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ATA N° 012/2021 

 

 Ata da sessão ordinária realizada no dia dezessete de maio 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 desejou boa noite aos demais colegas 

vereadores, à assessora jurídica, à diretora legislativa, registrou a presença da Excelentíssima 

senhora Prefeita Municipal, Vânia Brackmann e saudou o ex-colega vereador, Marcos 

Antônio Beuren, que se fez presente na condição de representante do jornal O Informativo. 

Em seguida, 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 

ordinária do dia três de maio de dois mil e vinte e um. CORRESPONÊNCIAS 

RECEBIDAS: Leitura do Ofício nº 073/2021, enviado pela Prefeita Municipal, Vânia 

Brackmann, enviando, em anexo, o Decreto nº 2.379, de 30 de abril de dois mil e vinte e um, 

que estabelece o Plano de Ações para adequação do Decreto Federal nº 10.540/20, que dispõe 

sobre a implantação de um Sistema Padrão Mínimo de Qualidade – PMQ, do Sistema Único 

e integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC. USO 

DA TRIBUNA: O Vereador RODRIGO GALDINO SCHWINGEL iniciou agradecendo a 

equipe legislativa, assessora jurídica, Dra. Gisela e diretora Legislativa, Fernanda e seguiu 

dando boas-vindas à Prefeita Municipal, Vânia, assim como, ao ex-vereador Marcos Beuren, 

ambos presentes na sessão e a todos que estiveram acompanhando a transmissão, ao vivo, da 

sessão. Agradeceu aos colegas vereadores pela sensibilidade com a qual avaliarão o Projeto 

de Lei número dois do Legislativo, de sua autoria, protocolado nessa data, que institui a 

declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece um rol de direitos 

que os cidadãos poderão se beneficiar, caso optem por empreender no Município de Poço das 

Antas, assim, facilitando a vida do pequeno empreendedor. Afirmou que esse projeto irá 

ajudar muito na economia do Município. Disse que quem gera empregos não é a Prefeitura, é 

a iniciativa privada, é aquele que se arrisca e cria uma empresa, que precisa batalhar para 

pagar o próprio salário e de seus empregados. Disse ainda que o melhor que o Município tem 

a fazer, em muitos casos, é não atrapalhar quem gera emprego. Se um munícipe decide se 

arriscar a empreender, abrir um salão de beleza, um escritório de contabilidade, vender pão 

caseiro, fabricar vassouras de palha, abrir uma pequena marcenaria, uma loja de roupas ou 

uma oficina de bicicletas, nós temos que apoiar, dar as condições para que ele arrisque, ganhe 

o seu sustento e cresça. Assim, daqui a algum tempo, se a economia e o Município o deixarem 

crescer, poderá empregar uma ou duas pessoas. Há empresas em Poço das Antas hoje, com 

mais de cinquenta funcionários que começaram assim, com uma, duas pessoas. Reforçou que 

precisamos de mais empresas como essas e só faremos isso, facilitando a vida do 

empreendedor. Esclareceu que esta lei não foi inventada por ele, mas que já existe, é uma Lei 

Federal nº 13.874/2019, porém o Município ainda não recepcionou essa lei. Comentou que 

outros Municípios também o estão fazendo, citou como exemplo as cidades de Esteio, Porto 

Alegre e Teutônia. Ainda disse que se não tomarmos o devido cuidado, os empreendedores 

vão acabar se mudando para lá. Pediu a aprovação do projeto, esclarecendo que esta lei vai 

obrigar a Prefeitura a estabelecer um prazo para resposta à solicitação de um munícipe, ou 

seja, se eu protocolar um projeto de construção de uma casa ou um galpão, a prefeitura tem a 

obrigação de me dizer, em decreto, em quantos dias irei receber essa resposta. Se o decreto 

estabelecer que no prazo de até trinta dias o projeto deve ser analisado, e, caso não ocorra 

nesse período, o projeto estará tacitamente aprovado. Essa Lei vai fazer com que, se você tirar  
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uma foto da conta de luz e enviar para o setor responsável da Prefeitura, via WhatsApp, essa 

foto vai ter a mesma validade de uma cópia autenticada em cartório. Afinal de contas o ente 

público, antes de mais nada deve ter a presunção de legitimidade e boa-fé, ou seja, acreditar 

nas pessoas. Vai fazer com que um estabelecimento possa funcionar aos domingos e feriados 

se quiser, desde que sejam respeitados o silêncio, a tranquilidade e a legislação trabalhista. 

Vai fazer com que os empreendimentos de baixo risco, salão de beleza, marcenaria, loja de 

roupas, por exemplo, não precise de alvará de funcionamento da Prefeitura para funcionar. 

Em resumo, a lei de liberdade econômica, dá liberdade para quem quer trabalhar, faz as coisas 

menos burocráticas e a vida mais simples, abre, inclusive, espaço para que a própria Prefeitura 

possa se preocupar com problemas maiores. Encerrou dizendo aos munícipes que na próxima 

sessão serão votados dois projetos importantíssimos, este e o Plano Plurianual, onde convidou 

a todos para acompanharem ao vivo uma das sessões mais importantes desse ano. Rodrigo, 

pediu mais uma vez aos colegas desta Câmara para que apreciem os projetos de lei, da melhor 

forma. A Vereadora ANDRÉIA BRINCKMANN GRIEBELER, após passar os trabalhos 

da mesa diretora ao vice-presidente Luiz Naldair Pereira da Silva, foi convidada para fazer 

uso da tribuna. Iniciou desejando boa noite, especialmente a todas as pessoas que 

acompanharam a transmissão da sessão em suas casas. Seguindo falou da indicação número 

vinte e um de autoria do vereador, Adriano Stiehl, a qual trata da contratação de um cirurgião 

dentista, onde expôs a sua opinião referente ao assunto, sugerindo que ao invés de contratar 

mais um cirurgião dentista, fosse feito um convênio. Justificou que já temos no Município, a 

dentista Ana Paula Becker que atende a população e que talvez o Poder Executivo possa 

analisar isso de perto, para decidir o que for mais viável. Reforçou que é apenas uma sugestão, 

mas que acredita que a população iria gostar muito, pedindo ao Poder Executivo que veja com 

bons olhos e quem sabe possa fazer esta negociação. Andréia falou da sua ida a Capital 

Federal, Brasília, juntamente com a Prefeita Municipal, Vânia Brackmann, que foi algo de 

imediato, mas que deu tudo certo, dizendo que levaram muitos projetos, muitos pedidos e que 

foram muito bem recebidas e possuem uma boa perspectiva. Ressaltou que todos os prefeitos, 

assessores, vereadores buscam recursos. Foram lançadas as sementes e agora vamos aguardar 

a colheita. Aproveitou para comentar sobre o aniversário do Município que ocorreu no dia 

doze de maio de dois mil e vinte e um, em que completou trinta e três anos de emancipação 

política. Acredita que as homenagens foram muito bem divulgadas pelas redes sociais. 

Inclusive, a Câmara de Vereadores também registrou a sua participação com um vídeo, 

contendo pronunciamentos de cada vereador. Cada um gravou do seu jeito, deixando o vídeo 

bem diversificado e muito bacana. Agradeceu aos colegas por terem colaborado. Esclareceu 

também, que na impossibilidade de realizar uma grande festa, em comemoração ao aniversário 

do Município, foram lançados dois desafios: Poço das Antas em Movimento, percurso um e 

dois, que puderam ser realizados através de caminhadas, corridas, de bicicleta ou a cavalo. 

Disse que ficou surpresa ao ver tantas pessoas participando, pessoas de todas as idades. 

Elogiou a iniciativa, por ser algo muito saudável e lembrou as pessoas que já realizaram o 

desafio, que já podem retirar os seus brindes, na Secretaria Municipal da Educação. ORDEM 

DO DIA: Entrou na ordem do dia, um Projeto de Lei de inciativa do Poder Executivo, 

PROJETO DE LEI número vinte e quatro de dois mil e vinte e um, autoriza abrir Crédito 

Adicional Especial no valor de R$ 12.000,00 com a inclusão de meta na LDO e Orçamento 

vigente, para alocar despesas de custeio na área da saúde, com recursos do superávit 

financeiro. Aprovado por unanimidade com nove votos. ASSUNTOS GERAIS: O vereador 

Luiz Naldair Pereira da Silva aproveitou o momento para pedir a melhoria das estradas das 

comunidades do interior, Santa Inês, Goelzenberg e Fritzenberg, bem como, roçadas nessas 

localidades. Também falou da viatura que Poço das Antas recebeu, dizendo que acredita que 

todos os partidos tiveram participação, inclusive o Partido Progressista. O vereador, Clóves 

André Knob, convidou os colegas para que deem uma atenção especial ao Projeto de Lei 

número vinte e três, que trata do Plano Plurianual 2022 – 2025, o qual considera muito  
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importante. A vereadora Andréia Brinckmann Griebeler disse que o Contador Volnei solicitou 

a ela para que junto com os demais vereadores, decidissem qual seria a melhor data para 

realização da audiência pública, para apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre 

de dois mil e vinte e um. Por consenso, os vereadores optaram pelo dia vinte e quatro de maio, 

às treze horas. Encerrando a sessão, a Presidente agradeceu a presença de todos e comunicou 

que a próxima sessão ordinária será realizada no dia sete de junho 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 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 pela Presidente e demais 

vereadores. Poço das Antas, sete de junho de dois mil e vinte e um.  
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