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ATA Nº 018/2022 

 

Ata da Primeira Sessão Ordinária Especial, realizada no dia três de outubro de dois mil e vinte e 

dois, na Sede do Centro Comunitário Boa Vista (CEBOVI), sob a presidência do vereador, Maicon Luis 

Stuermer que iniciou às dezenove horas. Após os cumprimentos habituais, convidou a todos para 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, Luiz Naldair Pereira da Silva, Maicon Luis Stuermer, Rodrigo Galdino 

Schwingel e Valerio Wasem. Em seguida, foi submetida a apreciação do Plenário e aprovada a ATA 

relativa à sessão ordinária do dia dezenove de setembro de dois mil e vinte e dois. USO DA TRIBUNA: a 

vereadora, CAMILA REGINA FOLLMANN, após os cumprimentos habituais, em nome da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Valentim Schneider, convidou a comunidade para participar do DriveTru, 

que será realizado no dia oito de outubro de dois mil e vinte e dois e trouxe mais informações sobre o 

evento. A vereadora, CÉLIA LURDES KOERBES, após os cumprimentos habituais, falou sobre a 

realização das sessões especiais, que acontecem fora da sede da Câmara de Vereadores, em alguma 

Comunidade do Município, ressaltando a importância de levar os trabalhos legislativos mais perto dos 

munícipes.  Em seguida, falou a respeito do outubro rosa, mês do combate ao câncer de mama. Ainda, falou 

sobre o interesse da Administração Municipal em adquirir mais um equipamento de Ginástica para a 

Academia da Saúde de Boa Vista, enaltecendo o grande número de pessoas que já usufruem desse espaço. 

Por fim, falou um pouco sobre a sessão solene que ocorreria em sequência, referindo-se aos homenageados 

com o Título de Cidadão Emérito, Senhores: Bispo Dom Aloísio Alberto Dilli e José Arveno Flach – Irmão 

Henrique Justo. O Vereador, CLÓVES ANDRÉ KNOB, após os cumprimentos habituais, falou sobre a 

cavalgada realizada no último domingo, dizendo ter sido um sucesso. Seguiu falando sobre a indicação nº 

011/2022 de sua autoria, que trata da implantação do cercamento eletrônico no Município de Poço das 

Antas. Explicou que hoje já existem sete pontos de videomonitoramento no Município, administrados pelo 

Comando da Brigada Militar em Teutônia. Destacou que esse sistema auxiliará na inibição da ocorrência 

de furtos e roubos. Na PAUTA tivemos, o Projeto de Lei nº 063/2022, de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal e a Indicação nº 011/2022, de autoria do vereador Clóves André Knob, sendo que todas as 

proposições entraram na ORDEM DO DIA. PROJETO DE LEI nº 063/2022, de iniciativa do Poder 

Executivo Municipal, autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 362.000,00, com 

recursos do excesso de arrecadação e da anulação parcial de rubrica orçamentária. Aprovado, por 

unanimidade, com nove votos. INDICAÇÃO nº 011/2022, de autoria do vereador Clóves André Knob, 

para que o Poder Executivo Municipal estude a possibilidade de implantar o cercamento eletrônico do 

Município, através da aquisição de mais sete câmeras de videomonitoramento e adoção dos demais 

procedimentos necessários. Aprovado, com sete votos: o Presidente não votou e houve abstenção do autor. 

ASSUNTOS GERAIS:  o vereador, Adriano Stiehl, convidou a todos para prestigiarem as Festividades da 

Comunidade de Linha Fátima no dia nove de outubro e na Comunidade de Linha Fritzenberg no dia doze 

de outubro. O presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos e comunicou que a próxima 

sessão ordinária será no dia vinte e quatro de outubro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, para a 

qual convidou a todos para assistir a transmissão ao vivo. Ainda convidou a todos para acompanharem a 

sessão solene, que ocorreria logo em seguida, em que seriam homenageados com o Título de Cidadão 

Emérito os senhores: Bispo Dom Aloísio Alberto Dilli e Irmão Henrique Justo. 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 de acordo será assinada 

pelo Presidente e demais vereadores. Poço das Antas, vinte e quatro de outubro de dois mil e vinte e dois.  

 


