
Estado do Rio Grande do Sul 

Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas 

 

 

 

                                                 ATA Nº 007/2022 

 

Ata da Sessão Extraordinária, realizada no dia dois de maio 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 dezoito horas e trinta minutos. 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, Luis Naldair Pereira da Silva, 

Maicon Luis Stuermer e Rodrigo Galdino Schwingel. Em seguida, a diretora legislativa foi convidada a 

fazer a leitura do Edital de convocação nº 003/2022, que convoca os vereadores para a sessão extraordinária 
a fim de apreciar e votar Decreto Legislativo que visa julgar as contas dos Administradores do Executivo 

Municipal de Poço das Antas no exercício de 2018, Ricardo Luiz Flach (Prefeito) e Laércio Pedro Klein 

(Vice-Prefeito), na forma do Art. 206 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Poço 

das Antas. Na PAUTA tivemos o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2022, o qual entrou na ORDEM 

DO DIA. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 002/2022, de autoria da comissão geral de 

pareceres, dispõe sobre o julgamento das contas dos administradores do Executivo Municipal de Poço das 

Antas, referente ao exercício de 2018, gestão do Prefeito Ricardo Luiz Flach e do Vice-Prefeito Laércio 

Pedro Klein. O Decreto foi aprovado após a votação nominal, com oito votos favoráveis de todos os 

vereadores presentes, com abstenção do presidente. Encerrando a sessão, o Presidente em nome da Casa, 

agradeceu a presença de todos. 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, trinta de maio de dois mil e vinte e dois. 


