
ATA nº 002/2018 

Ata da primeira sessão ordinária realizada no dia cinco de março 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, 

foram submetidas à apreciação do Plenário e aprovadas as ATAS da Sessão Ordinária do dia 

dezoito de dezembro de dois mil e dezessete, da Sessão Extraordinária do dia vinte e oito de 

dezembro de dois mil e dezessete e da Sessão Extraordinária do dia onze de janeiro de dois mil 

e dezoito. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício número um de dois mil e dezoito, enviado 

pelo Deputado Ernani Polo da Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação, 

reconhecendo o trabalho que vem sendo desenvolvido em prol da comunidade e comunicando 

que por iniciativa daquela Secretaria, que construiu com a Bancada Gaúcha, através do 

Coordenador Deputado Giovani Cherini, a destinação de recursos via emenda de Bancada para 

aquisição de máquinas e equipamentos repassados aos municípios, sendo que o município de 

Poço das Antas está com Plano de Trabalho aprovado para ser contemplado com uma máquina 

retroescavadeira. Ofício número dois de dois mil e dezoito, enviado pela Presidente do CODEVAT, 

Cíntia Agostini, solicitando que seja indicado um representante deste Poder Legislativo para o 

Conselho de Representantes da CODEVAT. USO DA TRIBUNA: A vereadora ANDRÉIA 

BRINCKMANN GRIEBELER cumprimentou o Presidente Adair, colegas vereadores, assessora 

jurídica, Dra. Gisela, diretora legislativa, Elisana, Presidente do Sindicato, Secretário da 

Agricultura, ex-vereador Irineu, Presidente da sociedade doze de maio e demais munícipes 

presentes. Iniciou alertando sobre a situação do trecho da Avenida São Pedro, em direção a casa 

de Valmir Plestch, que recentemente passou por reforma. A vereadora disse que aquela reforma 

era um pedido frequente dos vereadores e que foi atendido. Porém, hoje corre o risco de voltar ao 

estado em que estava ou piorar em relação à situação anterior. Sugeriu que seja acionada a 

garantia desse serviço prestado, já que é uma obra pública. Na área da saúde, chamou a atenção 

sobre o grande número de pessoas que estão usufruindo dos serviços, fazendo com que alguns 

munícipes não consigam consultar e tenham que retornar em outro momento. Ela questionou, 

será que há pessoas tirando as vagas de consultas de outras? Sugeriu que seja feito um 

recadastramento dos munícipes. A vereadora se manifestou sobre a sua ida a Brasília na semana 

passada, oportunidade na qual esteve acompanhada de outros vereadores e também do prefeito 

municipal. Considerou a experiência muito válida, já que diversas sementes foram plantadas e 

que mais cedo ou mais tarde poderão ser colhidas. Ela destacou que é o seu décimo quarto ano 

nesta casa legislativa, mas que foi a primeira vez que foi à capital federal e que a experiência foi 

ótima. Finalizando, disse que ficou sabendo que colegas vereadores criticaram que ela e o 



vereador Marcão, por serem do mesmo partido, foram juntos à Brasília. Lançou um desafio: que 

outras pessoas ao estarem no seu décimo quarto ano de mandato, também se dirijam à Brasília, 

pois todos têm esse direito. A vereadora CÉLIA LURDES KOERBES saudou o Presidente da 

Casa, colegas vereadores, imprensa, assessora jurídica, Presidente do Sindicato, diretora 

legislativa e demais pessoas presentes. Destacou a importância do projeto de lei número sete, 

pois além de melhorar a comunicação através do sinal de voz e dados de internet para os 

moradores interessados de Boa Vista, na área urbana e no interior, irá beneficiar os moradores 

para uma comunicação mais eficaz, auxiliando na emissão de notas fiscais eletrônicas. A 

vereadora sugeriu à administração que esse investimento seja realizado também nas outras 

comunidades, já que tem inviabilizadas as relações de trabalho por conta da comunicação restrita. 

Ela ainda se referiu sobre a relevância do projeto de lei número oito, que trata sobre a concessão 

de uso de canos para a rede de abastecimento de água à Associação de Água da Linha Fátima. 

Considerou que essa comunidade realizou vários investimentos nos últimos anos e não teve êxito. 

Frisou ser muito importante esse projeto de lei, pois os moradores estão necessitando de água 

para seu consumo e aviários. Ela parabenizou às Poçoantenses pelo Dia Internacional da Mulher, 

falando sobre as programações alusivas à data no município: dia oito de março, viagem ao Parque 

das Tuias promovida pelo STR, e dia dezesseis de março, o Encontro das Mulheres Poçoantenses 

na SASCPA. Finalizou falando que ela e as três colegas vereadoras representam as mulheres de 

Poço das Antas e que se sente orgulhosa por isso. O vereador MARCOS ANTÔNIO BEUREN 

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

vereadores, secretário da agricultura, ex-vereador, Irineu Rucks, Presidente do Sindicato, 

imprensa da Folha Popular e Jornal Informativo e demais presentes. Destacou a relevância dos 

projetos de lei que entraram em pauta nessa sessão. Solicitou que, a partir do mês de março, 

quando os trabalhos começam a se intensificar, a Secretaria de Obras dê uma atenção especial 

para deixar as estradas em condições, pois este serviço pode se inviabilizar quando iniciarem as 

épocas de chuvas. Beuren desejou um bom ano letivo aos alunos e professores que retomaram 

as aulas na semana passada. O vereador desejou ainda um feliz Dia Internacional da Mulher a 

todas e comentou sobre ser uma das câmaras que mais mulheres possui no Poder Legislativo na 

existência do município. A ida a Brasília também foi um dos pontos tratados pelo vereador, que 

comentou sobre as visitas realizadas aos deputados e senadores, visando o encaminhamento de 

projetos para atender às necessidades das comunidades, através de verbas parlamentares. 

ORDEM DO DIA: Entraram na Ordem do Dia, sete Projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI número sete de dois mil e dezoito, autoriza a concessão de uso de 

equipamentos a empresa ADS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

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

número oito de dois de dois mil e dezoito, autoriza a concessão de uso de canos para rede de 

abastecimento de água à Associação de Água da Linha Fátima e dá outras providências, aprovado 

por unanimidade, com nove votos. PROJETO DE LEI número nove de dois de dois mil e dezoito, 

autoriza a celebração de Termo de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul, por 



intermédio da Secretaria da Segurança Pública, com a interveniência do Instituto-Geral de Perícias 

e dá outras providências, aprovado por unanimidade, com oito votos, o Presidente não votou. 

PROJETO DE LEI número dez de dois de dois mil e dezoito, autoriza arcar com despesas alusivas 

as comemorações do trigésimo Aniversário do Município, aprovado por unanimidade, com oito 

votos, o Presidente não votou. PROJETO DE LEI número onze de dois de dois mil e dezoito, 

autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de quatro mil reais com a inclusão de meta no 

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

através de Consórcio Público de Saúde para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, através 

da anulação parcial de rubricas orçamentárias, aprovado por unanimidade, com nove votos. 

PROJETO DE LEI número doze de dois de dois mil e dezoito, autoriza abrir Crédito Adicional 

Especial no valor de dois mil, trezentos e quarenta reais com a inclusão de meta no PPA, LDO e 

Orçamento vigentes, para alocar despesas decorrentes da contribuição ao Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, com recursos do superávit financeiro e da 

anulação parcial de rubricas orçamentárias, aprovado por unanimidade, com nove votos. 

PROJETO DE LEI número treze de dois de dois mil e dezoito, autoriza abrir Crédito Adicional 

Suplementar no valor de setenta e um mil reais com recursos do superávit financeiro, aprovado 

por unanimidade, com nove votos. ASSUNTOS GERAIS: Foi discutido e aprovado por 

unanimidade o calendário de datas das sessões ordinárias para o exercício de dois mil e dezoito. 

Foi definido que a vereadora Alícia Spiering irá representar o Poder Legislativo para o Conselho 

de Representantes do CODEVAT. A vereadora Veleda convidou a todos para a festa na 

comunidade doze de maio, no dia dezoito de março. Encerrando a sessão, o Presidente em nome 

da Casa, agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima Sessão Ordinária no dia 

dezenove de março de dois mil e dezoito, 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, dezenove de março de dois mil 

e dezoito. 

 

 

 


