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                                                 ATA Nº 016/2021 

 

 Ata da Sessão Ordinária realizada no dia dezenove de julho 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. Iniciando a sessão a presidente cumprimentou os colegas 

vereadores, assessora jurídica, Dra. Gisela, diretora Legislativa, Fernanda e cumprimentou especialmente 

a Excelentíssima Sra. Prefeita Municipal, Vânia Brackmann, ao Secretário da Administração, Jair 

Schneider e a imprensa que esteve presente. Seguindo, 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 a Sessão Ordinária do dia cinco 

de julho de dois mil e vinte e um. ORDEM DO DIA: Entraram na Ordem do Dia quatro Projetos de Lei, 

de iniciativa do Poder Executivo, uma Emenda Modificativa de autoria da Vereadora, Camila Regina 

Follmann e um Voto de Pesar à família do Sr. Roque Otmar Anschau, requerido pela Vereadora, Célia 

Lurdes Koerbes, na sessão do dia cinco de julho. PROJETO DE LEI número trinta e um, de dois mil e 

vinte e um, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com o Estado 

do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, e dá outras 

providências. Aprovado com oito votos: a Presidente não votou. EMENDA MODIFICATIVA número 

quatro de dois mil e vinte e um, altera a redação do parágrafo segundo, do artigo 1º, do Projeto de Lei n° 

032/2021, de autoria da vereadora Camila Regina Follmann. Aprovado com sete votos: a Presidente não 

votou e abstenção da autora da emenda. PROJETO DE LEI número trinta e dois, de dois mil e vinte e um, 

de iniciativa do Poder Executivo, institui o SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR no Município e dá 

outras providências. Teve a tramitação suspensa por requerimento de vistas do vereador, Leonardo José 

Flach. PROJETO DE LEI número trinta e quatro, de dois mil e vinte e um, de iniciativa do Poder 

Executivo, autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$310.000,00, com recursos da 

redução parcial de rubrica orçamentária. Aprovado por unanimidade com nove votos. PROJETO DE LEI 

número trinta e cinco, de dois mil e vinte e um, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza abrir Crédito 

Adicional Especial no valor de R$5.010,45, com inclusão de meta no Orçamento vigente, para alocar 

despesas com serviços de pessoa jurídica, com recursos do superávit financeiro e da redução de rubrica 

orçamentária. Aprovado por unanimidade com nove votos. Seguindo, a Presidente colocou em votação o 

VOTO DE PESAR número um, de dois mil e vinte um, endereçado à família do Sr. Roque Otmar Anschau. 

Aprovado com sete votos: a Presidente não votou e abstenção da autora. ASSUNTOS GERAIS: a pedido 

da Prefeita Municipal, a Presidente comunicou a falta de médicos para atendimento no Posto de Saúde. 

Justificou que o Dr. Rafael está de licença para cuidar da esposa e o Dr. Alain, está em isolamento pelo fato 

de sua esposa ter testado positivo para o Covid-19. Ressaltou que apenas o Dr. Hideraldo estará atendendo 

na Unidade Básica de Saúde, mas poderá vir a ocorrer que em alguns turnos não haverá médico para 

atendimento. Pediu para que os munícipes entrem em contato, caso necessitem de atendimento, pois são 

casos que acontecem, pedindo a colaboração e compreensão de todos. O vereador, Adriano Stiehl 

aproveitou o momento para externar seus agradecimentos à Administração Municipal por ter atendido a 

sua indicação que sugeria a contratação de um cirurgião dentista para a Unidade Básica de Saúde, que 

inclusive já está prestando seus serviços. Reforçou que esta já vinha sendo uma reivindicação de muitos 

anos e acredita que será gratificante para a população ter mais uma profissional atendendo as demandas. A 

Presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos e comunicou que a próxima sessão ordinária 

será no dia dois de agosto 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. 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, dois de agosto de dois mil e vinte e um.  
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