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Ata da décima segunda sessão ordinária realizada no dia vinte de agosto 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 seis de agosto de dois mil e dezoito. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Ofício número um mil e setenta e nove de dois mil e dezoito, enviado pela Caixa Econômica 
Federal, Servidora Aderlise Leitenberg Silveira, sobre o assunto do contrato de repasse celebrado 
entre o Município de Poço das Antas e a Caixa Econômica Federal para aquisição de patrulha 
mecanizada. Ofício número um mil e oitenta de dois mil e dezoito, enviado pela Caixa Econômica 
Federal, Servidora Aderlise Leitenberg Silveira, sobre o assunto do contrato de repasse celebrado 
entre o Município de Poço das Antas e a Caixa Econômica Federal para aquisição de implementos 
agrícolas. Ofício número sessenta e sete de dois mil e dezoito, enviado pelo Poder Executivo, 
solicitando em ceder o espaço da Câmara de Vereadores, a fim de realizar um evento de formação 
para os professores das escolas município, no dia vinte e um de agosto. USO DA TRIBUNA: O 
vereador LEONARDO JOSÉ FLACH saudou a Mesa Diretora, pessoa do Presidente Adair, 
colegas vereadores, assessora jurídica, Gisela, Diretora Legislativa, Elisana, imprensa escrita e 
falada, secretário Municipal, Jair Schneider, Vice-Prefeito e munícipes presentes. Iniciou 
parabenizando a comunidade escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental – EEEF 
Valentim Schneider, da localidade de Boa Vista, que promoveu a sua festa anual no último 
domingo, dia dezenove de agosto. O vereador reconheceu a dedicação das pessoas que se 
envolvem para a realização de uma festa comunitária. Flach solicitou que o Executivo dê uma 
atenção muito especial para a educação no município, enfatizando que, atualmente, Poço das 
Antas apresenta bons índices nessa área. Em contraponto, o vereador advertiu para que “não 
aconteça em Poço das Antas o que aconteceu no Rio Grande do Sul”, tendo em vista que há anos 
o Estado configurava como referência na educação e hoje os índices não são otimistas nesse 
sentido. Alertou que sabemos que os resultados e esses índices demoram às vezes algum tempo 
para aparecerem, tanto para melhor quanto para pior. Ainda sobre esse tema, o vereador enfatizou 
a importância de investir da formação de pessoal e também na formação de quem comanda, para 
a importância de investir, digo, para não comprometer o futuro da educação no município. 
Leonardo também se manifestou sobre a obra de reforma do prédio da Unidade Básica de Saúde 
– UBS, que iniciou recentemente e havia sido solicitada há mais tempo, como também da parte 
nova. Ele lamentou que para tal seja usada mão de obra dos servidores municipais, tendo em 
vista que ela foi entregue para a comunidade há menos de quatro anos. Disse que não sabe até 
que ponto isso é justo com o nosso orçamento, se é essa a Poço das Antas que queremos. Flach 
também se manifestou sobre a indicação de sua autoria, número cinco, que trata da possibilidade 
de marcar as audiências públicas fora do horário comercial. O vereador justificou tal reivindicação 
ao analisar que o número de participantes é maior quando essas atividades são realizadas à noite 
se comparada ao número de participantes durante o dia. Segundo ele, este horário impede a 
participação de professores do município, dos próprios funcionários públicos – sendo que alguns 
são liberados para tal – como daqueles que trabalham no comércio ou tem outros compromissos. 
Complementou que se está restringindo bastante a participação e sob a análise de que isso reflete 
em poucas pessoas decidindo sobre o futuro do município. ORDEM DO DIA: Entraram na Ordem 
do Dia, um Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo e uma Indicação de iniciativa do Poder 
Legislativo. PROJETO DE LEI número trinta e seis de dois mil e dezoito, autoriza abrir Crédito 
Adicional Suplementar no valor de duzentos e vinte e dois mil reais com recursos do excesso de 
arrecadação e da anulação parcial de rubricas orçamentárias, aprovado por unanimidade, com 
nove votos. INDICAÇÃO número cinco de dois mil e dezoito, para que estude a possibilidade de 
marcar as Audiências Públicas fora do horário comercial, aprovado por unanimidade, com sete 
votos, não votou o Presidente e o autor. ASSUNTOS GERAIS: O presidente Adair Aloísio 
Schneider comunicou que a Diretora Legislativa entrará em férias, do dia vinte e um de agosto até 
o dia trinta de agosto. O presidente também repassou o convite do Executivo para o Primeiro 
Seminário Regional de Educação fiscal de Poço das Antas, no dia onze de setembro, no auditório 



da Prefeitura Municipal. As vagas são limitadas e os interessados devem fazer inscrição. 
Encerrando a sessão, o Presidente em nome da Casa, agradeceu a presença de todos e convidou 
para a próxima Sessão Ordinária no dia três de setembro 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, três de setembro de dois mil e dezoito. 

 

 

 


