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ATA Nº 010/2022 

 

Ata da Sessão Ordinária, realizada no dia treze de junho 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 iniciais 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. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Leitura do Ofício nº 089/2022, 

encaminhado pela Sra. Prefeita Municipal, informando com relatórios (anexos) os pedidos de execução dos 

serviços de máquinas, com os respectivos pagamentos e relação das licenças ambientais, conforme 

solicitado no pedido de informação nº 001/2022, pelo vereador Leonardo José Flach. Após, foi submetida 

a apreciação do Plenário e aprovada a ATA relativa à sessão ordinária do dia trinta de maio de dois mil e 

vinte e dois. USO DA TRIBUNA: O vereador, CLÓVES ANDRÉ KNOB, após os cumprimentos 

habituais, fez um agradecimento especial aos servidores do Poder Executivo, Estevão e Samuel, que não 

medem esforços para que a transmissão das sessões da Câmara aconteça. Ainda, agradeceu a construção do 

abrigo na parada de ônibus na ERS 419, cuja obra está quase concluída. Informou que no dia seis de junho 

ocorreu a visita do pré-candidato, Gilmar Sossella, representando o Deputado, Afonso Motta, com a 

destinação da verba de cem mil reais, oriunda de uma emenda parlamentar da Secretaria do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que será destinada à compra de um caminhão, com a contrapartida 

do Município. Finalizou convidando a todos para prestigiarem o jogo da Super Copa Transcitrus que irá 

ocorrer no dia quinze de junho, na Associação dos Funcionários da Languiru, com o jogo festivo entre 

ALAF e Seleção da Transcitrus. Em seguida será disputado o título da Super Copa entre a Seleção de 

Brochier e de Poço das Antas. O vereador, LUIZ NALDAIR PEREIRA DA SILVA, após os 

cumprimentos habituais, anunciou o início do asfaltamento na localidade de Santa Inês, dizendo ser a obra 

a realização de um sonho de muitos anos da comunidade e que todos se alegram com a conquista. Ainda, 

anunciou a conquista de mais uma emenda, no valor de duzentos e cinquenta mil reais destinada pelo 

Senador, Luis Carlos Heinze. Esclareceu que o recurso será destinado a saúde para a compra de veículo e 

equipamentos para a Unidade. Ainda, agradeceu ao Secretário de obras e sua equipe pelo trabalho realizado 

e o atendimento de várias solicitações. Finalizou, solicitando a todos que transitam pela localidade de Santa 

Inês, que fiquem atentos devido a movimentação das máquinas que se encontram na pista. Na PAUTA 

tivemos os Projetos de Lei nº 040, 041, 042/2022 de iniciativa do Poder Executivo Municipal sendo que 

todas as proposições entraram na ORDEM DO DIA. PROJETO DE LEI nº 040/2022, de iniciativa do 

Poder Executivo Municipal, autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público para o cargo 

de Atendente da Educação Infantil, e dá outras providências. Aprovado, com oito votos: o presidente não 

votou. PROJETO DE LEI nº 041/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza o 

recebimento de imóvel por dação em pagamento de créditos tributários, e dá outras providências. Aprovado, 

com oito votos: o presidente não votou. PROJETO DE LEI nº 042/2022, de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal, autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 235.000,00, com recursos do 

superávit financeiro e da anulação parcial de rubricas orçamentárias. Aprovado, por unanimidade, com 

nove votos. O presidente encerrou a sessão e em nome da Casa agradeceu a presença de todos, comunicando 

que a próxima sessão ordinária será no dia vinte e sete de junho 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, 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, vinte e sete de 

junho de dois mil e vinte e dois. 


