297 

próximo que poderá atender nossas emergências, salientando a importância de se 298 

continuar renovando este convênio ano após ano. Concluindo, colocou-se favorável ao 299 

projeto. Com a palavra o Vereador Carlinhos, alegou ter sido muito bem explanado 300 



 

pelos colegas a questão do projeto, parabenizando o Hospital de Marques de Souza, que 301 

agora tem sua estrutura totalmente reformada, também com um ótimo atendimento, 302 

próximo ao nosso município, manifestando-se por essas razões, favorável ao projeto. 303 

Com a palavra a Vereadora Tânia, ressaltou ver o projeto com muita importância, 304 

destacando também ser um hospital de fácil acesso. Relatou o mesmo recém ter recebido 305 

um aporte financeiro muito grande, onde tornou-se um hospital que vem realizando 306 

diversos tipos de exames, apresenta uma equipe de multiprofissionais, desta forma, 307 

acredita que não podemos deixar de ter este convênio, mencionando sabermos que 308 

minutos salvam vidas. Observou o valor não estar fora do normal, sendo o mesmo pago 309 

mensalmente, além dos serviços extras, salientando o valor por habitante ser de R$ 2,50 310 

(dois reais e cinquenta centavos), o qual vê como um investimento grandioso para a 311 

saúde dos nossos munícipes. Concluindo, alegou ficar extremamente feliz que nossa 312 

população possam contar com 4 (quatro) hospitais conveniados para se dirigirem em 313 

um momento de urgência ou mesmo em outras necessidades. Por fim, colocou-se 314 

favorável ao projeto. Com a palavra o Vereador Jacir, parabenizou à administração pelo 315 

modelo de projeto enviado à esta casa, relembrando ter criticado o projeto recebido 316 

referente ao convênio com o Hospital Divina Providência, o qual apresentava dados em 317 

aberto, mencionando aos demais colegas que suas colocações estavam corretas. 318 

Salientou desta vez ter-se recebido projeto de lei, juntamente com convênio para estudo 319 

desta casa. Mencionou também estar anexo a resolução da CIB, que é uma resolução da 320 

16ª Coordenadoria de Saúde, a qual teria cobra na vez anterior, constando agora todos 321 

os documentos corretamente, parabenizando a administração por ter encaminhado a 322 

mesma, a qual faz-se necessária para cada vereador poder analisar como é feito o 323 

convênio com o hospital. Após, colocou-se o Projeto de Lei nº 053/2022 em votação, 324 

sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Finalizando a ordem do dia, realizou-se a 325 

leitura do Projeto de Lei n° 054/2022, o qual amplia o Perímetro Urbano do Município 326 

de Pouso Novo, e dá outras providências. Com a palavra o Vereador Ademir, 327 

primeiramente, parabenizou o proprietário da área referida no projeto, por abrir espaço 328 

para nosso município continuar crescendo. Frisou se os próprios proprietários não 329 

urbanizarem seus terrenos não teremos onde as pessoas buscarem opções para construir 330 

em nossa cidade. Parabenizou o proprietário Luiz Degasperi, pelo belíssimo lugar, de 331 

fácil acesso e de preço justo, salientando caber no orçamento de qualquer trabalhador. 332 

Finalizando, colocou-se favorável ao projeto. Com a palavra o Vereador Carlinhos, 333 

ressaltou também ver com a importância a ampliação do perímetro urbano, tendo vista 334 

ainda, que teremos logo à frente a duplicação da BR 386, onde sabe-se que muitas 335 

famílias terão que providenciar outro terreno, assim como pessoas que poderão vir de 336 

outras cidades e até mesmo moradores do interior que procuram terrenos mais próximos 337 

do centro. Concluindo, reafirmou ser um projeto importante, colocando-se favorável ao 338 

mesmo. Com a palavra a Vereadora Tânia, alegou ver como suma importância o referido 339 

projeto, salientando que toda cidade que tem pretensão de crescer, precisa dar espaço 340 

para que isso aconteça. Ressaltou sabermos que a lei da procura e oferta também fazem 341 

os preços, deste modo, destacou termos terrenos em outras partes da cidade até 342 

delimitados, porém, não regularizados. Mencionou o visitante Luiz Degasperi presente 343 



 

na sessão, também proprietário da área, o qual estaria propondo o loteamento, no 344 

entanto, a referida ampliação vem para atender o próprio, bem como no outro lado da 345 

cidade, as terras de Ernesto Bianchini, subindo em linha geral, passando pela 346 

propriedade de Liane Nardino, ainda nos terrenos das casas populares, Inelbi Salvatori, 347 

Mauro Muttoni, seguindo em linha reta, fazendo o contorno no restaurante, passando 348 

pelo Claudinho Brock, na sequência pela parte de baixo do asfalto, salientando ter sido 349 

bem lembrado pelo Vereador Carlinhos, a população da Rua Sete de Setembro que 350 

precisará ser realocada, onde a cidade deve fornecer espaço para que eles se coloquem 351 

dentro de suas possibilidades financeiras. Citou ainda a ampliação pegar um trecho 352 

abaixo do campo municipal, as terras de Renato Compagnoni que possui vários terrenos 353 

delimitados mas que não são possíveis serem desmembrados por estarem em área rural. 354 

Concluindo, alegou ser um quadro geral de ampliação de domínio da área urbana, onde 355 

temos bons terrenos, se as pessoas tiverem a audácia do Senhor Luiz, de investir e 356 

regularizá-los, levando em consideração que a Lei é para todos. Por fim, mencionou seu 357 

voto favorável ao projeto. Com a palavra o Vereador Juarez, também alegou ficar 358 

contente com o projeto enviado à esta casa, salientando achar que a ampliação de um 359 

perímetro urbano é muito viável para o município, mencionando a situação da Rua das 360 

Industrias, onde grande parte dos moradores não possuem os terrenos legalizados. 361 

Recordou ter sido aprovado nesta casa projeto para pavimentação desta rua, no entanto, 362 

ninguém estaria efetuando pagamento do IPTU, destacando que a situação não é por 363 

culpa dos mesmos, porém, o município não ganha nada como retorno. Ressaltou já ter 364 

sido realizado reuniões sobre a questão, onde será feito uma regularização dos terrenos, 365 

o que é visto com muita importância para os moradores que terão seus documentos 366 

legalizados, assim como para o município que poderá cobrar os impostos que é de direito 367 

próprio. Quanto as demais áreas que se enquadrarão em perímetro urbano, alegou ser 368 

importante e preciso ampliar o mesmo, pois se não fizermos isto, futuramente não 369 

teremos como fazer por exemplo um calçamento, ou então, precisará ser feito de forma 370 

particular, já se tivermos os terrenos regularizados, qualquer vereador poderá buscar um 371 

recurso para realizar calçamento ou pavimentação da rua. Por fim, alegou ser positivo 372 

para o munícipio, para as pessoas que estão à procura de terreno, destacando tudo que 373 

for para benefício dos nossos munícipes, precisa ser aprovado. Relatou ser um ótimo 374 

projeto, pois sabe-se que há muito tempo não é “mexido” no perímetro urbano do nosso 375 

município, onde talvez adiante precisaremos ampliar ainda mais, levando em conta não 376 

termos plano diretor em nossa cidade, o que poderá tornar ainda mais viável esse e 377 

outros tipos de modernização, bem como outros serviços. Concluindo seu manifesto, 378 

alegou seu voto ser favorável ao projeto. Com a palavra o Vereador Valmir, mencionou 379 

ver o projeto com bons olhos, observando já ter sido bem explanado pelos demais 380 

colegas que são poucos os terrenos que estão legalizados para poderem ser usados afim 381 

de uma construção e, conforme mencionando pela colega Tânia, temos a lei da oferta e 382 

procura, onde quem tem um terreno para venda coloca seu preço e quem tiver interesse, 383 

precisa aceitar o mesmo. Com a ampliação referida no projeto, teremos muitas outras 384 

opções, iniciando na Rua das Industrias, abrangendo as propriedades de Ezidro Baiocco, 385 

Renato Compagnoni na Rua Dona Tereza, onde sabe-se que foi aprovado nesta casa um 386 



 

projeto que abriu exceção para alguns terrenos, acreditando não terem sido usados para 387 

construção, pelo medo de ser comprar e não se ter escritura em mãos. Mencionou na 388 

semana anterior, terem participado de uma reunião na cidade de Marques de Souza, 389 

junto à câmara de Vereadores e CCR, onde foi informado que após os términos da 390 

duplicação do trecho de Marques até Lajeado, a CCR irá iniciar a mesma de Fontoura 391 

Xavier em diante, ou seja, o nosso município terá a duplicação realizada possivelmente 392 

no ano de 2026 e sabe-se que existem várias famílias na Rua Sete de Setembro, as quais 393 

já precisam ter desocupado a área quando se der início às obras, destacando ver com 394 

este projeto a alternativa das pessoas buscarem opções terrenos de acordo com suas 395 

possibilidades financeiras. Mencionou desta forma estar colocando-se favorável ao 396 

projeto, salientando que de sua parte poderia até mesmo ter vindo antes à esta casa, pois 397 

sabemos que são poucas as opções de terrenos na área central e as que existem, talvez 398 

não apresentem valores viáveis para aquisição da nossa população. Após, posto em 399 

votação o Projeto de Lei n 054/2022, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Na 400 

Tribuna livre: fizeram o uso da palavra, os Vereadores, Carlinhos Mocellin, Tânia 401 

Maria Salvatori Costantin, Juarez Graebin e Jacir Gonçalves Seibel. Nada mais havendo 402 

a tratar, o Presidente deu por encerrada a Sessão e eu Gerusa Salvi Ferreira lavrei esta 403 

Ata que será lida e posta em votação na próxima sessão. Câmara Municipal de 404 

Vereadores. Pouso Novo/RS. 405 
 406 
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