
ATA nº 003/2018 

Ata da segunda sessão ordinária realizada no dia dezenove 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, 

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

março de dois mil e dezoito. USO DA TRIBUNA: O vereador ROQUE PEDRO STUERMER 

cumprimentou a Mesa Diretora, colegas vereadores, Secretário Jair, imprensa escrita e falada, ex-

vereador Oderlei, assessora jurídica, diretora legislativa e demais presentes. Iniciou agradecendo 

as reformas e melhorias realizadas na Rua Goleta Ludwig, um pedido que era muito reivindicado 

e que agora foi atendido. Além disso, considerou que alguns resultados da última viagem a Brasília 

já estão sendo obtidos, tanto que no mesmo dia da sessão foi informado de que o deputado Alceu 

Moreira (PMDB) liberou duzentos mil reais para a Agricultura, conforme foi prometido por ele na 

capital federal. Este recurso será utilizado na compra de um caminhão novo, para que os 

munícipes sejam bem atendidos na área da agricultura. Dessa forma, o vereador agradeceu ao 

deputado pelo envio do recurso e também pela boa receptividade de todos os visitados em seus 

gabinetes. A vereadora ALÍCIA SPIERING saudou a Mesa Diretora, colegas vereadores, 

assessora jurídica, secretária, secretários municipais presentes, imprensa escrita e falada e 

demais presentes. Iniciou fazendo um panorama sobre a viagem a Brasília, da qual também 

participou, visando o bem-estar dos munícipes e também para reforçar os pedidos de emenda 

para os deputados. Disse que uns deputados foram muito respeitosos, outros nem tanto. Um até 

falou que nós não temos poder contra eles, mas deixamos bem claro que o alicerce deles somos 

nós e com certeza o troco vai vir em outubro. A vereadora considerou que vários resultados estão 

sendo obtidos por conta dessa viagem, como a emenda federal de cem mil reais vinda para a 

Saúde, do deputado federal Heitor Schuch, do PSB e deputado estadual Elton Weber do PSB e, 

que estes também estão lutando por outras causas relacionadas à Agricultura e à Previdência 

Social. A vereadora agradeceu a todos os colaboradores que participaram da festa em 

comemoração aos vinte e nove anos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Poço das Antas. 

De semelhante modo, homenageou as mulheres pelo seu dia, com ênfase para o evento 

promovido pela Primeira Dama, Executivo e Emater/RS- Ascar, na última sexta-feira, dia 

dezesseis de março. Ela parabenizou aos organizadores pela programação, sugerindo que, para 

a próxima vez, seja estudada uma data que consiga abranger e homenagear todas as mulheres 

do município. O vereador LEONARDO JOSÉ FLACH saudou a Mesa Diretora, Presidente Adair, 

colegas vereadores, assessora jurídica, diretora legislativa, imprensa escrita e falada, munícipes, 

secretários municipais e ex-vereador Oderlei. Informou que a partir do mês de março, o escritório 



municipal da Emater/RS- Ascar conta com mais uma profissional. Segundo o vereador, a 

engenheira agrônoma Leidimara Cerutti vem em um momento oportuno para o município, tendo 

em vista que os dados do Censo Agro apresentam que em onze anos o município perdeu dez 

porcento das propriedades rurais. Devido a isso, ressaltou a importância de investir em incentivos 

e arrecadação. Flach também se pronunciou em resposta à colocação da vereadora Andréia 

Brinckmann Griebeler na última sessão ordinária, a respeito dos comentários que teriam surgido 

em função da viagem a Brasília. Segundo ele, os vereadores sempre estão sujeitos a isso, já que 

são questionados, pois mesmo tendo méritos, esta viagem aconteceu no período de recesso do 

Legislativo. Disse que mesmo assim, o valor das passagens teve que ser suplementado no valor 

de um mil reais, já no segundo mês do ano. Acho que, caso tinha-se essa ideia no ano passado, 

poderíamos ter aumentado o orçamento. Demonstrou preocupação relacionada às obras públicas, 

principalmente aquelas que foram realizadas há pouco tempo e que já necessitam de reparos e 

manutenções. Um exemplo é o prédio da saúde, a parte nova foi entregue em dois mil e treze, 

hoje não completou ainda cinco anos e esta obra já precisa de reparos, ou seja, há muito gasto 

do orçamento em reparos de obras públicas. Falou sobre o calçamento da Rua Hédio Lourenço 

Dilli, que estava mal feito, frisou isso ao Executivo na época e a resposta que teve, foi pela 

Secretária da Fazenda, na época Janete Flach, que ligou na casa do vereador, que era presidente 

da Associação da Água, dizendo que tinha vazamento de água neste local, a associação então 

verificou que nem sequer passam canos naquele local. Disse também, que acompanhou a obra 

da Rua dez de novembro do início ao fim, citou que a empresa estava colocando os cordões da 

calçada, quebrados, pediu que parassem pois não era o correto. Mas, chegou o Secretário da 

Administração junto com o responsável pela fiscalização do município e, por fim, o fiscal autorizou 

colocar os cordões quebrados, dizendo que seria a mesma coisa colocar quebrado ou remendado. 

Frisou sua preocupação em pensarem assim, pois isso gera o retrabalho nas obras públicas. 

Sugeriu que as obras sejam mais fiscalizadas, para que isso não seja recorrente. Por fim, o 

vereador ressaltou que é preciso cobrar cada vez mais eficiência das obras públicas, pois a 

arrecadação do município não tem previsão de subir muito. A vereadora CÉLIA LURDES 

KOERBES cumprimentou a Mesa Diretora, assessora jurídica, diretora legislativa, colegas 

vereadores, Secretário da Administração, imprensa, ex-vereador Oderlei e munícipes. Mostrou-se 

contente em poder anunciar o recebimento de mais emendas parlamentares, pois os vereadores 

vêm trabalhando e lutando para conseguir verbas federais e estaduais para o município. A 

vereadora fez menção a recursos recebidos no início do ano: uma emenda de cento e trinta e 

cinco mil reais para a compra de um trator para a agricultura, do deputado federal Márcio Biolchi 

do PMDB, que hoje responde pela pasta da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado, 

e também uma emenda de duzentos mil reais do deputado Alceu Moreira, do PMDB, para a 

Agricultura, o partido juntamente com o Executivo decidiu que será comprado um caminhão. Ela 

explicou que estas emendas, que somam trezentos e trinta e cinco mil reais, são fruto de um 

pedido protocolado em cinco de julho de dois mil e dezessete. A vereadora agradeceu aos 

deputados pelo apoio, o que permitiu que hoje estejam sendo colhidos os frutos deste trabalho. 



ORDEM DO DIA: Entraram na Ordem do Dia, três Projetos de Lei de iniciativa do Poder 

Legislativo, três Projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo, um Projeto de Decreto do Poder 

Legislativo e uma Moção de Apoio. PROJETO DE LEI número um de dois mil e dezoito, de 

iniciativa do Poder Legislativo, concede a Revisão Geral Anual dos Subsídios dos Vereadores e 

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

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

do Poder Legislativo, concede a Revisão Geral Anual dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e 

dos Secretários Municipais de Poço das Antas, aprovado por unanimidade, com oito votos, o 

Presidente não votou. PROJETO DE LEI número três de dois mil e dezoito, de iniciativa do Poder 

Legislativo, concede a Revisão Geral Anual dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo 

Municipal de Poço das Antas, aprovado por unanimidade, com oito votos, o Presidente não votou. 

PROJETO DE LEI número quatorze de dois mil e dezoito, autoriza a firmar Convênio para 

Prestação de Mútua Colaboração com o Tribunal Regional Eleitoral do RS, aprovado por 

unanimidade, com oito votos, o Presidente não votou. PROJETO DE LEI número quinze de dois 

mil e dezoito, concede a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais 

de Poço das Antas, aprovado por unanimidade, com oito votos, o Presidente não votou. PROJETO 

DE LEI número dezessete de dois mil e dezoito, altera a redação do artigo terceiro da Lei número 

novecentos e quarenta e sete de dois mil e quatro, que dispõe sobre a concessão de vales-

alimentação aos servidores municipais, aprovado por unanimidade, com oito votos, o Presidente 

não votou. PROJETO DE DECRETO número um de dois mil e dezoito, dispõe sobre a realização 

de sessão solene em comemoração ao trigésimo aniversário do município de Poço das Antas e 

para entrega de homenagem, aprovado por unanimidade, com oito votos, o Presidente não votou. 

MOÇÃO DE APOIO número um de dois mil e dezoito, de iniciativa do vereador Adair Aloísio 

Schneider, moção de apoio ao imediato pagamento do repasse em atraso, pelo Estado do Rio 

Grande do Sul ao CONSISA, do Serviço de Atendimento de Urgência – SAMU do Vale do Taquari, 

aprovado por unanimidade, com oito votos, não votou o autor da Indicação. ASSUNTOS GERAIS: 

O Presidente convidou todos os vereadores para participarem da inauguração da nova unidade 

do Sicredi de Poço das Antas, no dia vinte e seis de março, às nove horas, na Avenida Poço das 

Antas. Comunicou que os Presidentes das comunidades serão convidados para comparecer na 

sessão do dia dezesseis de abril para acompanhar o sorteio da localidade onde será realizada a 

primeira sessão especial, que será no dia vinte e dois de outubro, no interior do Município. 

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

para a próxima Sessão Ordinária no dia dois de abril 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, 

dois de abril de dois mil e dezoito. 

 

 

 


