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ATA Nº 017/2022 

 

Ata da Sessão Ordinária, realizada no dia dezenove de setembro 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 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, Luiz Naldair Pereira da Silva, Maicon Luis Stuermer, Rodrigo 

Galdino Schwingel, Valerio Wasem e Veleda Renita Wilke Gaelzer. Em seguida, foi submetida a 

apreciação do Plenário e aprovada a ATA relativa à Sessão Ordinária do dia cinco de setembro de dois mil 

e vinte e dois. USO DA TRIBUNA: o vereador LUIZ NALDAIR PEREIRA DA SILVA, após os 

cumprimentos habituais, agradeceu mais uma vez a Secretaria de Obras, ao Secretário Augusto e sua 

equipe, pelo bom trabalho que vêm realizando. Disse estar muito feliz pela dedicação e esforço que este 

tem demonstrado. Ainda, agradeceu a compreensão de todos, devido às más condições de trafegabilidade 

do trecho em pavimentação, na comunidade de Santa Inês. Finalizou falando da indicação nº 010/2022, de 

sua autoria, em que solicita a construção de um abrigo na parada de ônibus, próximo a Sociedade Doze de 

Maio na localidade de Linha Goelzenberg. Explicou que o referido abrigo na parada de ônibus já existiu no 

local, mas teve que ser retirado pois se encontrava em local inoportuno para a realização da pavimentação 

da via. Agora com a obra já concluída, solicitou que o abrigo na parada de ônibus seja refeito. Na PAUTA 

tivemos, os Projetos de Lei nº 060, 061 e 062/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, o Projeto 

de Lei do Legislativo nº 008/2022, de autoria do vereador, Maicon Luis Stuermer, a Indicação nº 010/2022 

de autoria do vereador, Luiz Naldair Pereira da Silva e a Moção de Apoio nº 001/2022, de autoria do 

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

PROJETO DE LEI nº 060/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, altera os arts. 12 e 30 da lei 

2.284/2022 e dá outras providencias. Aprovado, com oito votos: o Presidente não votou. PROJETO DE 

LEI nº 061/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, cria o padrão salarial 4.1 e altera o padrão 

salarial do cargo de Técnico em Enfermagem e dá outras providências. Aprovado, com oito votos: o 

Presidente não votou. PROJETO DE LEI nº 062/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, 

autoriza o Município de Poço das Antas, a ratificar o Protocolo de Intenções com o Consórcio 

Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari, e dá outras providências. Aprovado, com oito votos: o 

Presidente não votou. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO nº 008/2022, de autoria do vereador, 

Maicon Luis Stuermer, concede título de cidadão emérito. Aprovado, com oito votos, presidente não votou 

e abstenção do autor. INDICAÇÃO nº 010/2022, de autoria do vereador, Luiz Naldair Pereira da Silva, 

para que o Poder Executivo Municipal providencie um abrigo na parada de ônibus, próximo a Sociedade 

Doze de Maio, na localidade de Linha Goelzenberg. Aprovado, com sete votos: o Presidente não votou e 

abstenção do autor. MOÇÃO DE APOIO nº 001/2022, de autoria do vereador, Rodrigo Galdino 

Schwingel, apoia à tramitação e aprovação do Projeto de Lei Federal 3723/19 que regulamenta o porte, a 

posse, e a aquisição de armas de fogo, cria regras de transporte desses instrumentos, tipifica novos crimes 

e aumenta as penas de posse e porte irregular de armas. Aprovado, com sete votos: o Presidente não votou 

e abstenção do autor. ASSUNTOS GERAIS: a vereadora, Veleda Renita Wilke Gaelzer, agradeceu ao 

vereador titular Adriano Stiehl pelo espaço a ela cedido, desejando-lhe um bom retorno e aos demais 

colegas um bom trabalho. O vereador Clóves, reforçou o convite para a 2ª Edição da Cavalgada de Poço 

das Antas, trazendo informações sobre o evento. Em seguida, o Presidente encerrou a sessão agradecendo 

a presença de todos comunicando que a próxima Sessão Ordinária Especial será no dia três de outubro de 

dois mil e vinte e dois, às dezenove horas no Centro Comunitário Boa Vista (CEBOVI), para a qual 

convidou a todos para assistir a transmissão ao vivo. Da mesma forma, convidou a todos para 

acompanharem a Sessão Solene, que ocorrerá na mesma data, após a Sessão Ordinária Especial, em que 

serão homenageados com o título de Cidadão Emérito: o Bispo Dom Aloísio Alberto Dilli e o Irmão 

Henrique Justo. 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, três 

de outubro de dois mil e vinte e dois.  

 


