
ATA nº 012/2018 

Ata da décima sessão ordinária realizada no dia vinte e três 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. 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. 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 nove de julho de dois mil e dezoito. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício número 

cento e dezesseis de dois mil e dezoito, enviado pelo Prefeito Municipal, Senhor Ricardo Luiz 

Flach, solicitando a retirada e devolução do Projeto de Lei número trinta e dois de dois mil e 

dezoito. ORDEM DO DIA: Entrou na Ordem do Dia um Projeto de Lei de iniciativa do Poder 

Executivo. PROJETO DE LEI número trinta e cinco de dois mil e dezoito, autoriza abrir Crédito 

Adicional Especial no valor de cento e oitenta e nove mil e novecentos reais com a inclusão de 

meta no Orçamento vigente, para alocar despesas decorrentes da aquisição de Ônibus Rural 

Escolar, através de auxílios e convênios e da anulação parcial de rubricas orçamentárias, 

aprovado por unanimidade, com nove votos. ASSUNTOS GERAIS: O presidente Adair Aloísio 

Schneider convidou a todos para participar da palestra “Você em Alta Performance! O que te 

impede de chegar ao topo?” Que será realizada pela Câmara de vereadores em parceria com 

Instituto Brasileiro de Capacitação Pública e Godois Coaching, no dia trinta e um de julho, às 

dezenove horas no auditório da Prefeitura Municipal. A entrada será gratuita mediante doação de 

um quilo de alimento ou um agasalho. Encerrando a sessão, o Presidente em nome da Casa, 

agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima Sessão Ordinária no dia seis de agosto 

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, seis de agosto de dois mil 

e dezoito. 

 

 

 


