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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia quatro de novembro de dois mil e vinte e dois, na Sede da 

Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, sob a presidência do vereador, Maicon Luis Stuermer, 

que iniciou às dezenove horas. Iniciando os trabalhos, e 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: Adriano Stiehl, 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, por unanimidade, a ATA relativa à sessão ordinária do dia vinte e quatro de outubro de dois mil 

e vinte e dois. USO DA TRIBUNA: a vereadora CÉLIA LURDES KOERBES, após os cumprimentos 

habituais, falou a respeito do encontro das mulheres, que ocorrerá no dia cinco de novembro, às treze horas 

e trinta minutos, no auditório da Prefeitura Municipal, em que haverá palestra e orientações sobre a 

prevenção contra o câncer e à saúde da mulher, alusivos ao outubro rosa. Agradeceu à secretária da saúde 

por promover este encontro. Seguiu falando sobre as emendas impositivas à Lei Orçamentária anual, em 

que explicou que cada vereador pode destinar 1,2% da receita corrente líquida realizada no ano anterior, 
para uma área de seu interesse, devendo destinar a metade deste percentual a ações e serviços públicos da 

saúde. Destacou que todos os vereadores, em conjunto, resolveram destinar cada um o valor de sua verba 

para a secretaria da saúde, com a finalidade de reduzir a fila de espera dos munícipes que aguardam para 

realizar cirurgias e outros procedimentos para melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. A vereadora 

ANDRÉIA BRINCKMANN GRIEBELER, após os cumprimentos habituais, também falou sobre as 

emendas impositivas, e que igualmente estará destinando o valor de R$ 31.355,56 para a saúde, que oferece 

um excelente serviço, mas que também possui muitos gastos para atender toda demanda. Ressaltou que o 

Município de Poço das Antas é referência no quesito: atendimento à população, e que isso se deve ao 

esforço de toda equipe. Ainda, ressaltou a união entre seus colegas por um bem comum e para o progresso 

do nosso Município. Reforçou que juntos estarão destinando mais de duzentos e oitenta e dois mil reais 

para saúde, dizendo: individualmente, somos uma gota, juntos, somos um oceano. Ainda se arriscou a dizer: 

quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, chega mais longe. 

Em seguida, falou sobre a Plataforma Balcão de oportunidades, em que parabenizou a Administração, 

através do Secretário da Administração, assessora de comunicação e servidora Mônica, por estarem a frente 

desse trabalho. Parabenizou a todos pela iniciativa dessa implantação, destacando que Poço das Antas é um 

dos Municípios pioneiros a implantar este projeto. Andréia comunicou que no dia de hoje foi feita a 

pavimentação da etapa II da Estrada Branca, e também falou sobre a conclusão da pavimentação da Estrada 

Santa Inês. Disse ter conversado com o Secretário da Administração, onde comentou que a próxima etapa 

será fazer tapa buracos em todas as ruas já pavimentadas, para a qual já foi feita licitação, e em seguida, 

será refeita a etapa I da Estrada Branca. Andréia solicitou o encaminhamento de voto de pesar por 

falecimento do Sr. Valdir Pereira da Silva, irmão do colega vereador, Luiz Naldair, aos familiares enlutados. 

Finalizou divulgando e convidando a todas as mulheres para o evento já mencionado pela colega Célia 

Lurdes. O vereador RODRIGO GALDINO SCHWINGEL, após os cumprimentos habituais, falou que 

existe uma palavra que todos evitamos falar, pois o mero som dela reverbera dentro de nosso interior e nos 

dá calafrios: O crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos a 

distância: Câncer. Enalteceu que provavelmente todos temos, tivemos ou ainda vamos ter amigos, vizinhos 

ou familiares, pessoas que nós amamos que morreram de câncer. Frisou que muito se fala em prevenção, 

mencionando as campanhas do outubro rosa e novembro azul, que trabalham a campanha do diagnóstico 

precoce o tempo todo. Reforçou que o tratamento, a própria cirurgia demora muito, pois existe uma fila de 

espera do SUS, e infelizmente, as pessoas não tem dinheiro suficiente para fazer esses procedimentos por 

custeio particular. Por isso, disse Rodrigo, estar destinando para o orçamento do ano que vem através da 

emenda impositiva, o valor de R$31.355,56 para a realização de cirurgias oncológicas, onde o Município 

pagará por esse procedimento. Destacou que trinta e um mil reais não é muito, mas pode ser o suficiente 

para salvar vidas humanas. Rodrigo parabenizou e agradeceu a todos os colegas pelas emendas impositivas 

destinadas também para a área da saúde, dizendo que de fato, acredita que a união faz a força. O vereador 

CLÓVES ANDRÉ KNOB, após os cumprimentos habituais, também falou sobre as emendas impositivas 

que os nove vereadores estão destinando para a saúde. Lembrou que no ano passado já foram feitas  



Estado do Rio Grande do Sul 

Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas 

 

 

 

 

emendas para área da saúde e segurança, onde ainda nesse ano estão sendo ampliados os sistemas de 

monitoramento. Falou sobre as filas de espera para realização de exames e procedimentos, externando a 

sua alegria ao ver todos vereadores unidos por essa causa. Destacou que está destinando a sua verba no 

orçamento para realização de exames de ressonância magnética. Ainda, comunicou que há muito tempo 

Poço das Antas estava tentando pertencer à 24ª região do Movimento Tradicionalista Gaúcho, quando ainda 

pertencia à 15ª. Inclusive, destacou a importância e agradeceu aos colegas vereadores que logo aderiram ao 

seu pedido de encaminhar um ofício conjunto em nome da Câmara, à 24ª, expondo essa intenção do 

Município. Externou sua alegria ao saber que no mês passado, receberam um comunicado da coordenadoria 

da 24ª região do Movimento Tradicionalista Gaúcho, no sentido de que o pleito foi alcançado. Parabenizou 

a todos por esta conquista e ainda destacou a competência da secretária municipal da educação, Jaqueline, 

que também se empenhou para que isso acontecesse. Na PAUTA tivemos o Projeto de Lei nº 067/2022, de 

iniciativa do Poder Executivo Municipal e nove Emendas Impositivas ao Projeto de Lei nº 066/2022, de 

autoria individual de cada membro do Poder Legislativo, sendo que todas as proposições entraram na 

ORDEM DO DIA. PROJETO DE LEI nº 067/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza 

abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$2.500,00, com inclusão de meta no Orçamento vigente, para 

alocar despesas de material de distribuição, com recursos da anulação parcial de rubrica orçamentária. 

Aprovado, por unanimidade, com nove votos. EMENDA IMPOSITIVA nº 001/2022, de autoria do 

vereador, Clóves André Knob, ao Projeto de Lei nº 066/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, 

que estima a receita e fixa despesas do Município de Poço das Antas para o exercício financeiro de 2023. 

Aprovada, com oito votos e abstenção do autor. EMENDA IMPOSITIVA nº 002/2022, de autoria da 

vereadora Andréia Brinckmann Griebeler, ao Projeto de Lei nº 066/2022, de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal, que estima a receita e fixa despesas do Município de Poço das Antas para o exercício financeiro 

de 2023. Aprovada, com oito votos e abstenção da autora. EMENDA IMPOSITIVA nº 003/2022, de 

autoria da vereadora, Camila Regina Follmann, ao Projeto de Lei nº 066/2022, de iniciativa do Poder 

Executivo Municipal, que estima a receita e fixa despesas do Município de Poço das Antas para o exercício 

financeiro de 2023. Aprovada, com oito votos e abstenção da autora.  EMENDA IMPOSITIVA nº 

004/2022, de autoria do vereador, Luiz Naldair Pereira da Silva, ao Projeto de Lei nº 066/2022, de iniciativa 

do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa despesas do Município de Poço das Antas para 

o exercício financeiro de 2023. Aprovada, com oito votos e abstenção do autor. EMENDA IMPOSITIVA 

nº 005/2022, de autoria do vereador, Leonardo José Flach, ao Projeto de Lei nº 066/2022, de iniciativa do 

Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa despesas do Município de Poço das Antas para o 

exercício financeiro de 2023. Aprovada, com oito votos e abstenção do autor. EMENDA IMPOSITIVA 

nº 006/2022, de autoria da vereadora, Célia Lurdes Koerbes, ao Projeto de Lei nº 066/2022, de iniciativa 

do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa despesas do Município de Poço das Antas para 

o exercício financeiro de 2023. Aprovada, com oito votos e abstenção da autora. EMENDA IMPOSITIVA 

nº 007/2022, de autoria do vereador, Maicon Luis Stuermer, ao Projeto de Lei nº 066/2022, de iniciativa 

do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa despesas do Município de Poço das Antas para 

o exercício financeiro de 2023. Aprovada, com oito votos, com abstenção do autor. EMENDA 

IMPOSITIVA nº 008/2022, de autoria do vereador, Rodrigo Galdino Schwingel, ao Projeto de Lei nº 

066/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa despesas do Município 

de Poço das Antas para o exercício financeiro de 2023. Aprovada, com oito votos e abstenção do autor. 

EMENDA IMPOSITIVA nº 009/2022, de autoria do vereador, Adriano Stiehl, ao Projeto de Lei nº 

066/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa despesas do Município 

de Poço das Antas para o exercício financeiro de 2023. Aprovada, com oito votos e abstenção do autor. Em 

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

ordinária será no dia vinte e um de novembro 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, vinte e um de novembro de dois mil e vinte e dois.  

 


