
 

ATA nº 018/2017 

Ata da décima sexta sessão ordinária realizada no dia vinte e um de agosto de dois 

mil e dezessete, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, sob a 

presidência do vereador Leonardo José Flach, 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, foram submetidas à apreciação do Plenário e aprovadas as ATAS da Sessão 

Extraordinária e da Sessão Ordinária, ambas do dia sete de agosto de dois mil e dezessete. 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício número noventa e dois de dois mil e dezessete, 

enviado pelo Prefeito Municipal, Ricardo Luiz Flach, em resposta ao pedido de informação número 

quatro de dois mil e dezessete. Ofício número noventa e quatro de dois mil e dezessete, enviado 

pelo Prefeito Municipal, Ricardo Luiz Flach, solicitando um espaço na sessão do dia vinte e um de 

agosto, para falar de alguns assuntos importantes. USO DA TRIBUNA: O vereador MARCOS 

ANTÔNIO BEUREN cumprimentou o Presidente Leonardo, colegas vereadores, assessora 

jurídica, diretora legislativa, Prefeito Municipal, Secretário de Administração, munícipe e imprensa. 

Enalteceu a realização do desfile da escolha das soberanas de Poço das Antas, ocorrido no dia 

doze de agosto, parabenizando a comissão organizadora e destacando a importância do evento 

que definiu a rainha e princesas do município para os anos de dois mil e dezessete e dezoito. Da 

mesma forma, parabenizou a todas as candidatas participantes que representaram as entidades 

do município, em especial, à Taziani Klein, Alessandra Wilhem e Fernanda Klein, que foram 

eleitas, respectivamente, rainha, primeira princesa e segunda princesa de Poço das Antas. 

Agradeceu ainda às três soberanas que passaram o título na oportunidade. Em seguida, solicitou 

a atenção da administração municipal a alguns pontos de asfalto que precisam de manutenção, 

como no acesso da sede à Boa Vista, principalmente próximo a residência de Ademir Babben, 

onde há um buraco de grande proporção. Também reforçou a necessidade de pintura e 

sinalização desse trecho. Solicitou ao Executivo para que projete uma solução relativa às calçadas 

de passeio na área urbana do município, sugeriu realizar um projeto que padronize esse espaço 

para caminhadas, iniciando, por exemplo, na Avenida São Pedro. O vereador ADAIR ALOÍSIO 

SCHNEIDER saudou a mesa diretora, assessoria jurídica, secretária, colegas vereadores, 

imprensa escrita e falada, Secretário Jair, Prefeito Municipal e munícipe. Iniciou solicitando o 

conserto, a limpeza e pintura do asfalto desde a residência de Sinésio Anschau até o Centro 

Comunitário Boa Vista (Cebovi), também em frente a Associação Sócio Cultural de Poço das Antas 

(Sascpa) e ainda desde a Poço Car até a sede da Associação de Canto Esperança. Pediu para 

que seja realizado o asfaltamento da Rua Pedro Osvaldo Müller, a qual futuramente irá se tornar 

uma avenida. 

 



 

 

Solicitou ainda, a reforma e pintura dos brinquedos e aparelhos na Praça Municipal. Comunicou 

aos interessados em participar de uma excursão para a Expointer, em Esteio, para que entrem 

em contato com a Secretária da Agricultura. O vereador parabenizou à Administração Municipal 

pela organização do evento de escolha das soberanas e agradeceu às candidatas que 

participaram, bem como aquelas que entregaram o título na oportunidade. Parabenizou, de forma 

especial, a rainha e princesas eleitas no evento. ORDEM DO DIA: Entraram na Ordem do Dia três 

Projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo, uma Proposta de Emenda Aditiva e um Projeto 

de Resolução de iniciativa do Poder Legislativo. PROJETO DE LEI número trinta e quatro de dois 

mil e dezessete, autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de vinte e sete mil reais 

com recursos da anulação parcial de rubrica orçamentária, aprovado por unanimidade, com nove 

votos, o Presidente votou. PROJETO DE LEI número trinta e cinco de dois mil e dezessete, 

autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de três mil reais com a inclusão de meta no PPA, 

LDO e Orçamento, vigentes, para alocar despesas decorrentes da aquisição de material de 

consumo para o programa de vigilância em saúde, com recursos do superávit, aprovado por 

unanimidade, com nove votos, o Presidente votou. PROJETO DE LEI número trinta e seis de dois 

mil e dezessete, Substitutivo, autoriza a efetuar o pagamento de incentivo aos integrantes da 

Equipe Volante Municipal de Fiscalização, e dá outras providências, aprovado por unanimidade, 

com seis votos, com abstenção dos vereadores Roque Pedro Stuermer e Andréia B. Griebeler e 

não votou o Presidente. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA número quatro de dois mil e 

dezessete, de autoria da vereadora Alícia Spiering, acrescenta o Parágrafo Único ao Artigo 

Primeiro do Projeto de Resolução número dois de dois mil e dezessete, aprovado por 

unanimidade, com sete votos, não votou o Presidente e a Autora da Emenda. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO número dois de dois mil e dezessete, regulamenta a ordem de disposição das fotos 

dos vereadores nos quadros da galeria e dá outras providências, aprovado por unanimidade, com 

emenda, com cinco votos, não votou a mesa diretora e a vereadora Alícia, autora da emenda. 

ASSUNTOS GERAIS: O Presidente comunicou que a diretora legislativa estará em curso no TCE, 

na próxima quinta-feira. Lembrou, também, que na próxima sessão ordinária, dia onze de 

setembro, às dezoito horas, a contadora irá demonstrar e avaliar as metas fiscais do segundo 

quadrimestre de dois mil e dezessete, em audiência pública. Em seguida, o Presidente da Câmara 

passou a palavra para o Prefeito Municipal, Ricardo Luiz Flach e ao Secretário da Administração, 

Jair Schneider. O prefeito falou sobre o motivo de sua ida para Brasília, dia vinte e nove até trinta 

e um deste mês, juntamente com o vereador Adair; sobre o projeto avançar; e explicou sobre o 

Projeto de Lei número trinta e seis, aprovado na sessão. O Secretário da Administração explicou 

sobre o andamento dos trabalhos de instalação da Escola Municipal Leo Pedro Schneider e fez a 

prestação de contas das despesas com o custeio das festividades da Escolha das Soberanas do 

Município. A vereadora Veleda convidou a todos para participarem da festa na Santa Inês, dia dez 

de setembro.     

 



 

 

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

para a próxima Sessão Ordinária no dia onze de setembro de dois mil e dezessete, às dezenove 

horas. 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, onze de setembro de dois mil e dezessete. 


