
ATA nº 009/2018 

Ata da sétima sessão ordinária realizada no dia quatro de junho 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 vinte e um de maio de dois mil e dezoito. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Ofício número oitenta e oito de dois mil e dezoito, enviado pelo Prefeito Municipal, Senhor Ricardo 

Luiz Flach, respondendo o pedido de informação número quatro de dois mil e dezoito expedido 

pela Câmara Municipal. USO DA TRIBUNA: A vereadora ANDRÉIA BRINCKMANN GRIEBELER 

cumprimentou o Presidente Adair, demais colegas vereadores, imprensa, assessora jurídica, Dra. 

Gisela Bayer, diretora legislativa, Elisana Kaiber, munícipe Canísio, nutricionista Cássia e ex – 

vereadores Oderlei e Laércio. Comentou sobre o projeto de lei número vinte e três, que entrou em 

pauta nessa sessão e que visa autorizar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de 

trezentos e doze mil e quinhentos e noventa e oito reais, com recursos do superávit financeiro e 

do excesso de arrecadação. A vereadora fez referência principalmente a Rua Guilherme Alfredo 

Anschau, que através deste projeto será comtemplada com um mil, seiscentos e cinquenta e um 

vírgula setenta metros quadrados de pavimentação asfáltica. Segundo Andréia, a área prevista 

para ser asfaltada resulta em um pouco mais de duzentos metros de rua. Afirmou que a extensão 

dessa rua é bem maior, iniciando no Ginásio e indo até onde fica a Perfil Mármore e Granitos. 

Andréia acrescentou que os moradores deste local questionaram por que não é pavimentada toda 

a rua, argumentando que este pedido já foi feito muitas vezes na tribuna e que esta obra ocupa o 

primeiro lugar no Plano Plurianual do município. Observou, que foi feito um projeto para fazer esta 

obra e que esse projeto custou dinheiro, depois, para fazer a continuação, precisa ser feito outro 

projeto e pagar novamente. Salientou que há dinheiro disponível para este fim, só não tem 

orçamento. Espera que com o superávit financeiro de dois mil e dezoito seja feita a pavimentação 

de toda esta rua. O vereador MARCOS ANTÔNIO BEUREN cumprimentou o Presidente Adair, 

assessora jurídica, diretora legislativa, colegas vereadores, imprensa, munícipe Canísio, 

nutricionista Cássia e ex-vereadores Oderlei e Laércio. Iniciou justificando as indicações de sua 

autoria. A de número três sugere a construção de calçadas de passeio no trajeto que liga a estrada 

geral do Centro até a localidade de Boa Vista, para garantir a segurança dos pedestres e também 

embelezar o município. O vereador sugeriu que, de início, esta obra seja feita pelo menos em 

quinhentos metros, de um lado da via e que assim possa tomar forma ao longo do trajeto com o 

tempo. Na indicação de número quatro, solicita que o Executivo estude a possibilidade de 

proporcionar mais lazer aos idosos, através da determinação de um local específico em que eles 



possam se reunir durante o dia e participarem de diversas atividades, retornando, posteriormente, 

para as suas residências. Marcos salientou que a expectativa de vida vem aumentando cada vez 

mais, inclusive no município, e por isso a importância deste projeto que pode ser pensado a longo 

prazo. O vereador reconheceu o trabalho realizado pela Assistência Social, mas também entende 

que muitos idosos passam o restante do dia sozinhos e que seria interessante envolver e distrair 

essas pessoas enquanto seus familiares estão ocupados com outros compromissos. Citando as 

datas comemorativas do mês de junho, entre elas o Dia Mundial do Meio Ambiente, Beuren 

destacou o lançamento do Programa Municipal de Compostagem Doméstica na manhã do dia 

quatro, evento do qual participou e assim pode constatar a sua importância e relevância para o 

município. A passagem do Dia de Santo Antônio, São João e São Pedro também foram lembrados 

pelo vereador. ORDEM DO DIA: Entraram na Ordem do Dia, cinco Projetos de Lei de iniciativa do 

Poder Executivo e duas Indicações de iniciativa do Poder Legislativo. PROJETO DE LEI número 

vinte e três de dois mil e dezoito, autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de trezentos 

e doze mil quinhentos e noventa e oito reais com recursos do superávit financeiro e do excesso 

de arrecadação, aprovado por unanimidade, com nove votos. PROJETO DE LEI número vinte e 

quatro de dois mil e dezoito, dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria na execução 

de obra pública de pavimentação asfáltica em CBUQ, das Ruas que enumera, e dá outras 

providências, aprovado por unanimidade, com oito votos, não votou o Presidente. PROJETO DE 

LEI número vinte e cinco de dois mil e dezoito, autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor 

de nove mil reais com a inclusão de meta no PPA, LDO e Orçamento vigentes, para alocar 

despesas decorrentes da aquisição de veículo, através da anulação parcial de rubrica 

orçamentária, aprovado por unanimidade, com nove votos. PROJETO DE LEI número vinte e seis 

de dois mil e dezoito, extingue cargo, altera carga horária, padrão de vencimento e atribuições de 

cargo de provimento efetivo, consolida os dados do quadro de cargos de provimento efetivo, dando 

nova redação ao artigo terceiro da Lei número cento e oitenta de quatro de junho de um mil, 

novecentos e noventa e dois, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Padrões, aprovado por 

unanimidade, com oito votos, não votou o Presidente. PROJETO DE LEI número vinte e sete de 

dois mil e dezoito, autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de quarenta e sete mil, 

quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos com a inclusão de meta no PPA, 

LDO e Orçamento vigentes, para alocar despesas de custeio consideradas como manutenção e 

desenvolvimento do ensino, através do excesso de arrecadação, aprovado por unanimidade, com 

nove votos. INDICAÇÃO número três de dois mil e dezoito, para que estude a possibilidade de 

construir calçadas de passeio no trajeto que liga a estrada Geral do Centro até a localidade de 

Boa Vista – Cebovi, aprovado por unanimidade, com sete votos, não votou o Presidente e o autor. 

INDICAÇÃO número quatro de dois mil e dezoito, para que estude a possibilidade de proporcionar 

mais lazer para os Idosos, aprovado por unanimidade, com sete votos, não votou o Presidente e 

o autor. ASSUNTOS GERAIS: A vereadora Célia pediu para que o Presidente reforçasse ao 

Executivo o atendimento de sua Indicação número quatro de dois mil e dezessete, caso contrário, 

se não for atendida, os munícipes farão um abaixo assinado. A vereadora Veleda convidou todos 



para participarem de um churrasco no próximo domingo, dia dez, na sociedade de Fritzenberg. 

Encerrando a sessão, o Presidente em nome da Casa, agradeceu a presença de todos e convidou 

para a próxima Sessão Ordinária no dia dezoito de junho 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, dezoito de junho de dois mil e dezoito. 

 

 

 


