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ATA Nº 013/2022 

 

Ata da Sessão Ordinária, realizada no dia vinte e cinco de julho 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. Após os cumprimentos habituais, 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: Andréia Brinckmann Griebeler, Camila Regina Follmann, Célia Lurdes Koerbes, Clóves André 

Knob, Leonardo José Flach, Luiz Naldair Pereira da Silva, Maicon Luis Stuermer, Rodrigo Galdino 

Schwingel e Veleda Renita Wilke Gaelzer. Em seguida, foi submetida a apreciação do Plenário e aprovada 

a ATA, relativa à sessão ordinária do dia onze de julho de dois mil e vinte e dois. Dando continuidade, o 

presidente informou aos colegas vereadores e também a todos que assistem à transmissão das sessões, que 

neste ano a Câmara de Vereadores adquiriu equipamentos de informática: duas câmeras de vídeo, para 

melhorar e aproximar mais a imagem dos que usam a tribuna e, dois notebooks, para auxiliar nos trabalhos 

desta Casa Legislativa. Ressaltou que cada vez mais os órgãos públicos e também a iniciativa privada, 

realizam os seus trabalhos com uso da internet, com o auxílio da tecnologia, por meios eletrônicos, que são 

mais rápidos e econômicos. E, o Poder Legislativo de Poço das Antas também precisa acompanhar essa 

evolução e tornar nossa gestão mais transparente e acessível a todos. Destacou que desde 2021 as sessões 

da Câmara estão sendo transmitidas, ao vivo e, a partir de hoje a secretária da mesa fará a leitura dos 

pareceres e projetos de lei diretamente pelo notebook, não mais pelo meio físico, papel. USO DA 

TRIBUNA: o vereador, RODRIGO GALDINO SCHWINGEL, após os cumprimentos habituais, 

explanou sobre a realização das audiências públicas, que segundo ele, são a melhor forma do cidadão 

participar ativa e diretamente das escolhas que vão direcionar os esforços e o orçamento do nosso 

Município. Lembrou que a última audiência da Lei de Diretrizes e Orçamento ocorreu na sexta-feira, dia 

vinte e dois, às treze horas e trinta minutos. Destacou que a participação popular é extremamente 

importante, por isso, solicitou através da indicação nº 009/2022, de sua autoria, que as audiências públicas 

sejam realizadas em horários mais oportunos, o que irá proporcionar maior participação popular. Desta 

forma, solicitou que as próximas audiências sejam realizadas em horários em que as pessoas pudessem 

realmente participar, fora do horário comercial. Sugerindo os horários entre às dezoito e vinte horas. A 

vereadora, VELEDA RENITA WILKE GAELZER, após os cumprimentos habituais, agradeceu ao 

vereador Adriano Stiehl, a oportunidade de estar ocupando uma cadeira nesta Casa Legislativa, desejando 

melhoras ao titular, que se encontra afastado por motivos de saúde. Ainda, aproveitou para solicitar aos 

responsáveis pela aplicação do produto BTI, que o façam assim que possível, em razão do mosquito 

borrachudo. Finalizou parabenizando a todos os colonos e motoristas pela passagem do seu dia. A 

Vereadora, CÉLIA LURDES KOERBES, após os cumprimentos habituais, saudou a todos os colonos e 

motoristas pelo seu dia. Célia relatou que juntamente com a colega vereadora, Camila, participou de um 

encontro com um grupo de pessoas, que realizam atividade física, coordenada pela profissional de educação 

física, Roberta Schneider. Externou sua alegria, em ver a participação da comunidade e parabenizou a 

profissional pelo excelente trabalho. Seguiu falando com a Secretária da Saúde, Anisete Schneider, sobre a 

possibilidade de criar um grupo de apoio às pessoas que enfrentam o câncer, onde pretendem trabalhar com 

programas de prevenção, autocuidado e apoio aos que necessitam, pois, juntos somos mais fortes. Finalizou 

trazendo dados sobre a doença, reforçando que todos precisamos se unir por um bem comum. O vereador, 

LEONARDO JOSÉ FLACH, após os cumprimentos habituais, falou da indicação nº 009/2022, de autoria 

do colega, Rodrigo, que se refere a realização das audiências públicas em horários mais oportunos. O 

vereador Leonardo lembrou que no dia vinte de agosto de dois mil e dezoito encaminhou uma indicação 

com a mesma finalidade, mas que até hoje não foi atendida, porém, deseja que a partir deste novo pedido a 

solicitação seja efetivada. Ainda, reforçou que a participação popular muito se reflete pelas demandas que 

foram ou não atendidas, o que tranquiliza e motiva as pessoas a participarem. Aproveitou para reforçar o 

pedido da colega, Veleda, para que seja aplicado o produto BTI, o mais rápido possível, pois o calor dos 

últimos dias já vem causando transtornos, em razão do mosquito borrachudo. Ainda, falou sobre o 

atendimento dos agricultores pela Associação, que está contando com apenas um operador. Solicitou que 

essa questão seja resolvida o mais breve possível, pois a demanda é grande. Finalizou parabenizando a 

todos os motoristas pelo seu dia, dizendo que são verdadeiros heróis, pelo que enfrentam nas estradas e por 

ainda continuarem nessa profissão tão importante, e, a todos os colonos, desde os colonizadores de Poço 
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das Antas, os grandes e pequenos produtores, fazendo um pedido à Administração para que dentro das suas 

condições realize mais programas de incentivo e que possam continuar contando com o apoio do Município. 

O vereador, CLÓVES ANDRÉ KNOB, após os cumprimentos habituais, parabenizou a todos colonos e 

motoristas. Em seguida, ressaltou a sua ida à Capital Federal, Brasília, como já mencionada na última sessão 

pelo colega, Maicon, em busca de novos recursos, agradecendo a oportunidade de acompanha-lo em busca 

dos interesses do Município. Disse que além de intensificar algumas demandas na área da Saúde e Educação 

estão fazendo muitos contatos e colocando vários objetivos para que nosso Município tenha cada vez mais 

suas necessidades atendidas. Clóves falou sobre a reunião que teve a finalidade de estreitar assuntos 

relacionados a cavalgada de Poço das Antas, que será realizada no dia vinte e cinco de setembro. Convidou 

toda comunidade a participar, reforçando que as demais informações serão divulgadas ainda nesta semana. 

Seguindo, falou sobre o projeto do legislativo nº 006/2022, de sua autoria, que institui a política de 

transparência nas obras públicas do Município de Poço das Antas. Explicou que o projeto objetiva trazer 

mais informações à população sobre qualquer obra pública que esteja sendo executada e com isso, ser cada 

vez mais transparente. Finalizou manifestando seu apoio ao pedido do colega, Rodrigo, referente ao horário 

de realização das audiências públicas do Município. Na PAUTA tivemos os Projetos de Lei nº 048/2022 – 

Substitutivo e o Projeto de Lei nº 049/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, o Projeto de Lei 

do Legislativo nº 006/2022, de autoria do vereador Clóves André Knob, o Memorando nº 008/2022, de 

autoria do vereador Adriano Stiehl e a Indicação nº 009/2022 de autoria do vereador, Rodrigo Galdino 

Schwingel, sendo que todas as proposições entraram na ORDEM DO DIA. PROJETO DE LEI 048/2022 

– SUBSTITUTIVO, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza abrir Crédito Adicional 

Suplementar no valor de R$ 543.813,00, com recursos do superávit financeiro, do excesso de arrecadação 

e da anulação parcial de rubricas orçamentárias, com solicitação de tramitação em regime de urgência. 

Aprovado, por unanimidade, com nove votos. PROJETO DE LEI nº 049/2022. De iniciativa do Poder 

Executivo Municipal, autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 346.687,00, com inclusão 

de meta no PPA, LDO e Orçamento vigente, para alocar despesas de aquisição de veículos, com recursos 

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

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO nº 006/2022, de autoria do vereador, Clóves André Knob, 

institui a Política de Transparência nas Obras Públicas do Município de Poço das Antas. Aprovado com 

sete votos: o Presidente não votou e abstenção do autor. MEMORANDO nº 008/2022, de autoria do 

vereador, Adriano Stiehl, solicitando prorrogação do prazo de Licença por motivo de saúde, até o dia 30 de 

setembro de 2022, conforme Comunicação de Decisão da perícia médica do INSS, anexa, nos termos do o 

art. 27, §2º, inc. I da Lei Orgânica Municipal e art. 78 inc. I do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Vereadores de Poço das Antas. Aprovado, com oito votos: o Presidente não votou. INDICAÇÃO nº 

009/2022, de autoria do vereador, Rodrigo Galdino Schwingel, para o Poder Executivo organize as 

audiências públicas que demandem participação popular em horários mais oportunos. De preferência entre 

18:30 e 20:00. Aprovado, com sete votos: o Presidente não votou e abstenção do autor. ASSUNTOS 

GERAIS: o presidente solicitou para que a próxima sessão ordinária do dia primeiro de agosto seja 

realizada às vinte horas, sendo o pedido aprovado por todos os vereadores. Em seguida, o presidente 

encerrou a sessão e em nome da Casa, agradeceu a presença de todos comunicando que a próxima sessão 

ordinária será realizada no dia primeiro de agosto de dois mil e vinte e dois, às vinte horas, ou seja, uma 

hora mais tarde que o normal, conforme motivos especificados antes do início da sessão de hoje. Estiveram 

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

Nada mais havendo a constar foi lavrada a presente ata que após lida, discutida e considerada de acordo 

será assinada pelo presidente e demais vereadores. Poço das Antas, primeiro de agosto de dois mil e vinte 

e dois.  

 


