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Ata da quinta sessão ordinária realizada no dia sete de maio 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 dezoito horas e quarenta e cinco minutos. 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 dezesseis de abril de dois mil e dezoito. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Ofício cinquenta e quatro de dois mil e dezoito, enviado pelo Prefeito Municipal, Senhor Ricardo 

Luiz Flach, em resposta ao pedido de informação, do poder legislativo, número um de dois mil e 

dezoito. Ofício cinquenta e cinco de dois mil e dezoito, enviado pelo Prefeito Municipal, Senhor 

Ricardo Luiz Flach, em resposta ao pedido de informação, do poder legislativo, número dois de 

dois mil e dezoito. Ofício cinquenta e seis de dois mil e dezoito, enviado pelo Prefeito Municipal, 

Senhor Ricardo Luiz Flach, em resposta ao pedido de informação, do Poder Legislativo, número 

três de dois mil e dezoito. USO DA TRIBUNA: A vereadora ANDRÉIA BRINCKMANN 

GRIEBELER cumprimentou o Presidente, Adair, secretário da Administração, Jair, demais 

colegas vereadores, assessora jurídica, diretora legislativa, vice-prefeito, Laércio, imprensa e 

munícipe presente. Iniciou solicitando melhorias, entre elas a limpeza, da Rua Alfredo Anschau, 

localizada no centro do município e que inclusive é uma via de acesso ao Ginásio Municipal de 

Esportes, local onde será realizada a festa em comemoração aos trinta anos do município no 

próximo sábado, dia doze. Andréia sugeriu a disposição de um espaço coberto que dê acesso a 

Unidade Básica de Saúde – UBS, com alguns bancos para acolherem os munícipes que esperam 

o posto abrir. Explicou que tem pessoas que vem ali esperar às seis horas da manhã, para 

conseguir consulta, e o posto só abre as sete horas e trinta minutos. Observou que a unidade 

conta com uma rampa de acesso que poderia ser aproveitada para este fim. Disse que seria o 

suficiente, só que está trancada, enquanto logo na frente tem mais uma porta. Argumentou que a 

situação piora em dias de chuva. A vereadora assinalou que a população frequentemente pede a 

colocação de lixeiras, reivindicação que, dentro do possível, é atendida pela administração 

municipal. Porém, observou que muitas pessoas não colocam o lixo dentro da lixeira e por isso 

solicitou a colaboração de todos os moradores neste sentido. Ela convidou todas as pessoas para 

prestigiarem a sessão solene na sexta-feira, dia onze de maio, no auditório da prefeitura municipal, 

às dez horas. O vereador ROQUE PEDRO STUERMER cumprimentou a mesa diretora, assessora 

jurídica, secretária, demais vereadores, vice-prefeito, secretário da administração, munícipes e 

imprensa escrita e falada. Falou sobre as roçadas nas estradas do interior, citando como exemplo 

a situação do Morro Schons, local onde, segundo o vereador, o matagal está invadindo a estrada. 

Como também em outras ruas, o vereador solicitou melhorias neste aspecto. Pediu para a 



secretária encaminhar um ofício para o executivo solicitando esclarecimentos relacionados a 

boatos, que tratam de um possível sumiço de óleo diesel do tanque de armazenamento de 

combustíveis do Município. Sugeriu que seja aberta uma sindicância para apurar esta situação. 

De semelhante modo, solicitou um o ofício requerendo informações a respeito da máquina, ou 

patrola que incendiou no ano passado, para que seja informado o que realmente aconteceu. 

Roque sugeriu ainda a possibilidade de roçar, deixar em dia, o espaço nos fundos da garagem da 

prefeitura para que este espaço possa ser aproveitado como estacionamento para os servidores 

públicos, ampliando o espaço a disposição para os visitantes estacionarem, especialmente 

aqueles que procuram a Unidade Básica de Saúde. O vereador MARCOS ANTÔNIO BEUREN 

saudou a mesa diretora, Presidente Adair, assessora jurídica, diretora legislativa, colegas 

vereadores, vice-prefeito, Laércio, munícipes, secretário da administração e imprensa. 

Manifestou-se sobre os avanços e conquistas de Poço das Antas desde o dia doze de maio de 

um mil, novecentos e oitenta e oito, data que marca a emancipação política do município. O 

vereador parabenizou a todos que se mobilizaram naquela época para que hoje o município seja 

uma realidade. Da mesma forma, à todas as administrações que já passaram e deixaram a sua 

contribuição, como também os vereadores que trabalharam pelo crescimento e desenvolvimento 

do município. De acordo com Beuren, nestes trinta anos, diversos estabelecimentos e órgãos 

públicos importantes se instalaram mais perto, facilitando a rotina da população. O vereador 

solicitou também, o encaminhamento de um ofício ao setor de ICMS da Prefeitura Municipal, 

solicitando informações com relação às maiores empresas e produtores rurais do município, no 

que se refere aos retornos e aumentos de arrecadação do ICMS no ano de dois mil e dezessete. 

Desejou um feliz dia das Mães para todas, pela passagem do seu dia no próximo domingo. O 

vereador LEONARDO JOSÉ FLACH saudou a mesa diretora, Presidente Adair, diretora 

legislativa, assessora jurídica, colegas vereadores, imprensa escrita e falada e munícipe presente. 

Pronunciou-se acerca das respostas recebidas da Administração Municipal aos pedidos de 

informações de sua autoria. Sobre a situação da Rua Frei Hédio Dilli, que apresentou problemas 

depois de sua conclusão, entendeu que a prefeitura entrou na justiça contra a empresa na época 

da obra e que agora o assunto segue em processo, sendo necessário aguardar o andamento. 

Acerca do pedido de informações que trata do prédio da Unidade Básica de Saúde, argumentou 

que na próxima sessão entrará com um pedido de informações complementar, já que na resposta 

emitida pelo Executivo não foi informado o prazo ou data de vencimento da garantia da obra e 

também irá solicitar que o laudo anexado também seja assinado pelo engenheiro. Flach falou 

sobre a indicação de sua autoria que trata de melhorias na iluminação pública. Justificou que a 

alegação do Executivo é de não ser possível reduzir a taxa da iluminação pública cobrada de 

produtores rurais e empresas, pois seria renúncia de receita. Sendo assim, já que a taxa de quatro 

por cento seguirá sendo cobrada, considerou justo que seu pedido de qualificar a iluminação 

pública com a instalação de mais lâmpadas, seja atendido. ORDEM DO DIA: Entraram na Ordem 

do Dia, um Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo e uma Indicação de iniciativa do Poder 

Legislativo. PROJETO DE LEI número vinte e dois de dois mil e dezoito, autoriza abrir Crédito 



Adicional Suplementar no valor de cento e setenta e dois mil reais com recursos do superávit 

financeiro e da anulação parcial de rubricas orçamentárias, aprovado por unanimidade, com nove 

votos. INDICAÇÃO número dois de dois mil e dezoito, para que verifique, através do setor 

responsável, a iluminação pública, aprovado por unanimidade, com sete votos, não votou o 

Presidente e o autor. ASSUNTOS GERAIS: O presidente convidou a todos para participar da 

Sessão Solene em homenagem aos trinta anos de Poço das Antas, na próxima sexta-feira, dia 

onze de maio, às dez horas, no auditório da Prefeitura Municipal. Também informou que o Poder 

Executivo convida a todos para a festividade em comemoração aos trinta anos de Emancipação 

Política do Município de Poço das Antas, que irá se realizar, no dia doze de maio, a partir das dez 

horas, nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes. Encerrando a sessão, o Presidente 

em nome da Casa, agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima Sessão Ordinária 

no dia vinte e um de maio 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, vinte 

e um de maio de dois mil e dezoito. 

 


