
ATA nº 010/2018 

Ata da oitava sessão ordinária realizada no dia dezoito 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 quatro de junho de dois mil e dezoito.  USO DA TRIBUNA: A vereadora ANDRÉIA 

BRINCKMANN GRIEBELER cumprimentou o Presidente Adair, demais colegas vereadores, 

assessora jurídica, Dra. Gisela Bayer, diretora legislativa, Elisana Kaiber, Vice-prefeito, secretário 

da administração, professora Vânia, suplente de vereador, Gilson, ex-vereador Oderlei, munícipe 

Canísio e imprensa. Comentou que foi procurada por vários munícipes apontando o uso excessivo 

do celular, por servidores públicos, em horário de expediente. Pediu para que a administração 

verifique o que de fato está acontecendo. A seu ver, não é preciso proibir o uso do celular, mas 

impor limites para que isto não atrapalhe a qualidade do serviço e o atendimento aos munícipes. 

Reconheceu que entende que hoje em dia é praticamente impossível viver sem o uso das 

tecnologias, mas temos que impor limites em horário de expediente. Andréia tem consciência de 

que este não é um fato isolado, em contraponto, pensa que Poço das Antas também pode passar 

a ser um exemplo neste sentido, já que é a comunidade quem ganha com isso. A vereadora 

sugeriu que a Secretaria da Saúde do município funcione no mesmo andar da recepção da 

Unidade Básica de Saúde, onde também estão concentrados os demais setores, como a ala de 

consultas, para que assim as pessoas não precisem mais descer as escadas para falar com o 

secretário ou para marcarem exames e consultas. Sublinhou que muitas pessoas geralmente já 

vão no Posto porque não estão bem e aí fica difícil ainda ter que se deslocar pelas escadas, sem 

falar dos idosos. Sei que na semana passada uma idosa caiu quando descia as escadas. Desta 

forma, reforçou o pedido para que se encontre um espaço no andar térreo, alegando que todos 

os munícipes iriam aprovar esta ideia. Andréia ainda convidou toda a comunidade para a Festa 

de São João da Escola Estadual de Ensino Médio Poço das Antas, que será na sexta-feira, dia 

vinte e dois de junho. A vereadora CÉLIA LURDES KOERBES cumprimentou a Mesa Diretora, 

colegas vereadores, assessora jurídica, diretora legislativa, Vice-prefeito, secretário administração 

e demais munícipes presentes. Citou que no dia treze de dezembro de dois mil e dezessete 

encaminhou um pedido ao Poder Executivo solicitando alteração no Código Tributário Municipal 

com a finalidade de incluir a isenção de IPTU sobre o imóvel utilizado como residência da família, 

cujo proprietário ou responsável pelo recolhimento dos tributos municipais seja portador de doença 

grave câncer, neoplasia maligna, nos moldes do que já vem sendo praticado em municípios 

próximos. Também destacou que no dia seis de fevereiro de dois mil e dezessete encaminhou 



uma indicação solicitando a colocação de um redutor de velocidade na Rua Hedio Lourenço Dilli, 

nas proximidades de Gilberto Koerbes e Normélio Reinher, alegando que é uma rua muito 

movimentada e com grande circulação de crianças. Outros pedidos seus fazem menção à 

colocação de placas nas ruas Carlos Petry e Jacó Benedito Koerbes. No entanto, nenhuma dessas 

indicações foi atendida. Célia pediu a atenção do Executivo para colocar em prática estas suas 

indicações, na medida do possível. A vereadora também solicitou para que o chefe do setor de 

Obras volte sua atenção para a Rua Lourenço Dilli, em direção a Boa Vista, próximo a residência 

de Fernando Kerber, onde existe um grande buraco que oferece perigo constante aos motoristas. 

Célia também solicitou aos colegas vereadores licença para se afastar do Legislativo durante o 

mês de julho, para tratar de assuntos particulares, convidando o suplente de vereador, Gilson 

Horbach para lhe substituir neste período. ORDEM DO DIA: Entrou na Ordem do Dia um Projeto 

de Lei de iniciativa do Poder Executivo e um Requerimento de Licença de iniciativa do Poder 

Legislativo. PROJETO DE LEI número vinte e oito de dois mil e dezoito, dispõe sobre autorização 

para alienação de bens moveis e imóveis do Município e dá outras providências, aprovado por 

unanimidade, com oito votos, não votou o Presidente. REQUERIMENTO DE LICENÇA número 

sete de dois mil e dezoito, de autoria da vereadora Célia Lurdes Koerbes, solicitando Licença para 

tratar de interesses particulares, a partir do dia primeiro de julho de dois mil e dezoito até o dia 

trinta e um de julho de dois mil e dezoito, aprovado por unanimidade, com sete votos, não votou 

o Presidente e a autora. ASSUNTOS GERAIS: O vereador Adair Aloísio Schneider confirmou 

presença na reunião do Hospital Ouro Branco. Encerrando a sessão, o Presidente em nome da 

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

de julho 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, nove de julho de 

dois mil e dezoito. 

 

 

 


