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                                                 ATA Nº 003/2022 

 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e um de março de dois mil e vinte e dois, no Plenário 

da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, sob a presidência de, Maicon Luis Stuermer, que 

iniciou às dezenove horas. Inicialmente, o presidente cumprimentou os colegas vereadores, assessora 

jurídica, Dra. Gisela, diretora legislativa, Fernanda, e a imprensa que se fez presente. Seguindo, 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. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Leitura 

do Ofício nº 047/2022, encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, solicitando a retirada e devolução 

do Projeto de Lei nº 021/2022, o qual inclui o § 4º no art. 10 da Lei nº 1.947/2017, que dispõe sobre o 

Programa de Incentivo e Fomento à Produção Primária no Município. A solicitação se deve em razão da 

necessidade de reavaliar e alterar a matéria, visando equacionar a forma mais adequada de atender o 

interesse público. Após, foi submetida a apreciação do Plenário e aprovada a ATA relativa à sessão 

ordinária do dia sete de março de dois mil e vinte e dois.  USO DA TRIBUNA: o vereador, RODRIGO 

GALDINO SCHWINGEL, após os cumprimentos habituais, agradeceu à Prefeita Municipal, por estar 

atendendo a uma indicação de sua autoria, protocolada em primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e um, 

a qual solicitava ao executivo para que providenciasse paradas de ônibus em cinco pontos estratégicos. 

Mencionou que nesta semana já pôde observar uma delas em construção, na Rua Arno Krindges. Informou 

que neste local, mais de dez crianças serão atendidas diretamente, além dos munícipes, que estarão 

protegidos da chuva e do frio para esperar o transporte. NA PAUTA DO DIA tivemos os projetos de lei 

número dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte de dois mil e vinte e dois, de iniciativa do Poder 

Executivo Municipal, sendo que somente os Projetos de Lei número dezesseis, dezessete, dezoito e 

dezenove de dois mil e vinte e dois entraram na ORDEM DO DIA.  PROJETO DE LEI número dezesseis, 

de dois mil e vinte e dois, de iniciativa do Poder Executivo Municipal altera a redação do caput dos arts. 5º 

e 6º e o § 4º do art. 7º da Lei n° 2.193/2021, que institui o Programa Municipal de Microcrédito. Aprovado, 

com oito votos: o Presidente não votou. PROJETO DE LEI número dezessete, de dois mil e vinte e dois, 

de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de                  

R$ 165.000,00, com inclusão de meta no Orçamento vigente, para alocar despesas com construção de poço 

artesiano, com recursos do superávit financeiro. Aprovado, por unanimidade, com nove votos. PROJETO 

DE LEI número dezoito, de dois mil e vinte e dois, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza 

abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 815.306,02, com inclusão de meta no Orçamento vigente, 

para alocar despesas com execução de pavimentações, com recursos do excesso de arrecadação. Aprovado, 

por unanimidade, com nove votos. PROJETO DE LEI número dezenove, de dois mil e vinte e dois, de 

iniciativa do Poder Executivo Municipal. autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de               

R$ 920.000,00, com recursos do superávit financeiro. Aprovado, por unanimidade, com nove votos. 

ASSUNTOS GERAIS: o vereador, Leonardo José Flach, aproveitou o momento para falar do projeto de 

lei número 21/2022 que foi retirado, que tratava do auxílio aos agricultores. Frisou que nos últimos dois 

anos ocorreu desta forma, sendo que os agricultores viam com bons olhos a não necessidade de ir, 

presencialmente, até a prefeitura para receber este recurso e apresentar a nota fiscal. Espera que o projeto 

de lei sobre o assunto seja encaminhado novamente. O Presidente encerrou a sessão agradecendo a presença 

de todos e comunicou que a próxima sessão ordinária, será no dia quatro de abril de dois mil e vinte e dois, 

às dezenove horas, para a qual convidou a todos para acompanhar 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.  
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