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ATA Nº 015/2022 

 

Ata da Sessão Ordinária, realizada no dia vinte e dois de agosto 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 o primeiro suplente de vereador do PTB, Sr. Valerio Wasem, devidamente convocado 

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, o suplente foi DECLARADO 

EMPOSSADO pelo presidente e assumiu temporariamente o cargo do vereador, Leonardo José Flach, 

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, Luiz Naldair 

Pereira da Silva, Maicon Luis Stuermer, Rodrigo Galdino Schwingel, Valerio Wasem e Veleda Renita 

Wilke Gaelzer. Após, foi submetida a apreciação do Plenário e aprovada a ATA relativa à sessão ordinária 

do dia primeiro de agosto de dois mil e vinte e dois. USO DA TRIBUNA: o vereador, RODRIGO 

GALDINO SCHWINGEL, após os cumprimentos habituais, falou da indicação nº 005/2022, de sua 

autoria, feita em dezoito de abril desse ano, que solicitava a organização de um curso para cuidadores de 

idosos. Rodrigo externou sua alegria em poder informar que sua indicação se tornou realidade, e o curso 

para cuidadores de idosos irá iniciar no dia seis de outubro de dois mil e vinte e dois, será gratuito e 

administrado pelo SENAC. Enalteceu que a procura pelo curso foi tão grande que em poucos dias já foram 

preenchidas todas as vagas, porém informou aos demais que façam a sua inscrição na Secretaria da Saúde, 

pois há uma lista de espera para um novo curso que iniciará assim que este terminar. Agradeceu a todos os 

envolvidos por acreditarem nesta ideia e tornarem possível esse curso. Seguindo, anunciou que o projeto 

para a construção do Caminhódromo e ciclovia, que no futuro ligará Boa Vista ao Centro de Poço das 

Antas, foi aprovado pela Caixa e pode seguir para o processo licitatório. Agradeceu mais uma vez ao 

Deputado Federal, Lucas Redecker, pela parceria com o Município e por ter viabilizado esta obra com uma 

emenda de quase duzentos e cinquenta mil reais. A vereadora, ANDRÉIA BRINCKMANN 

GRIEBELER, após os cumprimentos habituais, falou sobre a visita técnica as obras em andamento no 

município, realizada juntamente com os colegas vereadores, prefeita e secretários, onde receberam 

informações relevantes referente as obras e também puderam esclarecer dúvidas. Enalteceu a iniciativa 

parabenizando a Administração, e solicitou aos munícipes que tenham um pouco de paciência, pois logo 

mais todas as obras estarão concluídas. Ainda, informou que hoje iniciaram as obras na Unidade Básica de 

Saúde, que visa a melhoria e ampliação do espaço. Andréia, finalizou reforçando a fala do colega Rodrigo, 

mencionando a realização do curso “Amigo Cuidador”, trazendo mais informações sobre o mesmo, 

reforçando que o objetivo da Secretaria da Saúde é capacitar a comunidade às técnicas básicas para o 

cuidado com o idoso em domicílio, hospital, centro de referência e entre outras modalidades de atenção ao 

idoso.  Na PAUTA tivemos os Projetos de Lei nº 050, 052, 053, 055 e 056/2022, de iniciativa do Poder 

Executivo Municipal e o Memorando nº 010/2022, de autoria do vereador, Leonardo José Flach, sendo que 

todas as proposições entraram na ORDEM DO DIA. PROJETO DE LEI nº 050/2022, de iniciativa do 

Poder Executivo Municipal, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. 

Aprovado, por unanimidade, com nove votos. PROJETO DE LEI nº 052/2022, de iniciativa do Poder 

Executivo Municipal, institui e atribui Gratificação para Auxiliar em Saúde Bucal - ASB. Aprovado, com 

oito votos: o Presidente não votou. PROJETO DE LEI nº 053/2022, de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal, cria cargo em comissão de Assessor de Comunicação e altera a redação do art. 8° da Lei nº 

180/1992, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Padrões do Município. Aprovado, com oito votos: o 

Presidente não votou. PROJETO DE LEI nº 055/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, 

autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 279.000,00, com inclusão de meta na LDO e 

Orçamento vigente, para alocar despesas de ampliação de prédio, com recursos do excesso de arrecadação. 

Aprovado, por unanimidade, com nove votos. PROJETO DE LEI nº 056/2022, de iniciativa do Poder 

Executivo Municipal, autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 120.000,00, com 

recursos do excesso de arrecadação, com solicitação de tramitação em regime de urgência. Aprovado, por 

unanimidade, com nove votos. MEMORANDO nº 010/2022, de autoria do Vereador, Leonardo José 

Flach, solicitando  



Estado do Rio Grande do Sul 

Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas 

 

 

 

 

 

afastamento por motivo de saúde, devidamente comprovado por atestado médico. Aprovado, com oito 

votos: o presidente não votou. ASSUNTOS GERAIS: o presidente informou aos demais vereadores sobre 

a realização da sessão especial na comunidade de Boa Vista, na sociedade CEBOVI, no mês de outubro, 

onde em conjunto optaram pela data do dia três de outubro para a realização da mesma. Em seguida, o 

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

próxima sessão ordinária será no dia cinco de setembro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, para 

a qual convidou a todos para assistirem 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 

foi lavrada a presente ata, que após lida, discutida e considerada de acordo será assinada pelo presidente e 

demais vereadores. Poço das Antas, cinco de setembro de dois mil e vinte e dois.  


