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                                                 ATA Nº 002/2022 

 

 Ata da primeira Sessão Ordinária realizada no dia sete de março de dois mil e vinte 

e dois, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, sob a presidência do vereador, 

Maicon Luis Stuermer que iniciou às dezenove horas. Inicialmente, o Presidente fez os cumprimentos 

habituais e cumprimentou especialmente a todos que acompanharam a transmissão da sessão, ao vivo. 

Seguindo, convidou a todos para de pé 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. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Leitura do Ofício nº 036/2021, encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, comunicando que a Sra. 

Prefeita Municipal, Vânia Brackmann, estará de férias entre os dias dois e dezesseis de março de dois mil 

e vinte e dois. Portanto, os trabalhos do Executivo neste período, serão expedidos pelo Vice-Prefeito em 

exercício, Sr. Laurentino Flach, conforme prevê a Lei Orgânica. Após, foram submetidas a apreciação do 

Plenário e aprovadas, a ATA relativa à sessão ordinária do dia vinte de dezembro de dois mil e vinte e um 

e ATA da sessão extraordinária do dia cinco de janeiro de dois mil e vinte e dois. USO DA TRIBUNA: a 

Vereadora, ANDRÉIA BRINCKMANN GRIEBELER, após os cumprimentos habituais, fez menção ao 

dia oito de março, dia internacional da mulher, muito comemorado nos últimos anos, pois cada vez mais, 

as mulheres conquistam o seu espaço na sociedade. Parabenizou as colegas vereadoras, à assessora jurídica, 

à diretora legislativa, à Prefeita Municipal e à todas as mulheres que fazem parte dessa administração, pelo 

seu dia. Especialmente, parabenizou a todas as mulheres poçoantenses. Disse sentir muito orgulho porque 

aqui no Município, temos a oportunidade de sermos liderados por uma mulher, que é um exemplo de mulher 

humilde, batalhadora, guerreira e acima de tudo honesta. Disse que todos se orgulham com a conduta firme 

e forte, com que essa mulher desempenha seu papel de prefeita, parabenizando-a por nos representar tão 

bem. Informou que a comemoração alusiva ao dia da mulher, será realizada no mês de maio, junto com as 

festividades do aniversário do Município. Convidou a todos para a inauguração da praça, denominada 

Espaço Esperança, na comunidade Esperança, no dia dezenove de março, na parte da tarde. Neste dia e no 

mesmo local ocorrerá, também, a Feira do Produtor Rural e Artesanato e haverá uma bandinha para animar. 

Explicou que a Administração pretende fazer estes espaços em todas as comunidades e que esta, é a primeira 

praça, onde, além de brinquedos, bancos e área verde, o espaço contará com um equipamento inédito: uma 

bicicleta ergométrica, geradora de energia, fabricada em aço galvanizado para uso ao ar livre. Informou que 

o equipamento possui um gerador que produz energia limpa, necessitando apenas que o ciclista pedale, 

podendo gerar energia suficiente para carregar celulares e tablets. O equipamento está sendo doado pelo 

diretor da empresa Bioserve, Alexandre Carvalho, responsável pela fabricação do equipamento. Esclareceu 

que esse equipamento já está no mercado há quatro anos, mas que será o primeiro modelo instalado em 

Praça Pública no Vale do Taquari, dizendo que se orgulha muito por nosso Município ser o pioneiro. O 

vereador RODRIGO GALDINO SCHWINGEL, após os cumprimentos habituais mencionou que na data 

de hoje, protocolou uma indicação, para que o Poder Executivo aumente o período de licença maternidade, 

de quatro para seis meses. Enalteceu que essa indicação foi um pedido de muitos munícipes durante a 

campanha e que já estava pronta, porém tudo deve ser feito ao seu tempo. Rodrigo reconheceu o esforço e 

pedido da colega Andréia, que fez a mesma indicação em vinte e nove de março de dois mil e vinte e um, 

ainda sob a mordaça da Lei Complementar 173/2020 que proibia este tipo de matéria. Pediu para que a 

colega entenda o pedido como um reforço, pois outras demandas como, o videomonitoramento e a Feira do 

Produtor Rural, também foram feitos por mais de um vereador e isso apenas contribuiu para a sua realização 

de fato. Esclareceu que seu pedido é bastante simples, que o Município garanta o período de amamentação 

adequada às crianças até os seis meses, justificando o pedido. Disse ainda, acreditar que não há momento 

melhor, nem ninguém melhor, que a nossa Prefeita, que é mulher e que sabe dessa importância, para 

encaminhar esse projeto de lei para esta Casa Legislativa. Reforçou que com esta atitude, melhoraremos a 

saúde, o desenvolvimento e o futuro das nossas crianças. A vereadora, CAMILA REGINA FOLLMANN, 

após os cumprimentos habituais, agradeceu ao Poder Executivo por estar atendendo ao seu pedido feito no 

ano passado, que se refere à colocação de iluminação na Rua Hedio Lourenço Dilli, nas proximidades da 
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floricultura Jardinéia. Disse que os postes já estão colocados, faltando apenas puxar os fios e fazer a 

instalação das lâmpadas. Justificou que este foi um pedido de moradores que passam pelo local à noite e 

que não havia nenhuma iluminação, mas que acredita que em breve, estará concluída e que poderão passar 

pelo local com maior segurança. Ainda, aproveitou o momento para homenagear a todas as mulheres: a 

mulher é um ser humano maravilhoso, que resume em si força e delicadeza. Desejou que a mulher seja 

homenageada todos os dias com a intensidade que merece. O vereador ADRIANO STIEHL, após os 

cumprimentos habituais, informou que durante o recesso da Câmara, recebeu uma ótima notícia, que foi o 

atendimento de um pedido encaminhado ao Deputado Elvino Bohn Gass, no ano passado, para um repasse 

ao nosso Município de um recurso para pavimentação de ruas. No dia vinte e cinco de fevereiro recebemos 

a visita do Deputado, que nos trouxe um ofício comunicando a destinação de cento e vinte e cinco mil reais 

para a pavimentação da Estrada Branca, que será mais um projeto para interligar Poço das Antas à Salvador 

do Sul, São Pedro da Serra, Barrão e demais Municípios. Solicitou que o órgão responsável pela colocação 

de placas de sinalização de trânsito do Município, instale uma placa de sinalização no entroncamento que 

fica nas proximidades da propriedade de Darci Goelzer e Renato Schommer, pois no local foi feito um 

desvio de leito e munícipes relatam que várias pessoas que trafegam pelo local não sabem para onde ir, 

devido à falta de sinalização. Ainda, solicitou a colocação de uma lixeira próximo à propriedade de Nelson 

Rucks, entre as propriedades de Darci Goelzer e Renato Schommer. Seguindo, relatou que há duas semanas 

fez uma visita a um idoso de cem anos, residente no município, onde foi questionado pela família, referente 

a questão do agendamento de consultas médicas. Relatou que a família teria ligado para a unidade básica 

de saúde numa quinta-feira, pois o idoso não está muito bem e que a sua consulta foi agendada só para 

segunda-feira da semana seguinte. Solicitou para que a Secretaria se organize melhor e revise essas 

questões, pois um idoso nessa situação não pode aguardar tanto tempo por atendimento. Finalizou 

parabenizando a todas as mulheres pelo dia da mulher. O vereador CLÓVES ANDRÉ KNOB, após os 

cumprimentos habituais, fez menção ao início da Copa Transcitrus, que ocorreu na última sexta-feira, 

desejando um bom campeonato aos munícipes. Ainda, destacou o início da Copa Amizade, no dia de ontem, 

que tem apenas cinco clubes participantes. Ressaltou que Poço das Antas é o único município que está 

sendo representado por dois times, muito bem preparados, desejando-lhes boa sorte. Comemorou a 

aprovação de uma Emenda parlamentar destinada pelo Deputado Pompeo de Mattos, resultado da sua ida 

e de demais colegas, para Porto Alegre. A Emenda será no valor de cento e cinquenta mil reais, destinada 

para a próxima etapa da pavimentação da Estrada Branca. Agradeceu ao Deputado pela parceria. Destacou 

a recuperação das estradas que o setor de obras está realizando, no canto dos Forneck, dizendo que no 

momento o trecho está interrompido, mas que em breve, estará trafegável novamente. Externou sua alegria 

pela Administração Municipal estar atendendo uma indicação de sua autoria, feita no ano passado, para 

colocar postes para a instalação de tela junto a Praça Municipal, para evitar eventuais acidentes entre os 

que frequentam o local. Ainda, falou da indicação de sua autoria que foi protocolada no dia de hoje, que 

solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de instalar cestas de Basquetebol junto a quadra 

aberta, próximo a Escola Leo Pedro Schneider, pois é um espaço pouco utilizado e dessa forma o espaço 

poderá ser usufruído pelos esportistas. Na mesma indicação, solicitou que sejam colocadas barras de ferro 

junto a Praça Municipal, para a prática de exercícios, musculação, ao ar livre. Espera que o seu pedido seja 

atendido. Frisou o trabalho e empenho de todos os vereadores em busca de recursos de emendas para o 

Município, dizendo que é muito gratificante, ver todos trabalhando pelo mesmo ideal. Finalizou desejando 

a todas as mulheres um feliz dia da mulher, destacando a mulher que representa o nosso município, a única 

mulher prefeita do Vale do Taquari. O vereador LEONARDO JOSÉ FLACH, após os cumprimentos 

habituais, falou da boa notícia recebida, em janeiro, enquanto a Câmara esteve em recesso, onde o 

Município foi contemplado com um Projeto na área do turismo, destinado a asfalto na localidade de Santa 

Inês, cujo valor total da obra é de seiscentos e dez mil reais. Explicou que são recursos da Secretaria do 

Turismo do Estado, no valor de quatrocentos e vinte e sete mil reais, disponibilizados através do Secretário 

Ronaldo Santini, ao Município de Poço das Antas. Agradeceu ao Deputado Aloísio Classmann que 

intermediou a destinação do recurso, através do pessoal de seu gabinete e também, à Administração 

Municipal que providenciou toda a documentação necessária para que o Município estivesse apto a receber 
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este recurso. Reforçou que, em dezembro do ano passado, o Município recebeu a confirmação da vinda de 

trezentos e oitenta e sete mil reais, para a pavimentação da Estrada Branca e que agora, contamos com mais 

esse valor para a realização desta obra na Santa Inês, por parte da Secretaria Estadual do Turismo. Disse 

ficar muito feliz, em ver que todos os colegas estão se empenhando, como já colocado pelo colega Clóves, 

afirmando saber que o ano é propício e que precisamos ir atrás de recursos. Frisou que espera que os pedidos 

feitos ao Executivo, sejam atendidos. Ainda, disse que entende que a Secretaria de Obras está com uma 

demanda bem grande, devido também ao período de férias dos funcionários em janeiro e fevereiro, mas 

solicitou que, na Comunidade Mãe de Deus, próximo à divisa com Barrão, seja feita a recuperação da 

estrada e as roçadas, que estão um pouco atrasadas. Mencionou que na saúde, temos um orçamento 

privilegiado, para dois mil e duzentos habitantes. Comparando o dinheiro que temos disponível, com os 

percentuais que necessariamente são gastos, há situações como já colocado pelo colega, Adriano, que estão 

deixando a desejar, pois há muitas reclamações em relação a questão do reembolso do valor dos 

medicamentos. Enalteceu que nunca faltaram recursos para isso e o mínimo que precisamos fazer é chegar 

aos patamares em que já estávamos. Espera que a Administração intervenha nesse caso. Finalizou 

parabenizando a todas as mulheres poçoantenses, agradecendo pelo trabalho que prestam, às colegas, à 

prefeita e à todas que nos assistem desejou um feliz dia da mulher. A vereadora CÉLIA LURDES 

KOERBES, após os cumprimentos habituais, lembrou do dia oito de março, dia internacional da mulher, 

parabenizando a todas as mulheres do Município e lembrou da importância desta data para elas, pois todas 

são guerreiras. Informou que embora no calendário de eventos esteja marcada a comemoração alusiva ao 

dia da mulher, para o dia doze de março, o evento não será realizado nesta data, mas sim, juntamente com 

as comemorações alusivas ao aniversário do Município, no dia quatorze de maio, na parte da tarde, na 

Sociedade Esperança. Célia externou sua alegria, pelo pronunciamento dos colegas, em relação à todas as 

emendas conseguidas e em ver que todos estão lutando, juntos, pelo bem do Município. Mencionou que na 

semana passada foi depositada a emenda prometida pelo Deputado Federal, Márcio Biolchi, para a 

finalização da Academia ao ar livre, na comunidade Mãe de Deus, em Boa Vista. Falou sobre a indicação 

de sua autoria encaminhada ao Poder Executivo, para que este estude a possibilidade de encaminhar um 

projeto de lei que disponha sobre a política habitacional de interesse social do Município, com a finalidade 

de promover acesso a habitação à população de baixa renda, sugerindo a articulação conjunta com os órgãos 

e entidades que desempenham funções no campo da habitação. Informou que a Lei Orgânica prevê que o 

Município promoverá programas de interesse social, destinados a facilitar o acesso da população à 

habitação, promovendo o apoio à construção de moradias populares. Lembrou que muitos munícipes 

possuem o sonho de ter a sua casa própria, de sair do aluguel, mas que para as famílias de baixa renda, a 

realização desse sonho se torna cada vez mais distante. O vereador LUIZ NALDAIR PEREIRA DA 

SILVA, após os cumprimentos habituais, anunciou boas notícias à localidade de Santa Inês, com o 

andamento dos trâmites para a execução da pavimentação. Explicou que nesta noite entram em pauta os 

projetos de contribuição de melhoria na pavimentação da Estrada de Santa Inês, referentes a etapa II e III. 

Lembrou que o projeto que tratava da etapa I, já foi aprovado no ano passado. Esclareceu que o recurso 

oriundo da Secretaria do Turismo, por intermédio do Deputado Aloísio Classmann, é para o asfalto da 

estrada que vem da cascata, que o deixou muito contente. Também falou do atendimento de seu pedido de 

colocação da câmera de videomonitoramento, que será concluída nos próximos dias. Reconheceu e elogiou 

o trabalho realizado pela secretaria de obras, agradecendo pela recuperação da estrada no Canto Forneck. 

Finalizou parabenizando a todas as mulheres pelo dia da mulher. NA PAUTA encontram-se os projetos de 

lei número sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze de dois mil e vinte e dois, de autoria 

do Poder Executivo e as indicações número um, dois e três de dois mil e vinte e dois, de autoria do Poder 

Legislativo, sendo que todas as proposições entraram na ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI número 

sete de dois mil e vinte e dois, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a cobrança de 

Contribuição de Melhoria na execução de obra pública de pavimentação em asfalto CBUQ, em trecho da 

Estrada Geral Santa Inês – etapa II e III, e dá outras providências. Aprovado, com oito votos: o Presidente 

não votou. PROJETO DE LEI número oito de dois mil e vinte e dois, de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal, dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria na execução de obra pública de 
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pavimentação em asfalto CBUQ, em trecho da Av. São Pedro – etapa II, e dá outras providências. 

Aprovado, com oito votos: o Presidente não votou. PROJETO DE LEI número nove, de dois mil e vinte 

e dois, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza arcar com despesas alusivas as comemorações 

do 34º Aniversário do Município. Aprovado, com oito votos: o Presidente não votou. PROJETO DE LEI 

número dez, de dois mil e vinte e dois, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza abrir Crédito 

Adicional Especial no valor de R$ 26.500,00, com inclusão de meta no PPA, LDO e Orçamento vigente, 

para alocar despesas com subvenção social a entidade de assistência social, com recursos do superávit 

financeiro. Aprovado, por unanimidade, com nove votos. PROJETO DE LEI número onze, de dois mil e 

vinte e dois, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza o repasse de recursos financeiros à 

entidade, sem fins lucrativos, “Associação Abrigo Comarca de Teutônia” e dá outras providências. 

Aprovado, com oito votos: o Presidente não votou. PROJETO DE LEI número doze, de dois mil e vinte 

e dois, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, altera a redação da alínea “k”, do inc. II, do art. 42º da 

Lei n° 2.084/2019, que disciplina o parcelamento do solo para fins urbanos e a regularização fundiária 

sustentável. Aprovado, com oito votos: o Presidente não votou. PROJETO DE LEI número treze, de dois 

mil e vinte e dois, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza abrir Crédito Adicional Especial 

no valor de R$ 17.000,00, com inclusão de meta no PPA, LDO e Orçamento vigente, para alocar despesas 

com aquisição de material químico via consórcio público, com recursos do superávit financeiro. Aprovado, 

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

iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de                        

R$ 43.000,00, com inclusão de meta no PPA, LDO e Orçamento vigente, para alocar despesas com 

construção de escada em concreto armado, com recursos do superávit financeiro. Aprovado, por 

unanimidade, com nove votos. PROJETO DE LEI número quinze, de dois mil e vinte e dois, de iniciativa 

do Poder Executivo Municipal, autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.000,00, com 

inclusão de meta na LDO e Orçamento vigente, para alocar despesas com elaboração de projetos para 

pavimentação, com recursos do superávit financeiro. Aprovado, por unanimidade, com nove votos. 

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

para que o Poder Executivo estude a possibilidade de encaminhar à esta casa, mudança no Art. 211 caput 

da lei nº 241 de 16 de abril de 1993, (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais), prevendo o 

aumento na licença à gestante de 120 dias, para 180 dias. Aprovada, com sete votos: o Presidente não votou 

e abstenção do autor. INDICAÇÃO número dois, de dois mil e vinte e dois, de autoria da vereadora, Célia 

Lurdes Koerbes, para que o Poder Executivo, estude a possibilidade de encaminhar a esta Casa Legislativa 

um projeto de lei que disponha sobre a política habitacional de interesse social do Município, com a 

finalidade de promover o acesso à habitação, à população de baixa renda. Aprovada, com sete votos: o 

Presidente não votou e abstenção da autora. INDICAÇÃO número três de dois mil e vinte e dois, de autoria 

do vereador, Clóves André Knob, para que o Poder Executivo, estude a possibilidade de instalar barras de 

ferro, junto à Praça Municipal para a realização de exercícios físicos, musculação, ao ar livre. Ainda, sugere 

que, sejam instaladas cestas, para a prática de Basquetebol de rua, na quadra aberta, próximo a Escola Leo 

Pedro Schneider. Aprovada, com sete votos: o Presidente não votou e abstenção do autor. ASSUNTOS 

GERAIS: o presidente colocou em discussão o calendário para as próximas sessões ordinárias, em dois 

mil e vinte e dois, aprovado por unanimidade. O vereador, Clóves, convidou a todos os munícipes para 

participarem e torcerem pelo time de Poço das Antas, na Copa Transcitrus que nesta próxima sexta-feira, 

onze de março, será sediada pelo Município de Poço das Antas. O presidente encerrou a sessão agradecendo 

a presença de todos e comunicou que a próxima sessão ordinária, será no dia vinte e um de março de dois 

mil e vinte e dois, às dezenove horas, para a qual convidou a todos para acompanharem a transmissão da 

sessão, 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 considerada de acordo, será assinada pelo presidente e demais vereadores. 

Poço das Antas, vinte e um de março de dois mil e vinte e dois.  
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