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ATA Nº 011/2022 

 

Ata da Sessão Ordinária, realizada no dia vinte e sete de junho 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 e saudações à colega Andréia pela 

passagem de seu aniversário, 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 e Rodrigo Galdino Schwingel. Após, foi submetida a apreciação 

do Plenário e aprovada a ATA relativa à sessão ordinária do dia treze de junho de dois mil e vinte e dois. 

USO DA TRIBUNA: A vereadora, ANDRÉIA BRINCKMANN GRIEBLER, após os cumprimentos 

habituais, disse se sentir muito feliz, por ser esta uma data muito especial, dia de seu aniversário, um dia de 

celebrar a vida e agradecer por poder compartilhar esse momento com os colegas, amigos e família. Andréia 

anunciou o início da reforma do Ginásio Municipal que está prevista para o dia quinze de junho e que está 

prevista a sua conclusão dentro de quatro meses, conforme cronograma do engenheiro. Pediu a 

compreensão de todos os usuários do Ginásio, em função da reforma que se faz necessária para garantir a 

segurança de todos. Mencionou que na última quinta-feira a diretoria da LEPA esteve reunida, onde 

decidiram realizar mais um campeonato municipal de futsal que após dois anos, esse será o 21º Campeonato 

realizado pela Liga. Informou que as inscrições serão abertas em quatro categorias: feminino, masculino, 

juvenil, veterano e força livre. Ainda, informou que devido ao Ginásio Municipal estar em reforma os jogos 

serão realizados no CEBOVI. Enalteceu mais uma conquista da Secretaria da Saúde: a ampliação dos 

trabalhos de fisioterapia no Município. Desde o dia vinte e um de junho, a Secretaria conta com o 

credenciamento da fisioterapeuta Cláudia Camargo, sendo que os atendimentos ocorrerão no seu 

consultório próprio, nas terças-feiras pela manhã e nas sextas-feiras à tarde, lembrando que horários 

precisam ser agendados na secretaria da saúde presencialmente ou via contato telefônico. Frisou que uma 

das bandeiras que a atual Administração Municipal preza muito, é justamente, o investimento na qualidade 

de vida da população. Aproveitou para convidar a todos para festa do Padroeiro São Pedro Apóstolo da 

igreja Matriz, que será no dia três de julho, destacando toda a programação. A vereadora, CÉLIA LURDES 

KOERBES, após os cumprimentos habituais, relatou a ocorrência de vários golpes aplicados pelo 

Aplicativo WhtasApp e por telefone, à conhecidos e munícipes. Frisou e solicitou encarecidamente a toda 

população que atente para essa situação, afim de evitar ser vítima de golpe, com muitos transtornos. Na 

PAUTA, tivemos o Projeto de Lei nº 043/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal e o 

Requerimento de Licença por motivo de saúde do vereador, Adriano Stiehl, sendo que todas as proposições 

entraram na ORDEM DO DIA. PROJETO DE LEI nº 043/2022, de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal, autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 226.000,00, com recursos do 

excesso de arrecadação, do superávit financeiro e da anulação parcial de rubricas orçamentárias. Aprovado, 

com oito votos: um vereador ausente. REQUERIMENTO DE LICENÇA, nesta sessão, por motivo de 

saúde, de iniciativa do vereador, Adriano Stiehl. Aprovado, com oito votos. O Presidente encerrou a sessão 

e em nome da Casa agradeceu a presença de todos, e comunicou que a próxima sessão ordinária, será no 

dia onze de julho de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, para a qual convidou a todos para 

acompanharem 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, onze de julho de dois mil e vinte e dois.  


