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ATA Nº 012/2022 

 

Ata da Sessão Ordinária, realizada no dia onze 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, o presidente, Maicon Luis Stuermer, 

chamou a primeira suplente de vereador do PT, Sra. Veleda Renita Wilke Gaelzer, devidamente convocada 

para prestar compromisso na forma prevista na Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno desta 

Câmara. Após prestar o compromisso e entregar os documentos necessários, a suplente foi DECLARADA 

EMPOSSADA pelo presidente e assumiu temporariamente o cargo do vereador, Adriano Stiehl, licenciado 

por motivo de saúde. Em seguida, todos foram convidados 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. Após, foi submetida a apreciação do Plenário e aprovada a ATA relativa à sessão ordinária do dia 

vinte e sete de junho de dois mil e vinte e dois.  USO DA TRIBUNA: Após passar os trabalhos da mesa 

diretora à vice-presidente, o vereador, MAICON LUIS STUERMER, foi convidado a fazer seu 

pronunciamento. Maicon, ressaltou a sua ida à Capital Federal, Brasília, na semana anterior, juntamente 

com o colega vereador, Clóves, com o intuito de buscar recursos para o Município. Disse que visitaram 

diversos Deputados e que trazem boas notícias. Anunciou que o Deputado Federal, Giovani Feltes, destinou 

uma verba ao Município no valor de duzentos mil reais para a Secretaria da Agricultura, para a aquisição 

de uma retroescavadeira, com a contrapartida do Município. Que essa verba virá ao encontro das demandas 

do setor. Reforçou que ainda foram entregues diversos projetos de demandas do Município nos demais 

gabinetes de Deputados representantes dos partidos do MDB e PDT. Ainda, mencionou a visita ao 

Ministério da Saúde e ao FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), para tratar do 

andamento das obras do novo Ginásio Municipal que se localiza nas proximidades da Escola Leo Pedro 

Schneider. Finalizou dizendo que aguardam esperançosos os retornos das demandas encaminhadas. O 

vereador, RODRIGO GALDINO SCHWINGEL, após os cumprimentos habituais, mencionou que 

enquanto estamos vereadores, temos a oportunidade de destinar recursos para áreas específicas, nas quais 

acreditamos. Lembrou que no ano passado destinou uma emenda individual impositiva no orçamento 

municipal, para custear a despesa de uma Campanha de castração para animais domésticos e de rua do 

nosso Município. Disse que a Campanha de castração de cães e gatos no nosso Município foi um sucesso, 

pois oitenta e quatro animais foram castrados com todos os cuidados necessários. Agradeceu ao Secretário 

da Agricultura, Sr. Ricardo Luiz Flach, por conduzir os animais e também, à Prefeita, Sra. Vânia 

Brackmann, pela parceria e por ter executado esta Campanha de forma excepcional. Seguindo, falou da 

indicação nº 008/2022, de sua autoria, para que o executivo municipal preveja de forma espontânea uma 

pequena fatia do orçamento do ano que vem, para o atendimento médico veterinário, castração e vacinação 

de animais e transforme essa Campanha em um Programa Municipal contínuo, pois já existe uma lista de 

espera com mais de vinte animais, aguardando pela castração. Na PAUTA tivemos os Projetos de Lei nº 

044, 045, 046 e 047/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, o Memorando nº 007/2022, de 

autoria do vereador, Adriano Stiehl, e a Indicação nº 008/2022, de autoria do vereador, Rodrigo Galdino 

Schwingel, sendo que todas as proposições entraram na ORDEM DO DIA. PROJETO DE LEI nº 

044/2022, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza custear despesas com a realização de um concurso 

fotográfico e dá outras providências. Aprovado, com oito votos: o Presidente não votou. PROJETO DE 

LEI nº 045/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza a proceder à concessão de uso de 

imóvel a empresa AlanCord Suplementos e Aditivos Nutrição Animal e dá outras providências. Aprovado, 

com oito votos: o Presidente não votou. PROJETO DE LEI nº 046/2022, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 12.000,00, com inclusão de meta no 

PPA, LDO e Orçamento vigente, para alocar despesas de instalação de toldos, com recursos da anulação 

parcial de rubrica orçamentária. Aprovado, por unanimidade, com nove votos. PROJETO DE LEI nº 

047/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no valor 

de R$ 363.000,00, com recursos do excesso de arrecadação, do superávit financeiro e da anulação parcial 

de rubricas orçamentárias. Aprovado, por unanimidade, com nove votos. MEMORANDO nº 007/2022, 

de autoria do Vereador, Adriano Stiehl, solicitando Licença por motivo de saúde, devidamente comprovado 
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por atestado médico, anexo, no período de 23 de junho de 2022 até o dia 23 de julho de 2022. Aprovado, 

com oito votos: o Presidente não votou. INDICAÇÃO nº 008/2022, de autoria do Vereador, Rodrigo 

Galdino Schwingel, para que o Poder Executivo Municipal, preveja na próxima lei orçamentária, a inclusão 

espontânea da meta abaixo apresentada, aos moldes da meta criada pela emenda impositiva n° 006/2021. 

Aprovada, com sete votos: o Presidente não votou e com abstenção do autor. Após, o Presidente encerrou 

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

será no dia vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e dois, 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, vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e dois.  


