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ATA Nº 011/2021 

 

 Ata da sessão ordinária realizada no dia três de maio de dois mil e vinte e um, no Plenário 

da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, sob a presidência do vereador, Luiz Naldair Pereira 

da Silva que iniciou às dezenove horas. O presidente em exercício 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, 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 à apreciação do Plenário e aprovada a ATA, relativa à 

sessão do dia dezenove de abril de dois mil e vinte e um. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Leitura 

do Memorando nº 006/2021, enviado pela vereadora Andréia Brinckmann Griebeler, informando a sua ida 

à Brasília, na qualidade de representante do Poder Legislativo, justificando, assim, a sua ausência nesta 

sessão ordinária. Leitura do Ofício nº 070/2021, enviado pela Prefeita Municipal, Vânia Brackmann, 

comunicando o atraso estimado de quinze dias, no envio do Projeto de Lei que estima o Plano Plurianual 

(PPA) 2022-2025, ao Poder Legislativo do Município, devido a licença de servidora responsável e aos 

transtornos e protocolos vigentes do COVID-19, com impactos relevantes no funcionamento das atividades 

da Prefeitura e na realização das audiências públicas para a definição das prioridades. Leitura do Ofício nº 

071/2021 enviado pela Prefeita Municipal, Vânia Brackmann, comunicando sua viagem para a Capital 

Federal, Brasília, no dia três de maio, onde permanecerá até o dia seis de maio, com a finalidade de visitar 

gabinetes para fazer pedidos de emendas, dialogar junto aos Ministérios liberação de recursos, de várias 

emendas parlamentares. USO DA TRIBUNA: O Vereador LEONARDO JOSÉ FLACH saudou a mesa 

diretora, os colegas vereadores, assessora jurídica, diretora legislativa e as pessoas que acompanharam a 

transmissão da sessão ao vivo, pela página do Facebook. Leonardo falou da notícia recebida na semana 

anterior, comunicando o atendimento de um pedido feito pelo PTB de Poço das Antas, no ano de dois mil 

e dezenove, através do Deputado Estadual, Aloísio Classmann e reforçado através de ofício ao vice-

governador, Ranolfo Vieira Junior, que também ocupa a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande 

do Sul, ambos do PTB. Esclareceu, que esse pedido foi atendido pela bancada federal gaúcha, que juntos 

conseguiram para Poço das Antas uma viatura para a Brigada Militar. Um veículo Renault, Duster, semi-

blindado, que será entregue amanhã, quatro de maio. Agradeceu aos colegas do PTB de Poço das Antas, ao 

vice-governador, a toda bancada federal gaúcha, ao Deputado Lucas Redecker, do PSDB pela parceria, e, 

de forma muito especial, ao Deputado Aloísio Classmann e a todo o seu gabinete que sempre recebeu bem 

os poçoantenses e que mais uma vez lembrou de Poço das Antas. Seguiu trazendo uma situação relacionada 

com a sessão anterior, onde foi aprovado o Projeto de Lei que autoriza convênio com o Hospital Ouro 

Branco. Disse saber que são destinados muitos recursos para o Hospital e que por essa razão, as pessoas 

cobram cada vez mais, um atendimento qualificado. Comentou que conversou com a Secretaria da Saúde, 

para saber de quem é a responsabilidade pela coleta dos exames de sangue pelo laboratório? A Secretária 

lhe informou que a responsabilidade, pela coleta dos exames pelo laboratório, é do Hospital Ouro Branco. 

Leonardo relatou que em determinados dias do mês estão ocorrendo alguns problemas, porque somente há 

uma funcionária que preenche os formulários e realiza a coleta do material para exames, o que acarreta 

muita demora no serviço. Que munícipes chegam cedo para ser atendidos, para depois ir ao trabalho e que 

quando há grande número de pessoas aguardando atendimento e somente uma funcionária para atender, 

acaba atrasando as pessoas em seus compromissos de trabalho ou que acompanham familiares e idosos, 

sem contar a questão da Pandemia, porque gera aglomeração de pessoas por todo esse tempo. Leonardo 

solicitou à Secretaria Municipal da Saúde e também ao Hospital Ouro Branco, responsável pelo serviço, 

que busquem uma solução, sugerindo que nos casos em que há muita demanda, o laboratório providencie 

a presença de mais um profissional para auxiliar nas coletas e cadastros. Ressaltou ainda que se o trabalho 

é oferecido no Município, os munícipes têm o direito de exigir um atendimento de boa qualidade. Leonardo 

se referiu, por fim, ao pagamento do Bônus Agrícola, dizendo que pelo calendário de pagamentos, estes já 

deveriam ter iniciado no dia primeiro de abril e que até agora nenhum produtor foi atendido. Disse que 

gostaria que esse calendário começasse a ser cumprido. O Vereador RODRIGO GALDINO  
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SCHWINGEL, cumprimentou os nobres colegas vereadores, assessora jurídica, diretora legislativa e aos 

munícipes que assistiram a transmissão. Rodrigo iniciou dizendo que, um bom trabalho, deve ser 

reconhecido e um favor, dever ser sempre agradecido. Com isso, relatou que no início deste ano, conversou 

com o Secretário de Obras, Augusto, para pedir que fizessem, com tempo e quando houvesse mão-de-obra 

disponível, a conclusão da ponte, na estrada do moinho, próximo ao frigorífico, na qual uma lateral ainda 

estava aberta, com ferros de construção perigosamente apontados para quem trafegava por ali. Falou que 

vinha acompanhando o andamento dessa obra que evolui devagar. Mas conforme combinado, nesta semana 

o secretário lhe informou que a obra estava pronta, mesmo com pessoal reduzido, foi levantado o muro, 

construído a caixa e finalmente concretada a lateral da ponte. Aproveitou para externar seus agradecimentos 

aos colegas, Augusto Dattein, Leonardo Griebeler e Mauro Soares. Seguiu falando da indicação nº 

022/2021 de sua autoria, onde disse que acredita na participação social, relatando a enquete que fez nas 

redes sociais há um tempo atrás, perguntando o seguinte: “O que você acharia se o Município 

disponibilizasse a lista do acervo da biblioteca municipal no site da prefeitura”? Disse que somando os 

votos das duas enquetes, obtivemos cento e vinte e cinco votos dizendo ser uma ótima ideia, o que 

representa noventa e sete por cento dos entrevistados, que acreditaram nessa proposta. Sendo assim, cento 

e vinte e cinco pessoas, ao menos, mais os colegas vereadores imagina, esperam pela iniciativa do Poder 

Público de disponibilizar o acervo da biblioteca municipal no site da prefeitura. Ainda disse: “A boa leitura 

forma o indivíduo, aumenta o conhecimento, diverte e nos faz companhia em tempos de isolamento social”. 

Ressaltou que temos uma ótima biblioteca disponibilizada de forma gratuita pela Secretaria de Educação, 

que incentivar o uso dessa biblioteca, disponibilizando o seu acervo no site municipal, fará com que mais 

pessoas busquem os títulos que lhes agradam e evitará deslocamentos desnecessários à biblioteca e trará 

comodidade ao Munícipe, que poderá escolher o seu próprio livro no conforto de sua casa e depois somente 

retirá-lo no balcão. Rodrigo acredita que será muito fácil operacionalizar esse acesso que não irá trazer 

custos adicionais para o Município e só irá ajudar na valorização da leitura. Disse também que levanta a 

bandeira da cultura e da educação, mencionando a profissão de professora da senhora Prefeita. Acredita 

que estejam alinhados nesse pensamento, portanto, pediu aos colegas para que aprovem sua indicação. Por 

último, elogiou o pronunciamento do colega Leonardo ao esclarecer o processo da destinação da viatura, 

para a Brigada Militar de Poço das Antas, por iniciativa do PTB em dois mil e dezenove, reconhecendo e 

agradecendo a parceria. Esclareceu que no orçamento de dois mil e dezenove todos os deputados da bancada 

gaúcha, no congresso nacional, se uniram e fizeram uma emenda de aproximadamente dez milhões de reais 

para a compra de viaturas para o Rio Grande do Sul. E, posteriormente, cada Deputado indicou três 

Municípios que seriam contemplados com uma viatura, no valor de cento e trinta e sete mil reais cada uma. 

Mencionou que o Deputado Lucas Redecker, do PSDB indicou Cerro Grande, Chiapetta e Poço das Antas, 

cada um para receber uma viatura. Agradeceu a todos os deputados, mas em especial e de coração, pela 

indicação do nosso Município pelo Deputado Lucas Redecker, que é um grande parceiro do Município. A 

Vereadora CÉLIA LURDES KOERBES, saudou os colegas vereadores, a mesa diretora, assessora 

jurídica, diretora legislativa e aos munícipes que acompanharam a transmissão da sessão. Célia reconheceu 

e parabenizou a equipe da Secretaria de Obras pelo bom trabalho que realizaram nos últimos dias no 

Município e disse ter ficado muito contente com a conclusão das obras na Linha Fátima, Mãe de Deus em 

Boa Vista, onde foi reativada a estrada, que através da comunidade Mãe de Deus, liga o Município de Poço 

das Antas ao Município de Boa Vista do Sul. Ressaltou que essa obra é de suma importância pois estávamos 

sem acesso ao Município de Boa Vista do Sul, devido a uma obra que aquele Município está realizando em 

Linha Trípoli. Comentou que esta era uma reivindicação de muitos anos da comunidade Mãe de Deus e que 

se sente muito feliz, pois visitando o local já pode ver muitos veículos fazendo uso dessa via. Reforçou que 

o outro lado do Município também receberá atenção nos próximos dias, se assim o clima permitir. Célia 

externou sua alegria em saber que na reunião do Plano Plurianual – PPA, realizada na semana anterior na 

Sociedade CEBOVI, a prioridade número um escolhida foi a pavimentação da estrada que liga a Rua Hedio 

Lourenço Dilli, à Rua 10 de Novembro. Lamentou que não pode se fazer presente na reunião, por motivos 

de saúde, mas que acompanhou e tomou conhecimento das prioridades eleitas. Disse que este é um projeto 

que o partido do MDB já encaminhou há vários anos, ao Deputado Federal Alceu Moreira para conseguir 
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 uma verba que viabilizasse a pavimentação desta rua. Disse ainda ter quase certeza que ela já foi 

protocolada, mas que devido à Pandemia, os processos estão trancados. Seguiu falando da indicação nº 

020/2021, em pauta nesta noite, que trata da melhoria e ampliação do sinal de telefonia celular. Lembrou 

que nesse sentido a Câmara já aprovou o Projeto de Lei nº 2.168, no dia vinte e oito de janeiro de dois mil 

e vinte e um, que autoriza abrir crédito adicional no valor de cento e cinquenta e dois mil reais para alocar 

despesas de instalação e ampliação de rede de telefonia e internet. Esclareceu que um lado do Município já 

é atendido por estes serviços e que agora também as comunidades de Paris, Linha Fátima e Boa Vista serão 

atendidas. Finalizou dizendo que o Secretário da Administração, Jair, informou que a licitação para 

realização dessa obra de telefonia será feita nos próximos dias. O Vereador CLÓVES ANDRÉ KNOB, 

saudou a mesa diretora, assessora jurídica, diretora legislativa, demais colegas vereadores e o povo 

poçoantense que acompanhou a sessão. Clóves agradeceu ao trabalho que vem sendo feito na Secretaria de 

Obras e relatou que esteve nas comunidades de Boa Vista, Cafundó e Fátima, onde foi realizada a 

manutenção das estradas, que segundo ele, ficaram muito boas. Com isso comunicou que soube através do 

Secretário de Obras que as comunidades de Santa Inês, Fritzenberg e Gaelzenberg também serão atendidas 

nas próximas semanas. Clóves enalteceu, também, os serviços que estão sendo prestados pelo eletricista do 

Município, com a recuperação de diversos pontos da iluminação pública que são solicitados também através 

de indicações pelo Poder Legislativo. Pediu uma atenção nesse aspecto à iluminação junto a Gruta Maria 

Tereza Müller, que se encontra na Avenida São Pedro, local este que estará bastante movimentado devido 

ao desafio que o Município está realizando. Comentou sobre as reuniões do Plano Plurianual - PPA, da qual 

participou em duas comunidades e enalteceu a importância de atender aos pedidos elencados pelos 

munícipes nessas ocasiões. Seguindo, ressaltou os serviços de roçadas no Centro e em outros pontos do 

Município, onde pediu a colaboração da população que possui terrenos tomados por vegetação para que 

sejam tomadas atitudes em relação a prevenção da Dengue. Clóves, também reconheceu a agilidade do 

Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia nos atendimentos e ocorrências em Poço das Antas. Lembrou, 

ainda, da proximidade do aniversário de trinta e três anos do Município e convidou a todos os munícipes a 

participarem do primeiro Desafio Poço das Antas em Movimento. Finalizou desejando boa sorte à prefeita 

Vânia e à vereadora, Andréia, que se deslocaram a Capital Federal, Brasília, para buscar recursos ao 

Município. Concluiu desejando um feliz dia das mães a todas as mães. ORDEM DO DIA: Entraram na 

Ordem do Dia, um Projeto de Lei, de iniciativa do Poder Executivo, três Indicações de iniciativa do Poder 

Legislativo e um Memorando com justificativa de ausência da vereadora, Andréia Brinckmann Griebeler. 

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

autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$194.124,22 com recursos do superávit 

financeiro, aprovado com oito votos: ausência da vereadora Andréia. INDICAÇÃO número vinte, de dois 

mil e vinte e um, de iniciativa do vereador, Adriano Stiehl, para que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de providenciar a ampliação e melhoria do sinal de telefonia nas comunidades do interior que 

ainda não contam com a cobertura da operadora Claro. Aprovada com seis votos: Abstenção do autor, 

presidente em exercício não votou e ausente a vereadora Andréia. INDICAÇÃO número vinte e um, de 

dois mil e vinte e um, de iniciativa do vereador, Adriano Stiehl, para que o Poder Executivo através da 

Secretaria de Saúde, estude a possibilidade de viabilizar a contratação de um cirurgião dentista. Aprovada 

com seis votos: Abstenção do autor, presidente em exercício não votou e ausente a vereadora Andréia. 

INDICAÇÃO número vinte e dois, de dois mil e vinte e um, de iniciativa do vereador, Rodrigo Galdino 

Schwingel, para que o Poder Executivo disponibilize a lista do acervo da biblioteca pública municipal no 

site da prefeitura, ou outro meio digital oportuno. Indicou, também, que o Executivo Municipal, estude a 

possibilidade de firmar convênio com bibliotecas de universidades para aumentar o alcance dos munícipes 

a títulos de outras entidades, aprovado com seis votos: Abstenção do autor, presidente em exercício não 

votou e ausente a vereadora Andréia. O presidente em exercício colocou em apreciação a justificativa de 

ausência na sessão ordinária da noite, da vereadora Andréia Brinckmann Griebeler, que se encontrava em 

Brasília representando o Poder Legislativo de Poço das Antas, aprovado com sete votos, sendo que o 

presidente em exercício não votou. ASSUNTOS GERAIS: O Vereador Rodrigo complementou a sua fala 

inicial, comunicando que no dia seguinte iria a Porto Alegre participar da solenidade de entrega da viatura 
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à Brigada Militar lotada no Município e estendeu o convite aos demais colegas para acompanha-lo. O 

presidente em exercício falou que acredita que o Partido Progressista, também participou desse 

acontecimento, ressaltando que a atual viatura da Brigada Militar está com alta quilometragem e que o 

recebimento de uma nova, veio em um bom momento, parabenizando o Município. Por fim, desejou boa 

sorte a vereadora Andréia e a prefeita Vânia que se encontravam na Capital Federal, Brasília. Encerrando 

a sessão, comunicou que a próxima sessão ordinária será no dia dezessete de maio de dois mil e vinte e um, 

às dezenove horas, para qual convidou a todos para acompanhar a transmissão ao vivo. Estiveram presentes 

na sessão também, ambas as servidoras da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas. Nada mais 

havendo a tratar, eu diretora legislativa, Fernanda Laísa Herbert, lavrei a presente ata que após lida, 

discutida e aprovada será assinada pelo presidente em exercício e os demais vereadores. Poço das Antas, 

dezessete de maio de dois mil e vinte e um.  
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