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                                                 ATA Nº 006/2022 

 

Ata da Sessão Ordinária, realizada no dia dezoito 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. Inicialmente, o presidente cumprimentou os colegas vereadores, assessora 

jurídica, Dra. Gisela, diretora legislativa, Fernanda, a imprensa que se fez presente e 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, Luis 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 quatro de abril de dois mil e vinte e dois. USO DA TRIBUNA: o vereador LUIZ NALDAIR 

PEREIRA DA SILVA, após os cumprimentos habituais, agradeceu e externou sua alegria pela 

concretização de uma indicação de sua autoria, que foi a instalação das câmeras de videomonitoramento na 

comunidade de Santa Inês. Seguindo, deu mais uma boa notícia, dizendo que o fim da licitação e o início 

da realização da pavimentação da estrada nesta mesma comunidade, está próxima. Ainda, agradeceu a 

Secretaria de obras, por atender a sua solicitação, pelo empenho e comprometimento. Parabenizou a 

administração do Frigorífico de Suínos da Languiru, instalado no Município, pelos dez anos de sua 

inauguração. A vereadora CÉLIA LURDES KOERBES, após os cumprimentos habituais, falou da visita 

comemorativa aos dez anos de inauguração do Frigorífico de Suínos da Languiru, instalado no Município 

de Poço das Antas, mencionando o orgulho que sentem em fazer parte dessa história, desejando sucesso e 

prosperidade aos envolvidos. Elogiou a Prefeita Municipal e à Secretária da Saúde, Anisete, pelo Projeto 

da adesão ao Programa Farmácia Cuidar Mais. Ainda, falou da sua alegria em ver a Secretária da Saúde, 

juntamente com a coordenadora de serviços, Joice, estreitando as tratativas para a realização de cirurgias 

eletivas, com o intuito de atender o máximo de pacientes que aguardam há anos na fila de espera. O vereador 

RODRIGO GALDINO SCHWINGEL, após os cumprimentos habituais, falou da indicação de sua 

autoria no dia de hoje, para que o executivo promova novamente o curso, cuidadores de idosos. Falou da 

importância desta ação, pedindo aos colegas que aprovem a indicação e ao Poder Executivo para que pense 

com carinho em nossos idosos. Na PAUTA tivemos a Emenda Modificativa e Aditiva nº 002/2022 ao 

Projeto de Lei nº 026/2022, de autoria dos vereadores, Andréia Brinckmann Griebeler e Clóves André 

Knob, os Projetos de Lei nº 026 e 027/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, o Projeto de 

Resolução nº 001/2022, de autoria da mesa diretora e a indicação nº 005/2022 de autoria do vereador, 

Rodrigo Galdino Schwingel, sendo que todas as proposições entraram na ORDEM DO DIA. EMENDA 

MODIFICATIVA E ADITIVA nº 002/2022, ao Projeto de Lei nº 026/2022, de autoria dos vereadores, 

Andréia Brinckmann Griebeler e Clóves André Knob, que autoriza a instituição de Campanha de estímulo 

ao aumento da arrecadação de receita no Município, para o exercício de 2022. Aprovada, com seis votos: 

o Presidente não votou e abstenção dos autores. PROJETO DE LEI nº 026/2022, de iniciativa do Poder 

Executivo Municipal, autoriza a instituição de campanha de estimulo ao aumento da arrecadação de receita 

no Município, para o exercício de 2022, com emenda modificativa e aditiva nº 002/2022. Aprovada com 

oito votos: o Presidente não votou. PROJETO DE LEI nº 027/2022, de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal, autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de         R$ 291.250,00, com recursos do 

superávit financeiro. Aprovado, por unanimidade, com nove votos. RESOLUÇÃO nº 001/2022, de 

iniciativa da mesa diretora, fixa o horário de início das Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores de 

Poço das Antas. Aprovado, com oito votos: o Presidente não votou. INDICAÇÃO nº 005/2022, de autoria 

do vereador, Rodrigo Galdino Schwingel, para que o Poder Executivo organize novamente o “Curso 

Cuidadores de Idosos” e outros cursos relacionados a saúde e cuidados com idosos no âmbito deste 

município. Com temas abordados como cuidados básicos com a saúde, administração de remédios e 

procedimentos médicos básicos e de emergência. Aprovada, com sete votos: o Presidente não votou e 

abstenção do autor. ASSUNTOS GERAIS: O presidente comunicou aos vereadores que estes serão 

convocados para Sessão Extraordinária, a ser realizada às dezoito horas e trinta minutos, do dia dois de 

maio de dois mil e vinte e dois, para apreciação do julgamento das contas dos administradores do executivo 
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municipal, relativo ao exercício de dois mil e dezoito. A decisão e parecer do Tribunal de 

Contas está à disposição na secretaria da câmara, para análise dos interessados. Após, o  

 

 

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

será no dia dois de maio, às dezenove horas, para a qual convidou a todos para acompanhar a sessão 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, lavrei a presente ata, que 

após lida, discutida e considerada de acordo, será assinada pelo presidente e demais vereadores. Poço das 

Antas, dois de maio de dois mil e vinte e dois.  


