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ATA Nº 014/2022 

 

Ata da Sessão Ordinária, realizada no dia primeiro de agosto 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 vinte 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: Andréia Brinckmann Griebeler, Camila Regina Follmann, Célia Lurdes Koerbes, Clóves André 

Knob, Leonardo José Flach, Luiz Naldair Pereira da Silva, Maicon Luis Stuermer, Rodrigo Galdino 

Schwingel e Veleda Renita Wilke Gaelzer. Em seguida, foi submetida a apreciação do Plenário e aprovada 

a ATA relativa à sessão ordinária do dia vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e dois. USO DA 

TRIBUNA: o vereador, LUIZ NALDAIR PEREIRA DA SILVA, após os cumprimentos habituais, 

aproveitou o momento para comunicar a todos os munícipes, em especial à comunidade de Santa Inês, que 

as obras referentes à pavimentação foram interrompidas devido a falta de material. Esclareceu, ainda que 

devido ao ocorrido a empresa se deslocou para a Estrada Branca para dar início aos serviços de 

pavimentação por lá também. Seguindo, agradeceu ao Secretário de Obras e sua equipe pelos pedidos 

atendidos. Finalizou desejando à colega Veleda, um bom trabalho e ao colega Adriano Stiehl que se 

encontra afastado, desejou boa recuperação. Na PAUTA tivemos o Projeto de Lei nº 051/2022, de iniciativa 

do Poder Executivo Municipal, o qual entrou na ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI nº 051/2022, de 

iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 

533.610,77, com recursos do excesso de arrecadação, com solicitação de tramitação em regime de urgência. 

Aprovado, por unanimidade, com nove votos. ASSUNTOS GERAIS: o vereador Clóves, enalteceu a 

iniciativa do Poder Executivo, em promover um trabalho voluntário para o plantio de mudas ao longo do 

caminhódromo na ERS 419. Agradeceu a todos que participaram e desejou que essas ações possam ocorrer 

mais vezes e que mais pessoas participem. 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 dois de agosto de dois 

mil e vinte e dois, às dezenove horas, para a qual convidou a todos para assistir 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 

conforme, será assinada pelo presidente e demais vereadores. Poço das Antas, vinte e dois de agosto de 

dois mil e vinte e dois.  


