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ATA Nº 020/2022 

 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e quatro de outubro de dois mil e vinte e dois, na 

sede 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 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. Em seguida, foi submetida a apreciação do Plenário e aprovada a 

ATA da sessão ordinária especial do dia três de outubro de dois mil e vinte e dois, bem como, ATA da 

sessão solene do dia três de outubro de dois mil e vinte e dois. UDO DA TRIBUNA: o vereador, 

LEONARDO JOSÉ FLACH, após os cumprimentos habituais, falou sobre o asfalto em direção à Boa 

vista, em que haviam no mínimo cinquenta placas de sinalização e hoje as placas que recomendam a 

velocidade máxima permitida, praticamente não existem mais. Solicitou ao Poder Executivo, a recolocação 

destas placas, frisando a importância da sinalização principalmente para as pessoas que vem de fora. Seguiu 

dizendo ter sido procurado por munícipes, que fizeram reclamações referentes ao asfalto no prolongamento 

da Av. São Pedro, etapa I, que está dando muitos problemas. Comentou já ter conversado com o Secretário 

da Administração para ver quais as providências que estão sendo tomadas. Ainda ressaltou que a referida 

obra foi feita no início deste ano, um prazo muito curto para já ter tantos problemas. Disse que conforme a 

Administração está sendo feito um laudo para apurar a responsabilidade. Ainda, pediu que a questão da 

fiscalização pela Administração fosse melhor feita, pois tem-se suspeita que em alguns lugares a espessura 

não é a ideal. Frisou que todos os vereadores conseguiram verbas para viabilizar obras de pavimentação, e 

querem que elas durem e sejam entregues com qualidade. Na PAUTA tivemos o Projeto de Lei nº 065/2022, 

de iniciativa do Poder Executivo Municipal, o qual entrou na ORDEM DO DIA. PROJETO DE LEI nº 

065/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no 

valor de R$ 553.771,50, com recursos do excesso de arrecadação e da anulação parcial de rubrica 

orçamentária. Aprovado, por unanimidade, com nove votos. Após, o Presidente encerrou a sessão 

agradecendo a presença de todos e comunicou que a próxima sessão ordinária será no dia quatro de 

novembro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas para a qual convidou a todos para acompanhar 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, 

quatro de novembro de dois mil e vinte e dois.  

 

 


