
ATA nº 016/2018 

Ata da décima quarta sessão ordinária realizada no dia dezessete de setembro 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 Leonardo Olavio Griebeler, 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, Leonardo José Flach, Leonardo Olavio Griebeler, 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 três de setembro de dois mil e dezoito.  

USO DA TRIBUNA: O vereador VALMIR JOSÉ FLACH saudou a Mesa Diretora, assessora 

jurídica, diretora legislativa, colegas vereadores, vice-prefeito, Laércio, secretário da 

administração, imprensa escrita e falada e munícipes presentes.  Iniciou parabenizando a 

administração municipal e Grupo Municipal de Educação Fiscal de Poço das Antas pela realização 

do Primeiro Seminário de Educação Fiscal, no dia onze de setembro, no auditório da prefeitura 

municipal, com carga horária de seis horas. O vereador sublinhou que mais de noventa pessoas 

estiveram presentes no evento, oriundas de vinte e sete municípios da região. Flach citou os 

palestrantes que contribuíram com as suas palavras acerca de educação fiscal, desenvolvimento 

pessoal, cidadania, e também sobre a Nota Fiscal Gaúcha – NFG. O vereador expôs um dado 

divulgado na palestra de Fernando Rodrigues dos Santos, coordenador do Programa Nota Fiscal 

Gaúcha, a respeito do índice de munícipes poçoantenses cadastrados no programa, o que 

corresponde a vinte e cinco por cento, enquanto a média estadual fica em torno de quinze por 

cento. Flach lembrou que os cadastros da Nota Fiscal Gaúcha podem ser feitos com o servidor 

Rodrigo Schwingel, no setor de ICMS na prefeitura, nas escolas do município ou diretamente no 

site. O vereador comentou que muitas pessoas ainda têm receio de se cadastrarem em virtude da 

falta de informações, pois pensam que o valor da nota com CPF será computado juntamente com 

a declaração do imposto de renda, o que, segundo ele, não acontece, já que qualquer cidadão 

pode solicitar o CPF na nota, mesmo sem ter renda declarada. O vereador complementou 

informando que, ao inserir o CPF na nota, o cidadão pode concorrer a diversos prêmios em 

dinheiro, obter descontos e também auxiliar diversas entidades. Como por exemplo: as escolas 

estaduais do município que juntas receberam mais de cento e trinta mil reais nos últimos anos. 

Flach também destacou a participação de duas agroindústrias familiares na quadragésima 

primeira EXPOINTER, em Esteio, onde expuseram os seus produtos: a Cachaçaria Wille e a 

Salsicharia do Alemão. Além disso, falou sobre o lançamento de um livro eletrônico que aconteceu 



durante esse mesmo evento, na Casa Institucional da EMATER, que conta a história de cento e 

cinco casos de sucesso na atividade leiteira assistidos pela EMATER, entre eles, a família de 

Elásio Lermen, moradores de Poço das Antas. Sublinhou que todo esse sucesso das 

agroindústrias do nosso município, a produção leiteira e tantos outros, são frutos do bom trabalho 

da EMATER juntamente com a Secretaria da Agricultura. A realização da Mateada Cultural, 

ocorrida no sábado, dia quinze de setembro, com a presença da Escola do Chimarrão de Venâncio 

Aires e a apresentação de escolas, também foi elogiada pelo vereador. Flach ainda convidou a 

todos para participarem da Primeira Noite Cultural de Poço das Antas, hoje, dia dezenove de 

setembro, às dezenove horas, na SASCPA. ORDEM DO DIA: Entraram na Ordem do Dia dois 

Projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo e um Requerimento de Licença de Vereadora, 

iniciativa do Poder Legislativo. PROJETO DE LEI número trinta e sete de dois mil e dezoito, 

estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de dois mil e dezenove e dá 

outras providências, aprovado por unanimidade, com nove votos, o Presidente votou. PROJETO 

DE LEI número trinta e nove de dois mil e dezoito, autoriza abrir Crédito Adicional Especial no 

valor de dois mil reais com a inclusão de meta no PPA, LDO e Orçamento vigentes, para alocar 

despesas decorrentes do Programa Municipal de Atendimento Socioeducativo, com recursos da 

anulação parcial de rubricas orçamentárias, aprovado por unanimidade, com nove votos. 

REQUERIMENTO DE LICENÇA número oito de dois mil e dezoito, de autoria da vereadora 

Andréia Brinckmann Griebeler, solicitando Licença Saúde com a finalidade de recuperação pós 

procedimento cirúrgico, a partir do dia onze de setembro de dois mil e dezoito até o dia vinte de 

outubro de dois mil e dezoito, aprovado por unanimidade, com oito votos, não votou o Presidente. 

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

para a próxima Sessão Ordinária no dia oito de outubro 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, oito de outubro de dois mil e dezoito. 

 

 

 


