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Ata da nona sessão ordinária realizada no dia nove de julho 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. O Presidente 

declarou aberta a Sessão Ordinária e iniciando os trabalhos convidou a todos para de pé fazer a 

Oração do Pai Nosso. Em seguida, o Presidente convidou o suplente de vereador, Senhor Gilson 

Horbach, para entregar seu Diploma e Declaração Pública de Bens. Conferidos os documentos e 

considerados de acordo com as formalidades legais, o suplente pronunciou o seu juramento de 

posse, conforme os artigos onze e doze do Regimento Interno. Após, assinou o respectivo termo 

de compromisso, sendo declarado empossado pelo Presidente. Foi registrada a PRESENÇA dos 

seguintes vereadores: Adair Aloísio Schneider, Alícia Spiering, Andréia Brinckmann Griebeler, 

Gilson Horbach, Leonardo José Flach, Marcos Antônio Beuren, Roque Pedro Stuermer, Valmir 

José Flach e Veleda Renita Wilke Gaelzer. Após, foi submetida à apreciação do Plenário e 

aprovada a ATA da Sessão Ordinária do dia dezoito de junho de dois mil e dezoito.  USO DA 

TRIBUNA: O vereador ADAIR ALOÍSIO SCHNEIDER cumprimentou a Mesa Diretora, assessora 

jurídica, secretária, colegas vereadores, vereador empossado, Gilson, secretários municipais, 

imprensa escrita e falada, grupo de danças do município e demais presentes. Iniciou falando sobre 

a reunião que participou no dia trinta e um de maio, acompanhado da vereadora Alícia Spiering, 

que tratou sobre a instalação de uma Unidade de Tratamento Intensiva – UTI adulta, no Hospital 

Ouro Branco – HOB de Teutônia. O presidente da casa trouxe alguns dados durante seu 

pronunciamento, que dizem respeito a números de internações, funcionários, consultas, exames 

e procedimentos, como também o valor que o Governo Estadual tem a pagar para o HOB, uma 

dívida que soma trezentos e onze mil reais. Desta reunião também participaram vereadores de 

outros municípios que são atendidos pela casa de saúde e neste sentido foi enfatizada a 

importância de unir a força política para concretizar esta obra, solicitando o auxílio de deputados 

e senadores. O vereador ressaltou que um deputado federal dispõe para distribuir: quatorze 

milhões de reais, sendo que a previsão de orçamento para a obra da UTI do HOB, com dez leitos, 

soma aproximadamente quatro milhões, justificando assim, a medida de mobilização juntos aos 

deputados e senadores. Observou que, no entanto, o Vale do Taquari não conta com nenhum 

representante eleito deputado federal, reforçando que isto poderia ser uma influência determinante 

para concretizar esta importante obra. Por fim prestou agradecimentos à administração municipal 

pelas roçadas realizadas, reconhecendo que o clima instável dificulta a conservação e 

manutenção das estradas. A vereadora ANDRÉIA BRINCKMANN GRIEBELER cumprimentou o 

Presidente Adair, demais colegas vereadores, assessora jurídica, diretora legislativa, secretário 

da administração, integrantes do grupo Musikfreunde e imprensa. Pronunciou-se a respeito do 

projeto de lei número trinta e três, que autoriza o Executivo Municipal a custear despesas com a 

realização do XIV Ein Deutsches Tanzfest – Edição dois mil e dezoito, promovido pelo Grupo de 

Danças Folclóricos Alemãs Musikfreunde. A vereadora reconheceu que este evento é de grande 



importância, pois integra diversos grupos folclóricos de muitos municípios e regiões do Estado 

como forma de resgatar as origens, cultura e tradições dos antepassados alemães. Assim, 

convidou todos os munícipes para o prestigiarem no dia onze de agosto. Em relação ao referido 

projeto de lei, Andréia assinalou que a matéria autoriza o repasse de seis mil reais para ser 

investido unicamente na contratação da banda típica alemã para o evento. Tendo em vista que os 

projetos são publicados oficialmente no site da Câmara de Vereadores, Andréia foi procurada por 

pessoas que acessaram este conteúdo e lhe questionaram sobre o fato da prefeitura arcar com 

as despesas do pagamento da banda, enquanto outras entidades não têm mais recebido o auxílio 

de recursos financeiros. Disse que tentou argumentar, justificando ser este o único grupo nesta 

modalidade. No entanto, foi novamente questionada que o auxílio para todas as entidades havia 

sido objeto de promessa de campanha eleitoral e que agora dizem que não podem mais auxiliar. 

A vereadora reforçou este argumento apresentando o Plano de Governo da atual administração, 

onde consta “auxílio financeiro para todas as comunidades”. Em contraponto, apresentou a Lei 

treze mil e dezenove, que trata das parcerias e auxílios às entidades salientando que foi editada 

no ano de dois mil e quatorze. Observou que, então, quando foi feito o Plano de Governo esta Lei 

já existia, embora teve alteração a data do início de sua vigência por duas vezes. Segundo 

Andréia, a Lei não proibiu o repasse de recursos às entidades, somente alterou a forma como 

esses repasses vinham sendo feitos: por subvenção. Assim, a vereadora considera que cabe ao 

Executivo estudar a melhor forma para continuar auxiliando as entidades, tentando achar o 

instrumento mais adequado para isto. O vereador MARCOS ANTÔNIO BEUREN cumprimentou 

a pessoa do Presidente, assessora jurídica, diretora legislativa, colegas vereadores, vereador 

empossado, Gilson, secretário da administração e fazenda, casais do grupo Musikfreunde, 

imprensa e comunidade. Deu ênfase para o esporte no seu pronunciamento. Destacou que no 

último domingo aconteceu o encerramento da sexta Taça da Amizade, que reuniu cinco 

municípios da região. Segundo ele, este campeonato agregou um importante título para Poço das 

Antas, tendo em vista que o E. C. Onze Amigos, de Boa Vista, sagrou-se campeão da categoria 

Aspirantes. Dessa forma, parabenizou e agradeceu a toda equipe do clube, aos atletas, treinador 

e também àqueles que prestigiaram as partidas. Além do futebol, o vereador enfatizou as 

conquistas dos times do município em outras modalidades, como o futsal. Neste sentido, 

mencionou que a Liga Esportiva de Poço das Antas – LEPA se reuniu no mês de junho para tratar 

sobre a décima nona Taça Municipal de Futsal, que está com inscrições abertas nas categorias 

Feminino, Juvenil, Força Livre e Veteranos, com previsão de iniciar no mês de setembro. ORDEM 

DO DIA: Entraram na Ordem do Dia cinco Projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI número vinte e nove de dois mil e dezoito, substitutivo, institui Comissão 

Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial e atribui gratificação 

aos seus membros, aprovado por unanimidade, com oito votos e abstenção do vereador Leonardo 

José Flach. PROJETO DE LEI número trinta de dois mil e dezoito, cria e extingue Cargo em 

Comissão e Função Gratificada, altera redação no quadro de cargos, consolida os dados do 

quadro dando nova redação ao artigo oitavo da Lei número cento e oitenta de quatro de junho de 



um mil, novecentos e noventa e dois e dá outras providências, aprovado com cinco votos 

favoráveis e quatro votos contrários dos vereadores Andréia Brinckmann Griebeler, Gilson 

Horbach, Marcos Antônio Beuren e Roque Pedro Stuermer. PROJETO DE LEI número trinta e um 

de dois mil e dezoito, autoriza proceder à concessão de uso de sala do Centro Administrativo ao 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A e dá outras providências, aprovado por unanimidade, 

com oito votos, não votou o Presidente PROJETO DE LEI número trinta e três de dois mil e 

dezoito, autoriza arcar com despesas com a realização do XIV Ein Deutsches Tanzfest - Edição 

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

trinta e quatro de dois mil e dezoito, autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de 

quatrocentos e seis mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos com recursos de 

auxílios e convênios vinculados ao MAPA, recursos do superávit financeiro e da redução de rubrica 

orçamentária, aprovado por unanimidade, com nove votos. ASSUNTOS GERAIS: O vereador 

Valmir convidou todos para o Jantar baile do Esporte Clube Poço das Antas, no dia vinte e um de 

julho, às vinte horas, na SASCPA. O vereador Adair convidou todos para participarem do XIV Ein 

Deutsches Tanzfest no dia onze de agosto. Encerrando a sessão, o Presidente em nome da Casa, 

agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima Sessão Ordinária no dia vinte e três 

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, vinte e três de 

julho de dois mil e dezoito. 

 

 

 


