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Ata da quarta sessão ordinária realizada no dia dezesseis de abril 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 dois de abril de dois mil e dezoito. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 

número trinta e três de dois mil e dezoito, enviado pelo Prefeito Municipal, Senhor Ricardo Luiz 

Flach, convidando todos para a festividade em comemoração aos 30 anos de Emancipação 

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

dependências do Ginásio Municipal de Esportes. USO DA TRIBUNA: A vereadora ALÍCIA 

SPIERING saudou a mesa diretora, colegas vereadores, assessora jurídica, diretora legislativa, 

imprensa escrita e falada e demais munícipes presentes. Justificou a indicação de sua autoria 

para reduzir o período de recesso dos vereadores de sessenta dias para trinta dias. A vereadora 

disse que não acha justo que os vereadores tenham dois meses de recesso, quando os demais 

funcionários do município, somente têm direito a trinta dias de férias.  Disse que o compromisso 

dos vereadores é servir ao povo e que para isso é muito importante trabalharmos no mês de 

fevereiro, pois é justo o mês em que fecham as agendas dos deputados para solicitar e distribuir 

emendas. Lembrou que, inclusive neste ano, aconteceu de uma comitiva de vereadores de Poço 

das Antas terem ido à Brasília, em fevereiro, em plena época de recesso, mas que já estão tendo 

o retorno dessa ida. A vereadora pediu dois acessos a cadeirantes no prédio da Prefeitura 

Municipal: sendo um na entrada principal e outro na entrada do auditório. Também informou que 

está aberto o período para doações de livros didáticos às escolas. A vereadora VELEDA RENITA 

WILKE GAELZER cumprimentou colegas vereadores, assessora jurídica, Dra. Gisela, diretora 

legislativa, Elisana, imprensa e munícipes presentes. Ressaltou que as emendas parlamentares 

são um importante instrumento para a melhoria das condições de vida em cidades com orçamento 

reduzido. Salientou que todos os vereadores de Poço das Antas estão se dedicando, junto com a 

administração municipal para buscar recursos junto aos deputados e senadores da sua bancada. 

Devido a este trabalho, Veleda considerou que a Câmara Municipal e o Executivo, podem 

comemorar a vinda de diversas emendas parlamentares em benefício do município, as quais 

totalizam um valor de quatro vírgula oito milhões destinados para os mais variados setores. Dessa 

forma, a vereadora também agradeceu ao deputado federal Marco Maia, do PT, através do qual 

se concretizou uma emenda de cem mil reais que serão investidos em máquinas para a 

agricultura. Veleda agradeceu também ao Secretário de Obras, Eusébio Ludwig, que atendeu o 

pedido de colocação de placas de sinalização e orientação para os motoristas nas estradas do 



interior de Poço das Antas. O vereador LEONARDO JOSÉ FLACH saudou a mesa diretora, 

Presidente Adair, colegas vereadores, assessora jurídica, diretora legislativa, vice-prefeito, ex-

vereador Oderlei, líderes comunitários, imprensa escrita e falada e munícipes. Solicitou que o 

Executivo agilize algumas obras que já foram anunciadas: a da Avenida Alfredo Anschau em toda 

a sua extensão e da Rua Osvaldo Müller, na lateral da Praça Municipal. O vereador lembrou aos 

agricultores que o Bônus Agrícola está disponível para a retirada no setor de ICMS da prefeitura. 

Salientou que para o próximo ano a expectativa é melhorar este incentivo, para gerar mais 

investimentos e consequentemente ter aumento no retorno para o município. Em relação aos dois 

pedidos de informação de sua autoria que entraram em pauta na sessão, justificou os 

questionamentos que dizem respeito à Rua Hélio Lourenço Dilli. Disse que é um trecho que foi 

pavimentado em dois mil e treze, que está com sérios problemas e é uma obra que ainda está na 

garantia. Enfatizou que nos dias de chuva, o local apresenta diversas poças de água. O segundo 

pedido de informações é sobre a parte nova do prédio do Posto de Saúde, uma obra que ainda 

não completou cinco anos e já precisa de reparos, principalmente na parte externa. Disse que não 

acha certo ficar esperando vencer a garantia para fazer a reforma. Essa reforma deve ser feita 

urgente. O vereador elogiou o trabalho da Secretaria de Obras, pelos reparos e melhorias feitas 

nas estradas do interior. Desejou que continue assim e que onde há problemas e as coisas não 

andam, se espera soluções. Destacou exemplificando a situação de municípios vizinhos que estão 

passando por problemas. Falou que se sabe de onde vem esses problemas, que é quando três 

ou quatro pessoas acham que podem administrar o município inteiro e os outros só são chamados 

quando tem problemas. Desejou que em Poço das Antas não seja assim. ORDEM DO DIA: 

Entraram na Ordem do Dia, dois Projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo, uma Indicação, 

uma Moção de Pesar e três Pedido de Informação de iniciativa do Poder Legislativo. PROJETO 

DE LEI número vinte de dois mil e dezoito, institui o Programa Municipal de Educação Fiscal – 

PMEF, e cria o Grupo Municipal de Educação Fiscal – GMEF e dá outras providências, aprovado 

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

de dois mil e dezoito, autoriza a firmar Convênio com a Sociedade Beneficência e Caridade de 

Lajeado, mantenedora do Hospital Bruno Born, e dá outras providências, aprovado por 

unanimidade, com oito votos, não votou o Presidente. INDICAÇÃO número um de dois mil e 

dezoito, para análise da possibilidade de encaminhar Projeto de Emenda à Lei Orgânica de Poço 

das Antas, com a finalidade de reduzir o período de recesso parlamentar previsto no artigo treze, 

parágrafo segundo desta Lei Orgânica Municipal para somente um mês, ou seja, para somente o 

mês de janeiro, aprovado por unanimidade, com sete votos, não votou o Presidente e a autora da 

indicação. MOÇÃO DE PESAR número um de dois mil e dezoito, moção de pesar para a família 

de Olávio Reinoldo Schneider, aprovado por unanimidade, com oito votos, não votou a autora 

da Moção. PEDIDO DE INFORMAÇÃO número um de dois mil e dezoito, solicitando informações 

referentes às condições da pavimentação da Rua Hédio Lourenço Dilli, trecho pavimentado em 

dois mil e treze. Aprovado por unanimidade, com sete votos, não votou o Presidente e o autor do 



Pedido. PEDIDO DE INFORMAÇÃO número dois de dois mil e dezoito, solicitando informações 

referentes as condições do prédio da Secretaria Municipal da Saúde. Aprovado por unanimidade, 

com sete votos, não votou o Presidente e o autor do Pedido. PEDIDO DE INFORMAÇÃO número 

três de dois mil e dezoito, solicitando informações referentes aos Processos Licitatórios, dos 

Convites número cinco de dois mil e dezessete e número treze de dois mil e dezessete, bem como 

da Tomada de Preço número dois de dois mil e dezoito. Aprovado por unanimidade, com cinco 

votos, votou o presidente e não votaram os quatro autores do Pedido. ASSUNTOS GERAIS: Com 

a presença de diversos líderes comunitários, ocorreu o sorteio da comunidade que irá sediar a 

primeira Sessão Especial no interior do Município, no dia vinte e dois de outubro deste ano. 

Participaram seis entidades, sendo que a Associação Cultural União Boa Vista -SUBV, na 

comunidade Mãe de Deus, foi a sorteada. Também foram escolhidos, entre os vereadores dos 

mesmos partidos, um representante de cada bancada que irá fazer uso da palavra na Sessão 

Solene do dia onze de maio, sendo: a vereadora Andréia Brinckmann Griebeler, pela bancada do 

PDT, a vereadora Célia Lurdes Koerbes pela bancada do PMDB, o vereador Valmir José Flach, 

pela bancada do PSDB e os demais vereadores, únicos representantes dos respectivos partidos. 

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

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

 

 

 


