
ATA nº 004/2018 

Ata da terceira sessão ordinária realizada no dia dois de abril de dois mil e dezoito, 

no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, sob a presidência do 

vereador Adair Aloísio Schneider, que iniciou às dezenove horas. Foi registrada a PRESENÇA 

dos seguintes vereadores: Adair Aloísio Schneider, Alícia Spiering, Andréia Brinckmann Griebeler, 

Célia Lurdes Koerbes, Leonardo José Flach, Marcos Antônio Beuren, Roque Pedro Stuermer, 

Valmir José Flach e Veleda Renita Wilke Gaelzer. O Presidente declarou aberta a Sessão 

Ordinária e iniciando os trabalhos convidou a todos para de pé fazer a oração do Pai Nosso. Após, 

foi submetida à apreciação do Plenário e aprovada a ATA da Sessão Ordinária do dia dezenove 

de março de dois mil e dezoito. ORDEM DO DIA: Entraram na Ordem do Dia, três Projetos de Lei 

de iniciativa do Poder Executivo, uma Proposta de Emenda Modificativa e um Projeto de 

Resolução do Poder Legislativo. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA número um de dois 

mil e dezoito, de iniciativa do Poder Legislativo, altera a redação do Artigo quinto, parágrafo 

segundo do Projeto de Lei número quinze de dois mil e dezoito, aprovado por unanimidade, com 

seis votos, não votaram os Autores da Proposta de Emenda, Alícia Spiering, Andréia Brinckmann 

Griebeler e Leonardo José Flach. PROJETO DE LEI número quinze de dois mil e dezoito, autoriza 

a instituição de campanha de estímulo ao aumento da arrecadação de receita no Município, para 

o exercício de dois mil e dezoito, aprovado por unanimidade, com emenda, com oito votos, não 

votou o Presidente. PROJETO DE LEI número dezoito de dois mil e dezoito, autoriza abrir Crédito 

Adicional Especial no valor de quinhentos reais com a inclusão de meta no PPA, LDO e Orçamento 

vigentes, para alocar despesas decorrentes de sentenças judiciais, através da anulação parcial 

de rubricas orçamentárias, aprovado por unanimidade, com nove votos. PROJETO DE LEI 

número dezenove de dois mil e dezoito, autoriza a concessão de uso de máquinas e equipamentos 

agrícolas, prédio e outros bens à Associação de Desenvolvimento Rural Sustentável de Poço das 

Antas e dá outras providências, aprovado por unanimidade, com nove votos. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO, número um de dois mil e dezoito, fixa o horário de início das Sessões Ordinárias 

da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, aprovado por unanimidade, com oito 

votos, o Presidente não votou. ASSUNTOS GERAIS: O Presidente repassou o convite recebido 

pelo Prefeito Municipal de Paverama, para todos participarem da inauguração do Centro 

Administrativo Municipal e Abertura Oficial da quinta Paveramafest, no dia doze de abril, às 

dezenove horas. Também convidou todos para o baile de kerb na comunidade Mãe de Deus, no 

dia catorze de abril. A vereadora Célia solicitou uma Moção de Pesar para a família de Olavio 

Reinaldo Schneider. Encerrando a sessão, o Presidente em nome da Casa, agradeceu a presença 

de todos e convidou para a próxima Sessão Ordinária no dia dezesseis de abril de dois mil e 

dezoito, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, diretora 

legislativa, Elisana Kaiber, lavrei a presente ata que após lida, discutida e aprovada será assinada 

pelo Presidente e demais Vereadores. Poço das Antas, dezesseis de abril de dois mil e dezoito. 

 


