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                                                 ATA Nº 009/2022 

 

Ata da Sessão Ordinária, realizada no dia trinta 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 dezenove horas. Após os cumprimentos habituais, 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, foram submetidas a apreciação do Plenário e aprovadas, as duas ATAS, relativa à sessão 

extraordinária e à sessão ordinária, ambas realizadas no dia dois de maio de dois mil e vinte e dois. USO 

DA TRIBUNA: o vereador RODRIGO GALDINO SCHWINGEL, após os cumprimentos habituais, 

falou da sua participação no evento teste do turismo municipal, o passeio turístico do Sítio Rosa do Vale, 

ressaltando ter sido um momento belíssimo, com muitas atrações. Parabenizou a Prefeita Municipal pela 

iniciativa de apoiar o turismo no nosso Município, aos organizadores do passeio e a todos que vem se 

esforçando para desenvolver o turismo de Poço das Antas, convidando a todos para que desfrutem dessa 

experiência. Rodrigo, informou que o Programa Troca-Troca de sementes de milho e sorgo iniciou em trinta 

de maio e que cada produtor já pode fazer o seu pedido de até seis sacos de semente de milho ou sorgo, 

pelo valor de cento e sessenta e nove reais, para o milho convencional e quinhentos e nove reais, para o 

milho transgênico. Reforçou que neste ano os pedidos serão feitos diretamente na Secretaria da Agricultura, 

na Prefeitura Municipal. A vereadora, CAMILA REGINA FOLLMANN, após os cumprimentos 

habituais, falou do Projeto de Lei do Legislativo nº 005/2022, de sua autoria, o qual entrou em pauta, e que 

concede título de cidadão emérito a Dom Aloisio Alberto Dilli, pelos relevantes serviços prestados ao 

Município de Poço das Antas. Disse que se sente muito honrada em poder fazer esta homenagem à uma 

pessoa tão querida e especial de nossa comunidade. Finalizou solicitando aos colegas vereadores que 

aprovem o Projeto. O vereador, LEONARDO JOSÉ FLACH, após os cumprimentos habituais, solicitou 

ao Secretário de Obras que se fez presente, para que a Secretaria realize alguns reparos na comunidade Boa 

Vista, dizendo saber que contam com uma equipe reduzida, mas que vem fazendo um bom trabalho. 

Referente a Secretaria da Saúde, falou da questão da falta de medicamentos ocorrida no final do ano passado 

que aos poucos vem se normalizando. Ainda, reclamou do atendimento no Hospital Ouro Branco, referente 

a demora para a realização das consultas no pronto atendimento. Seguiu, falando sobre a realização das 

audiências públicas e da escolha das obras prioritárias. Disse estar triste, porque até hoje nenhuma delas 

ainda tem projeto e nem se encontram em andamento. Diante desta situação, enfatizou que cada vez menos 

as pessoas irão participar das audiências públicas. Leonardo lembrou da semana do Meio Ambiente, 

questionando o que nós como administradores e legisladores estamos fazendo para amenizar os impactos 

da ação do homem no meio ambiente, relatando alguns acontecimentos em sua propriedade. Disse que 

espera que diante dos dados demonstrados, a Administração Municipal dê uma atenção especial e melhore 

as condições para melhor atender aos produtores. O vereador, CLÓVES ANDRÉ KNOB, após os 

cumprimentos habituais, salientou alguns eventos ocorridos no Município, mencionando a realização da 1ª 

Rústica. Considerou muito importante o olhar que a Administração tem, principalmente na parte da saúde 

e bem-estar de todos. Também, mencionou o fim da 3ª Copa Transcitrus, que foi um espetáculo, 

parabenizando aos dois municípios e principalmente a equipe vitoriosa de Poço das Antas, pela garra e pelo 

empenho. Seguindo, divulgou as melhorias e obras que irão ocorrer na Unidade Básica de Saúde do 

Município. Falou do retorno positivo que recebeu de diversas pessoas, referente as festividades ocorridas, 

alusivas aos trinta e quatro anos do Município. Falou da programação da semana do Meio Ambiente, 

convidando a toda comunidade para participar. Finalizou, falando da reunião que teve com o Capitão da 

Brigada Militar, esclarecendo à comunidade a forma como funciona o atendimento, bem como a segurança 

através das câmeras de monitoramento. Na PAUTA tivemos os Projetos de Lei nº 033, 034, 035, 036, 037, 

038 e 039/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o Projeto de Lei do Legislativo nº 005/2022, de autoria 

da vereadora, Camila Regina Follmann, a Indicação nº 007/2022, de autoria da vereadora, Célia Lurdes 

Koerbes e o Pedido de Informações nº 001/2022, de autoria do vereador, Leonardo José Flach, sendo que 

todas as proposições entraram na ORDEM DO DIA. PROJETO DE LEI nº 033/2022, de iniciativa do 
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Poder Executivo Municipal, altera a redação do inc. II do art. 12, o art. 30 e o Anexo I da Lei nº 1.184/2007, 

que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público do Município, institui o respectivo quadro de 

cargos e remuneração. Aprovado, com oito votos: o Presidente não votou. PROJETO DE LEI nº 

034/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre autorização para alienação de bens 

móveis e imóveis do Município e dá outras providências. Aprovado, com oito votos: o Presidente não votou. 

PROJETO DE LEI nº 035/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza abrir Crédito 

Adicional Especial no valor de R$ 240.234,00, com inclusão de meta na LDO e Orçamento vigente, para 

alocar despesas com ampliação de ponte, com recursos do superávit financeiro. Aprovado, por 

unanimidade, com nove votos. PROJETO DE LEI nº 036/2022, de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal, autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 60.000,00, com inclusão de meta no 

Orçamento vigente, para alocar despesas com contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica, com 

recursos do excesso de arrecadação e do superávit financeiro. Aprovado, por unanimidade, com nove votos. 

PROJETO DE LEI nº 037/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza abrir Crédito 

Adicional Especial no valor de R$ 500,00 com inclusão de meta no Orçamento vigente, para alocar despesas 

com serviços de pessoa jurídica, com recursos do superávit financeiro. Aprovado, por unanimidade, com 

nove votos. PROJETO DE LEI nº 038/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza abrir 

Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.210.100,00, com recursos do superávit financeiro e da 

anulação parcial de rubricas orçamentárias. Aprovado, por unanimidade, com nove votos. PROJETO DE 

LEI nº 039/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, cria cargo de provimento efetivo de Agente 

Fiscal e altera a redação do art. 3° da Lei nº 180 de 04 de junho de 1992, que dispõe sobre o Quadro de 

Cargos e Padrões. Aprovado, com sete votos: o Presidente não votou e um voto contrário do vereador, 

Leonardo José Flach. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO nº 005/2022, de autoria da vereadora, 

Camila Regina Follmann, concede título de cidadão emérito. Aprovado, com sete votos: o presidente não 

votou e com abstenção da autora. INDICAÇÃO nº 007/2022, de autoria da vereadora, Célia Lurdes 

Koerbes, para que o Poder Executivo estude a possibilidade de divulgar as 30 (trinta) maiores empresas e 

30 (trinta) maiores produtores rurais, que se destacam pela sua contribuição ao desenvolvimento do 

Município de Poço das Antas. Aprovada, com sete votos: o Presidente não votou e com abstenção da autora. 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES nº 001/2022, de autoria do vereador, Leonardo José Flach, aprovado, 

com sete votos: o Presidente não votou e com abstenção do autor. ASSUNTOS GERAIS: O vereador, 

Clóves, convidou novamente a toda comunidade para prestigiarem e torcerem pelo time de Poço das Antas, 

no jogo de volta, que ocorrerá no campo do Juventude da Berlim, no próximo domingo. A vereadora, 

Andréia, aproveitou o momento para falar da situação preocupante que vem se enfrentando em relação a 

Dengue e solicitou a colaboração de todos os munícipes, pois nos próximos dias todos serão visitados por 

agentes da saúde para receber maiores orientações frisando que, se cada um fizer a sua parte iremos 

solucionar o problema. O vereador, Luiz, aproveitou para comunicar a comunidade de Santa Inês, que o 

asfalto na localidade está com as três etapas licitadas e a vencedora foi a empresa Giovanella. Ainda fez 

agradecimentos aos Deputados Aloisio Classmann e Afonso Hamm pelas verbas destinadas, dizendo que 

toda comunidade se alegra com a conquista. O presidente encerrou a sessão e em nome da Casa, agradeceu 

a presença de todos e comunicou que a próxima sessão ordinária será no dia treze de junho, às dezenove 

horas, para a qual convidou a todos para acompanhar a transmissão ao vivo. Ambas as servidoras da Câmara 

estiveram presentes na sessão. 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, treze de junho de dois mil e vinte e dois.  


