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ATA Nº 010/2021 

 

 Ata da sessão ordinária realizada no dia dezenove de abril de dois mil e vinte e um, no 

Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, sob a presidência da vereadora, Andréia 

Brinckmann Griebeler que iniciou às dezenove horas. A presidente declarou aberta a sessão e iniciando os 

trabalhos convidou a todos para fazer a Oração do Pai Nosso, cada um conforme a sua religião. Foi 

registrada a PRESENÇA dos seguintes vereadores: Adriano Stiehl, Andréia Brinckmann Griebeler, Camila 

Regina Follmann, Célia Lurdes Koerbes, Clóves André Knob, Leonardo José Flach, Luiz Naldair Pereira 

da Silva, Maicon Luis Stuermer e Rodrigo Galdino Schwingel. Após, foi submetida a apreciação do 

Plenário e aprovada a ATA, relativa à sessão do dia cinco de abril de dois mil e vinte e um. USO DA 

TRIBUNA: A Vereadora, CÉLIA LURDES KOERBES saudou os colegas vereadores, a mesa diretora, 

assessora jurídica, diretora legislativa e as pessoas que acompanham a transmissão ao vivo, pelo Facebook. 

Aproveitou o espaço para elogiar a Secretaria de Obras e sua equipe pelo trabalho que estão realizando, 

ressaltando que não devemos apenas criticar e cobrar, pois nem tudo se consegue resolver, esclarecendo 

que estão com três funcionários a menos nas obras. Disse que conversando com o Secretário de Obras, 

Augusto, ele teria lhe falado da importância de contar com uma máquina niveladora, que facilitaria o 

trabalho. Disse ainda que o valor é alto, mas que já encaminharam um projeto que foi protocolado junto ao 

Ministério da Agricultura ao qual permanecem aguardando. Célia comentou que passando por Boa Vista, 

Mãe de Deus, subida para Linha São João e Cafundó, pôde conversar com alguns moradores, que se 

disseram estar muito satisfeitos, elencando diversas manutenções feitas nas estradas do Município. Célia 

disse ter ficado muito animada ao saber que o terreno nos fundos do prédio da prefeitura, atrás da garagem, 

foi roçado, pois este é um pedido que já vem da administração anterior. Comentou que conversando com a 

prefeita Vânia, ela lhe disse que já possuem um projeto, para fazer ali um belo espaço que também servirá 

de estacionamento para veículos, dispondo assim, de mais espaço para quem necessita ir ao Posto de Saúde. 

Disse ter certeza de que será uma bela obra e que irá melhorar o visual deste espaço, lembrando da lei que 

foi aprovada pelo legislativo a qual normatiza o serviço público de limpeza de terrenos baldios, no dia 

quatro de fevereiro que foi uma bela iniciativa do Poder Público. Seguindo, Célia relatou que esteve 

visitando a empresa Metalbovi e sugeriu a colocação de placas que identifiquem a localização da empresa, 

visto que o local conta com grande fluxo de caminhões e carros. Também considerou importante sinalizar 

a saída de caminhões e veículos do local, visando a redução de velocidade nas proximidades da empresa, 

evitando assim possíveis acidentes. A Vereadora, CAMILA REGINA FOLLMANN, cumprimentou a 

mesa diretora, aos demais colegas vereadores, assessora jurídica, diretora legislativa e a todos que estavam 

acompanhando a sessão, virtualmente. Na oportunidade, fez um agradecimento ao Poder Executivo por 

estar atendendo ao seu pedido de iluminação da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, na Rua Dez de Novembro 

em Boa Vista. Esclareceu que naquele mesmo dia foram colocados os postes com o auxílio da Certel e que 

nos próximos dias será feita a colocação de fios novos e de lâmpadas, pois quem passa pela Gruta sabe que 

estava tudo escuro, assim, deixando a Gruta iluminada a estrada ficará mais segura para os que passam por 

lá. Camila também fez um pedido para que seja dada atenção à via em frente ao Cebovi, pois na Rua Hedio 

Lourenço Dilli, há um quebra-molas, onde quem vem de Poço das Antas para Boa Vista, nota que o 

calçamento está afundado o que dificulta a passagem de carros mais baixos. A Vereadora ANDRÉIA 

BRINCKMANN GRIEBELER, após passar os trabalhos da mesa diretora ao vice-presidente e sendo por 

este convidada a fazer uso da tribuna, cumprimentou os colegas vereadores, assessora jurídica, diretora 

legislativa e em especial a todos os munícipes que acompanham a transmissão da sessão ordinária, ao vivo. 

Disse que conforme a colega, vereadora Célia já havia comentado a respeito da Secretaria de Obras, Andréia 

comentou que esteve lá e acompanhou os serviços prestados e juntamente com os responsáveis tomou 

liberdade de tomar nota e apresentar aqui alguns serviços que foram prestados nos três meses e meio desta 

administração. Falou da demanda dos serviços particulares que é muito grande e que nesse pouco tempo, 

foram prestados 280 serviços particulares, gratuitamente. Esclareceu que serviços prestados 

particularmente e com horas pagas, entre retroescavadeira hidráulica, foram 190 horas trabalhadas e mais 

as horas que excedem e são pagas no balcão da prefeitura. Segundo Andréia, mesmo com a exoneração de 
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alguns funcionários, ainda foram realizados muitos serviços, entre eles: consertos e reformas na escola do 

Município que ficou fechada durante um ano, recuperação das estradas em todas as comunidades, serviços 

de roçadas em diversas localidades do Município, mas que ainda faltam algumas comunidades que serão 

atendidas nos próximos dias. Pediu a compreensão de todos, pois em breve todos serão atendidos. Ressaltou 

também as pinturas feitas nas faixas de pedestres e nos quebra-molas. Ainda quanto as obras, falou que está 

em processo a legalização de quatro saibreiras, já tendo mais uma em vista para ser consolidada. Encerrou 

parabenizando a equipe das obras que, com pouco, conseguem fazer muito.  Andréia, falou a respeito do 

Projeto de Lei n° 020/2021, que trata da renovação do convênio com o Hospital Ouro Branco (HOB), 

frisando ter sido muito válida a reunião que tiveram na sexta-feira, na qual os vereadores puderam tirar suas 

dúvidas, pedindo esclarecimentos à prefeita Vânia, que explanou o projeto. Disse que o Executivo se reuniu 

diversas vezes com o Diretor do Hospital para ajustar valores, recalcular, até chegar aos valores que fiquem 

mutuamente justos para ambas as partes. Disse ainda saber que os valores mudam de ano para ano, mas 

conforme a prefeita, ambos os lados cederam para firmar este convênio, para que o hospital possa atender 

cada vez melhor os nossos munícipes. Lamentou que o colega vereador Adriano Stiehl não pôde se fazer 

presente na reunião, pois assim também teria conhecimento de como ocorreram as negociações, tornando-

as justas para ambas as partes. O Vereador ADRIANO STIEHL cumprimentou a mesa diretora, os demais 

vereadores, assessora jurídica e diretora legislativa. Adriano aproveitou o espaço para fazer dois pedidos 

ao Executivo através de indicações. Uma delas, diz respeito à telefonia celular no Município, considerando 

que algumas localidades infelizmente ainda não contam com a cobertura da operadora Claro. Ressaltou que 

esteve em diversas localidades do Município e que este é um pedido de muitos munícipes. A outra 

indicação, refere-se a um pedido à administração municipal que através da Secretaria de Saúde viabilize a 

contratação de um cirurgião dentista para atuar na Unidade Básica de Saúde. Frisou que este é um pedido 

muito antigo que já vem sendo solicitado da época em que o vereador atuou como Secretário da Saúde. 

Esclareceu que hoje as extrações são feitas pelo CISCAÍ, mas a contratação seria interessante, porque há 

vários procedimentos que não são realizados na Unidade Básica de Saúde do Município e que deveriam ser 

lá realizados. Por fim, solicitou que os pedidos sejam encaminhados ao Executivo, para que sejam atendidos 

e resolvidos da melhor forma. ORDEM DO DIA: Entraram na Ordem do Dia três Projetos de Lei de 

iniciativa do Poder Executivo. PROJETO DE LEI número dezenove, de dois mil e vinte e um, de iniciativa 

do Poder Executivo, autoriza arcar com despesas alusivas as comemorações do 33º Aniversário do 

Município, aprovado por unanimidade com nove votos. PROJETO DE LEI número vinte, de dois mil e 

vinte e um, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza o Município a firmar Convênio com a Associação 

Beneficente Ouro Branco e dá outras providências, aprovado com oito votos: um voto contrário do vereador 

Adriano Stiehl. PROJETO DE LEI número vinte e um, de dois mil e vinte e um, de iniciativa do Poder 

Executivo, autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 13.125,00 com a inclusão de meta na 

LDO e Orçamento vigente, para alocar despesas com enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), com 

recursos da redução de rubrica orçamentária, aprovado por unanimidade com nove votos. ASSUNTOS 

GERAIS: O vereador Luiz aproveitou o momento para falar que ficou muito feliz em saber que nos 

próximos dias, as demais comunidades do interior serão atendidas com a roçada das estradas. Reforçou o 

pedido para que sejam feitas melhorias em alguns pontos específicos, destacados por ele. A Presidente 

lembrou aos colegas do prazo para a apresentação da Declaração do Imposto de Renda, que expira no dia 

trinta e um de maio, caso alguém já tenha a declaração em mãos, que a traga para arquivar uma cópia na 

Câmara, pois é uma exigência legal. Encerrou a sessão agradecendo a presença de todos e comunicou que 

a próxima sessão ordinária será no dia três de maio de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, para a qual 

convidou a todos para assistir a transmissão ao vivo. Estiveram presentes na sessão também, ambas as 

servidoras da Câmara Municipal de Vereadores. Nada mais havendo a tratar, eu diretora legislativa, 

Fernanda Laísa Herbert, lavrei a presente ata que após lida, discutida e aprovada será assinada pela 

Presidente e demais vereadores. Poço das Antas, três de maio de dois mil e vinte e um.  
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