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                                                 ATA Nº 005/2022 

 

Ata da Sessão Ordinária, realizada no dia quatro de abril 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. Iniciando os trabalhos, o presidente cumprimentou os colegas vereadores, 

assessora jurídica, Dra. Gisela, diretora legislativa, Fernanda e a todos que acompanharam a transmissão, 

ao vivo, de suas casas. 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 requerimento encaminhado pela vereadora Camila 

Regina Follmann, solicitando que a próxima sessão especial, a ser realizada fora da sede da Câmara de 

Vereadores, seja realizada no Centro Esportivo Boa Vista (CEBOVI), com sede na Rua Vanir José 

Schneider, 015, Boa Vista, Poço das Antas. Ainda, sugere que a data da realização seja preferencialmente 

designada para o mês de outubro de dois mil e vinte e dois, comprometendo-se a entidade a disponibilizar 

a estrutura necessária e adequada para receber o público. Após, foram submetidas a apreciação do Plenário 

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

ATA da sessão extraordinária do dia vinte e oito de março de dois mil e vinte e dois. USO DA TRIBUNA: 

a vereadora ANDRÉIA BRINCKMANN GRIEBELER, após os cumprimentos habituais, fez referência 

a situação crítica que se encontra a ponte que se localiza depois da sociedade Esperança e vai em direção a 

Santa Inês. Solicitou que seja feita a manutenção e melhoria da mesma, pois não está em condições de 

trafegabilidade. Andréia externou sua alegria e agradeceu a concretização de uma solicitação que é o 

recapeamento da ERS 419, que liga Poço das Antas à Teutônia. Seguindo, falou a respeito da solicitação 

dos moradores da Rua Maria Goreta Ludwig, para que este trecho também seja pavimentado, uma das 

poucas ruas que ainda não recebeu asfalto. Reforçou o seu pedido referente ao aumento do período de 

licença maternidade das funcionárias públicas, dizendo que espera o encaminhamento do projeto pelo Poder 

Executivo. Ainda, anunciou que neste mesmo dia o Posto de Saúde recebeu mais uma profissional médica, 

Dra. Vitória, que atenderá nas segundas e terças-feiras. O vereador CLÓVES ANDRÉ KNOB após os 

cumprimentos habituais, falou do início do torneio de canastra e paciência, na sexta-feira. Parabenizou a 

Administração Municipal pela iniciativa. Seguiu, parabenizando a Administração pela bela decoração de 

Páscoa junto a Praça Municipal. Alertou a toda comunidade a respeito do mosquito Aedes Aegypti e 

solicitou que todos façam a sua parte, afim de evitarmos esse problema em nosso Município. Em seguida, 

falou da sua indicação, na qual solicita o encaminhamento de um ofício ao Comando da 2ª Companhia do 

40º Batalhão de Polícia Militar, sediada em Teutônia, com o intuito de melhorar a atuação policial em nosso 

Município, com o retorno de rondas diárias, com viaturas e outras ações necessárias para garantir a presença 

do policiamento em nossas ruas e, assim, assegurar maior segurança aos nossos munícipes. Ainda, 

agradeceu pelo atendimento de uma indicação de sua autoria, que é a construção de abrigos nas paradas de 

ônibus ao longo da ERS 419, que já está acontecendo. Na PAUTA tivemos: a Emenda Modificativa e 

Aditiva nº 001/2022 ao Projeto de Lei nº 020/2022, de autoria da vereadora, Célia Lurdes Koerbes; os 

Projetos de Lei nº 20, 23, 24 e 25 de 2022, de iniciativa do Poder Executivo e a Indicação número 04 de 

2022, de autoria do vereador, Clóves André Knob, sendo que todas as proposições entraram na ORDEM 

DO DIA. EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA, 001/2022, de autoria da vereadora, Célia Lurdes 

Koerbes, ao Projeto de Lei nº 020/2022, que institui o Programa Municipal de Premiação a Consumidores, 

mediante a utilização da Plataforma Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 

providências. Aprovada, com sete votos: o Presidente não votou e com abstenção da autora. PROJETO 

DE LEI 20 de 2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, institui o Programa Municipal de 

Premiação a Consumidores, mediante a utilização da Plataforma Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio 

Grande do Sul e dá outras providências. Aprovado, com emenda modificativa nº 001/2022, com oito votos: 

o Presidente não votou. PROJETO DE LEI 23 de 2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, 

autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de dois mil e sessenta reais e cinquenta e oito centavos, 
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com inclusão de meta no Orçamento vigente, para alocar despesas com aquisição de medicamentos para 

distribuição, com recursos do excesso de arrecadação e do superávit financeiro. Aprovado, por 

unanimidade, com nove votos. PROJETO DE LEI 24 de 2022, de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal, autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de setenta mil reais, com inclusão de meta 

no PPA, LDO e Orçamento vigente, para alocar despesas com Programa Farmácia Cuidar Mais, com 

recursos do excesso de arrecadação e do superávit financeiro. Aprovado, por unanimidade, com nove votos. 

PROJETO DE LEI 25 de 2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza abrir Crédito 

Adicional Especial no valor de trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e sententa 

centavos, com inclusão de meta no PPA, LDO e Orçamento vigente, para alocar despesas com reforma de 

ginásio municipal de esportes, com recursos do excesso de arrecadação e do superávit financeiro. 

Aprovado, por unanimidade, com nove votos. INDICAÇÃO 004 de 2022, de autoria do vereador, Clóves 

André Knob, solicitando para que o Presidente da Câmara de Vereadores de Poço das Antas, após os 

trâmites regimentais e deliberação do plenário, seja enviado um ofício ao Comando da 2ª Companhia do 

40º Batalhão de Polícia Militar, sediada em Teutônia, subscrito por todos os vereadores do Município de 

Poço das Antas, com a finalidade  de estudar a possibilidade de melhorar a atuação policial em nosso 

Município, com o retorno de rondas diárias com viaturas e outras ações necessárias para garantir a presença 

do policiamento em nossas ruas e, assim, assegurar maior segurança aos nossos munícipes. Aprovada, com 

sete votos: o Presidente não votou e com abstenção do autor. ASSUNTOS GERAIS: o presidente colocou 

em discussão o requerimento encaminhado pela vereadora Camila e que foi aprovado, com sete votos: com 

abstenção da autora e do vereador Leonardo José Flach. Após, o presidente encerrou a sessão agradecendo 

a presença de todos e comunicou que a próxima sessão ordinária, será realizada no dia dezoito de abril e 

dois mil e vinte e dois, para a 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 constar, 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, dezoito de abril de dois mil e vinte e dois.  
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