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Ata da décima quinta sessão ordinária realizada no dia oito de outubro 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, Célia 
Lurdes Koerbes, Leonardo José Flach, Leonardo Olavio Griebeler, 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 dezessete 
de setembro de dois mil e dezoito. USO DA TRIBUNA: O vereador LEONARDO JOSÉ FLACH saudou 
a Mesa Diretora, na pessoa do Presidente Adair, assessora jurídica, Gisela, Diretora Legislativa, 
Elisana, colegas vereadores, Secretário da Administração, Jair, imprensa escrita e falada e munícipes 
presentes. Em seu pronunciamento, agradeceu à administração municipal pela atenção ao trocar a 
proteção para pedestres da ponte da Rua Dez de Novembro, em Boa Vista. Também solicitou atenção 
para a pista da ponte na Comunidade Mãe de Deus, afirmando que esta já foi recapada uma vez, mas 
que tem alguns buracos na camada asfáltica que foi colocada por cima. Flach também justificou a 
indicação de sua autoria relativa à solicitação de inclusão na Lei Orçamentária Anual – LOA do 
exercício de dois mil e dezenove, das prioridades elencadas no Plano Plurianual, eleitas em 
assembleias nas comunidades do Município. Referiu-se especialmente ao alargamento da ponte na 
Rua Vanir Schneider, classificada em primeiro lugar entre as prioridades escolhidas em reunião 
realizada entre a administração municipal e munícipes no CEBOVI, em dois mil e dezessete. Além 
disso, lembrou que a pavimentação asfáltica da estrada geral de Santa Inês ficou em segundo lugar, 
mas, como a primeira prioridade é o alargamento da estrada que pode ser realizado pela Secretaria 
de Obras e não necessita de previsão específica na LOA, torna a segunda obra como item prioritário. 
E, também, a pavimentação asfáltica da Rua Hedio Lourenço Dilli em Boa Vista, que ficou escolhida 
como primeira prioridade na reunião realizada na Associação Cultural União Boa Vista -SUBV, também 
em dois mil e dezessete. Finalizou dizendo que gostaria que em respeito às pessoas que participam 
dessas assembleias para escolher as prioridades, que estas sejam atendidas. Salientou que no ano 
que vem já será o terceiro ano dessa administração e que nada mais justo que as referidas obras 
tenham a sua previsão orçamentária incluída na LOA do próximo exercício. ORDEM DO DIA: Entraram 
na Ordem do Dia, três Projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo, um Requerimento de 
Prorrogação de Licença e uma Indicação, ambas de iniciativa do Poder Legislativo. PROJETO DE LEI 
número quarenta de dois mil e dezoito, aprova o calendário de eventos do Município de Poço das 
Antas, aprovado por unanimidade, com oito votos, o Presidente não votou. PROJETO DE LEI número 
quarenta e um de dois mil e dezoito, autoriza realizar despesas para promover as programações 
alusivas às comemorações do Natal e Dia do Idoso e dá outras providências, aprovado por 
unanimidade, com oito votos, o Presidente não votou. PROJETO DE LEI número quarenta e dois de 
dois mil e dezoito, autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de cento e cinquenta mil reais com 
a inclusão de meta no PPA, LDO e Orçamento vigente, para alocar despesas decorrentes de 
pavimentação asfáltica e de construção de prédio industrial, com recursos de excesso de arrecadação, 
aprovado por unanimidade, com nove votos. REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA 
SAÚDE número dez de dois mil e dezoito, de autoria da vereadora Andréia Brinckmann Griebeler, 
solicitando autorização para prorrogação do afastamento para sua recuperação pós procedimento 
cirúrgico, até o dia quinze de novembro de dois mil e dezoito, aprovado por unanimidade, com oito 
votos, não votou o Presidente. INDICAÇÃO número seis de dois mil e dezoito, para que o Poder 
Executivo estude a possibilidade de incluir na Lei Orçamentária Anual – LOA do exercício de dois mil 
e dezenove, a previsão para despesas das obras referidas na indicação, aprovado por unanimidade, 
com sete votos, não votou o Presidente e o autor. ASSUNTOS GERAIS: O Presidente lembrou a todos 
que a próxima sessão ordinária será especial, na Associação Cultural União Boa Vista – SUBV, no 
horário das dezenove horas e trinta minutos, conforme horário aprovado pelo Plenário nesta sessão, 
por unanimidade. A vereadora Veleda convidou a todos para a festa anual no Fritzenberg, na próxima 
sexta-feira, dia doze. O vereador Marcos convidou a todos para a festa na Linha Fátima no dia catorze 
de outubro. 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 dois de outubro de dois mil e dezoito, às 
dezenove horas e trinta 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 dois de outubro de dois mil e dezoito. 


