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Ata da décima sexta sessão ordinária realizada no dia vinte e dois de outubro de dois 
mil e dezoito, na Associação Cultural União de Boa Vista - SUBV, sob a presidência do vereador Adair 
Aloísio Schneider, que iniciou às dezenove horas e trinta 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 oito de outubro de dois mil e dezoito. 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício número quatorze de dois mil e dezoito, enviado pela 
Comarca de Teutônia – Vara de Execuções Criminais, solicitando ao Presidente que indique um 
representante do Poder Legislativo para criação do Conselho da Comunidade. USO DA TRIBUNA: A 
vereadora ALÍCIA SPIERING cumprimentou os colegas vereadores, assessora jurídica, diretora 
legislativa, Prefeito Municipal, secretários municipais presentes, munícipes presentes e em especial a 
diretoria da Associação Cultural União de Boa Vista – SUBV. Parabenizou a comunidade Mãe de Deus 
por terem sido os primeiros sorteados em sediar a sessão especial da Câmara de Vereadores, 
destacando que considera este um local muito acolhedor, onde sempre é muito bem recebida. Alícia 
salientou que os vereadores são a família legislativa do povo, que estão sempre à disposição para 
receber pedidos, reclamações e agradecimentos, fazendo sempre o possível para atingir os objetivos. 
A vereadora chamou a atenção das mulheres quanto ao Outubro Rosa, campanha que visa chamar a 
atenção aos exames de prevenção ao câncer de mama e outros relacionados principalmente à saúde 
feminina. Aos homens, também dirigiu a palavra, destacando a importância do Novembro Azul para 
desmistificar a realização de exames preventivos. O vereador ADAIR ALOÍSIO SCHNEIDER iniciou 
saudando todos os presentes. Disse que é uma grande alegria acontecer hoje essa sessão especial 
na Comunidade da qual é filho. Agradeceu aos servidores públicos que trabalharam no sábado, dia 
vinte de outubro, em forma de mutirão. Destacou que na área da saúde foram mais de cento e trinta 
atendimentos voltados à campanha do Outubro Rosa e Novembro Azul e a realização de testes 
rápidos. Schneider também falou do atendimento do Centro de Referência de Assistência Social, 
CRAS, que distribuiu mais de setecentas peças de roupas para munícipes. O setor de Obras, que 
trabalhou em mutirão pelas ruas, como também a pasta da Fazenda e da Administração, que se 
dedicaram à limpeza de veículos e embelezamento da Praça Municipal. Adair agradeceu à 
Administração Municipal pelo embelezamento das ruas, recuperação, pintura e recapeamento da 
ponte em Boa Vista, como também pela colocação do peitoril próximo a Gruta Nossa Senhora de 
Lurdes. Agradeceu também a todos que colaboraram para a conquista da licença ambiental para a 
realização da limpeza do arroio desde a ponte na comunidade Mãe de Deus, até a ponte em Boa Vista. 
O presidente do Legislativo agradeceu a diretoria da SUBV pela iniciativa em instalar iluminação no 
campo de Futebol Sete, sendo que a Cooperativa CERTEL se dispôs a instalar luz trifásica nesse 
local. A abertura da rua desde a residência de André Pott, até o Loteamento Schrammel, foi outro 
aspecto comentado pelo vereador, que agradeceu a administração por estar planejando a realização 
dessa obra. Schneider desejou sorte aos clubes de futebol do município que irão disputar a etapa 
semifinal da Segunda Copa Via Esporte Rema Troféus. Convidou todos a prestigiarem a grande final 
da Décima Nona Taça Municipal de Futsal na sexta-feira, dia vinte e seis, reforçando que haverá um 
ponto de coleta para a doação de um quilo de alimento não perecível em benefício à APAE de 
Teutônia. A vereadora CÉLIA LURDES KOERBES cumprimentou os colegas vereadores, assessora 
jurídica, diretora legislativa, Prefeito Municipal, secretários municipais e comunidade presente. Falou 
de sua trajetória junto a comunidade Mãe de Deus, especialmente no período da juventude, quando 
voltou seus esforços contribuindo especialmente no funcionamento da igreja e da escola. Ela destacou 
as suas contribuições políticas para essa comunidade, como a restauração da pinguela e a 
climatização do necrotério. A vereadora solicitou que o Executivo Municipal encaminhe um projeto de 
lei para dar continuidade à pavimentação asfáltica da Rua Hedio Lourenço Dilli, na parte da Zona 
Urbana e também na Zona Rural. Disse que essa obra foi a prioridade de número um eleita na 
audiência pública dessa comunidade e complementou que a prioridade número dois é a instalação de 
internet, medida já viabilizada pela administração municipal e que a prioridade número três é em 
relação ao sinal de telefonia, questão que ainda está batalhando para ser efetivada. Célia também fez 
referência ao atendimento do Posto de Saúde na campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, realizada 
no último sábado, parabenizando todos os profissionais que prestaram um serviço humanizado à 
população. A vereadora também ressaltou que esses atendimentos são oferecidos durante todo o ano, 
elencando a agenda de cada um. O repasse mensal feito para o Hospital Ouro Branco, descrito em 
matéria aprovada na sessão, também foi comentado pela vereadora. O vereador LEONARDO JOSÉ 
FLACH saudou a Mesa Diretora, pessoa do Presidente Adair, demais colegas vereadores, assessora 



jurídica, diretora legislativa, Prefeito Municipal, imprensa escrita e falada, munícipes presentes, em 
especial a comunidade Mãe de Deus e Diretoria da SUBV. Agradeceu o Executivo pelo 
embelezamento e recuperação das ruas do município, especialmente a Operação Tapa Buracos que 
está em andamento no trecho que liga a localidade de Boa Vista ao Centro do município. Nesse 
sentido, o vereador também solicitou que esse tipo de trabalho continue, de forma a aproveitar o 
período em que o clima favorece a recuperação de outros locais que merecem atenção. Flach chamou 
a atenção para o projeto de lei número quarenta e dois de dois mil e dezoito, aprovado na sessão 
anterior, que trata de um valor destinado para o fechamento do antigo prédio da Secretaria de Obras, 
de forma a viabilizar a instalação de uma indústria nesse local. O vereador observou que o Executivo 
deve atentar para atividade dessa indústria, pois dependendo, talvez sejam necessárias alterações 
futuras, considerando importante, antes de iniciar qualquer obra, ter conhecimento do que será 
produzido nesse local para que não seja um dinheiro mal investido. Flach se manifestou a respeito da 
incidência dos borrachudos, solicitando reforço da aplicação de BTI. O repasse mensal feito para o 
Hospital Ouro Branco, descrito em matéria aprovada na sessão, também foi comentado pelo vereador. 
Segundo ele, o valor que era anteriormente de onze mil reais, foi complementado com dez mil reais, 
totalizando vinte e um mil reais mensais destinados à casa da saúde pelo município, além dos exames 
pagos separadamente. Considerando a representatividade do valor investido, pediu para que a 
população volte seus olhos ao atendimento prestado, comunicando aos responsáveis do poder público 
quanto a eventuais situações que não condizem com o esperado. O vereador MARCOS ANTÔNIO 
BEUREN cumprimentou a Mesa Diretora, pessoa do Presidente Adair, assessora jurídica, diretora 
legislativa, colegas vereadores, Prefeito Municipal, secretários municipais, munícipes presentes, 
comunidade Mãe de Deus e Diretoria da SUBV. Agradeceu ao presidente do Legislativo por ter 
atendido o seu pedido formalizado em indicação, que sugeria a realização das sessões especiais nas 
comunidades. Beuren sugeriu que seja dado prosseguimento a esse tipo de iniciativa, aproximando o 
trabalho dos vereadores das localidades de Poço das Antas, realizando algo do tipo a cada semestre. 
O vereador também justificou a indicação de sua autoria, que trata da disponibilização de uma câmara 
fria de uso coletivo para que os munícipes armazenem frutas, verduras e hortaliças excedentes de sua 
produção. Beuren comunicou que no dia vinte e três de novembro será promovido um Dia de Campo 
pela EMATER do município na comunidade de Boa Vista, na propriedade de Artêmio Follmann, 
convidando os interessados a participarem. O vereador também reforçou o convite para a final da 
Décima Nona Taça Municipal de Futsal, da mesma forma que também salientou a participação do 
Esporte Clube Onze Amigos e Esporte Clube Poço das Antas na semifinal da Segunda Copa Via 
Esporte Rema Troféus, sinalizando sobre a possibilidade de ser realizado um campeonato envolvendo 
oito municípios que contemplam a rodovia TRANSCITRUS.  ORDEM DO DIA: Entraram na Ordem do 
Dia, quatro Projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo, uma Emenda Modificativa e duas 
Indicações, ambas de iniciativa do Poder Legislativo. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA 
número dois de dois mil e dezoito, de iniciativa do Poder Legislativo, altera a redação do Artigo Primeiro 
do Projeto de Lei número quarenta e três de dois mil e dezoito, aprovado por unanimidade, com cinco 
votos, não votou o Presidente e os Autores da Proposta de Emenda. PROJETO DE LEI número 
quarenta e três de dois mil e dezoito, autoriza o Município a firmar Convênio com a Associação 
Beneficente Ouro Branco e dá outras providências, aprovado por unanimidade, com emenda 
Modificativa, com oito votos, o Presidente não votou. PROJETO DE LEI número quarenta e quatro de 
dois mil e dezoito, autoriza custear despesas para promover as programações e eventos alusivos ao 
Trigésimo Primeiro Aniversário de Emancipação do Município de Poço das Antas e a Terceira 
TRANSCITRUS FEST, aprovado por unanimidade, com oito votos, o Presidente não votou. PROJETO 
DE LEI número quarenta e cinco de dois mil e dezoito, autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar 
no valor de trezentos e cinco mil e quatrocentos reais com recursos da anulação parcial de rubricas 
orçamentárias, aprovado por unanimidade, com nove votos. PROJETO DE LEI número quarenta e 
seis de dois mil e dezoito, autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de noventa e quatro 
mil reais com recursos do excesso de arrecadação e da anulação parcial de rubricas orçamentárias, 
aprovado por unanimidade, com nove votos. INDICAÇÃO número sete de dois mil e dezoito, para que 
o Poder Executivo estude a possibilidade de auxiliar e/ou dar incentivo às micro e pequenas empresas, 
sob forma de prestação de serviços de um engenheiro ambiental para elaborar projetos e laudos 
ambientais, aprovado por unanimidade, com sete votos, não votou o Presidente e o autor. INDICAÇÃO 
número oito de dois mil e dezoito, para que o Poder Executivo estude a possibilidade de adquirir uma 
câmara fria para uso coletivo, com a finalidade de armazenar o excesso de produção de 
hortifrutigranjeiros, aprovado por unanimidade, com sete votos, não votou o Presidente e o autor. 
ASSUNTOS GERAIS: Ficou definido que o vereador Marcos Antônio Beuren será o representante do 
Poder Legislativo de Poço das Antas para a criação do Conselho da Comunidade. Encerrando a 
sessão, o Presidente em nome da Casa, agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima 
Sessão Ordinária no dia cinco de novembro 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, 
cinco de novembro de dois mil e dezoito. 


