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Ata da quarta sessão ordinária realizada no dia vinte e nove de abril de dois mil e 

dezenove, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, sob a 

presidência da vereadora Veleda Renita Wilke Gaelzer, 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. A 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 abril de dois mil e dezenove. 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício número cinquenta e cinco de dois mil e dezenove, 

enviado pelo Prefeito Municipal de Poço das Antas, Ricardo Luiz Flach em resposta ao pedido 

de informação número um de dois mil e dezenove solicitado ao Poder Executivo. O mesmo 

informa a projeção de gastos com a terceira Transcitrusfest, que é de cento e vinte mil reais, 

sendo que até o momento está contratado noventa e nove mil trezentos e trinta e três reais e 

trinta e três centavos, conforme contrato número nove de dois mil e dezenove, realizado com a 

empresa Stanisçuaski Produções Ltda-EPP. Ofício número duzentos e vinte e cinco de dois mil 

e dezenove, enviado pela Caixa Econômica Federal  que informa o crédito de recursos 

financeiros sob bloqueio, em três de abril de dois mil e dezenove, no valor de cento e oitenta e 

cinco mil e novecentos e nove reais e noventa e oito centavos, que tem por objeto aquisição de 

patrulha mecanizada. Convite aos vereadores enviado pelo Prefeito Ricardo Luiz Flach, para 

participarem da terceira TRANSCITRUSFEST, que acontecerá nos dias dez, onze e doze de 

maio de dois mil e dezenove, em comemoração aos trinta e um anos de Emancipação Política e 

Administrativa de Poço das Antas. USO DA TRIBUNA: O vereador MARCOS ANTÔNIO 

BEUREN, cumprimentou a Presidente Veleda, colegas vereadores, assessora jurídica Dra. 

Gisela, diretora legislativa Mariana, vice-prefeito Laércio, imprensa e munícipes presentes. Falou 

sobre a Indicação número um de dois mil e dezenove de sua autoria, referente a colocação de 

proteção/parapeito em rodovia, nas proximidades das propriedades de Lúcio Klein e Irineu Klein. 

Marcos ressaltou que existem dois açudes, às margens desta estrada e citou algumas situações 

e acidentes que já ocorreram neste trecho, reforçando novamente a instalação de 

proteção/parapeito, pelo Poder Executivo e Secretaria de Obras. Além disso, Marcos ainda 

comentou sobre a participação do Município na primeira Copa TRANSCITRUSFEST, destacou 

que este evento há alguns anos vinha sendo planejado, e agora, a competição de futsal, será 

realizada com a participação dos oito Municípios que integram a rodovia Trancitrus. Beuren, 

ainda comentou que o fechamento da fase classificatória, acontecerá no Município de Poço das 

Antas, no dia nove de maio quinta-feira, as vésperas da abertura oficial da terceira Transcitrusfest 

e convida a todos para prestigiar o campeonato. A vereadora CÉLIA LURDES KOERBES 

saudou a mesa diretora, colegas vereadores, assessora jurídica Dra. Gisela, diretora legislativa 



Mariana, vice-prefeito e demais pessoas presentes. Célia pronunciou-se sobre o projeto do 

Cemitério Público, assunto debatido também na administração anterior. Ressaltou que a 

população questiona sobre o assunto e destacou que já ocorreram problemas, em função de não 

haver este espaço público. Solicitou ao Vice-Prefeito, presente, para informar o andamento deste 

projeto na próxima Sessão Legislativa. A vereadora, também comentou que tem observado as 

estradas no interior do Município, destacou o bom trabalho da Secretaria de Obras, 

especialmente a limpeza das estradas, roçadas realizadas, colocação de britas. Solicitou que 

também fossem feitas roçadas em estradas do Morro Schons, sendo este um pedido já feito 

anteriormente por vereadores, bem como dos munícipes. Ainda relatou sobre a saída de uma 

médica na Unidade Básica de Saúde (UBS) e que por enquanto, não houve contratação de um 

novo profissional. Célia disse que em conversa com profissionais da UBS foi informada que, 

atualmente, são realizadas em média vinte e sete consultas por dia, o que ocasiona em alguns 

dias da semana, demandas excessivas a equipe de saúde, sendo necessário um novo 

profissional para ocupar este cargo. ORDEM DO DIA: Entraram na Ordem do Dia, um Projeto 

de Lei de iniciativa do Poder Legislativo e seis Projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo e 

duas Indicações. PROJETO DE LEI número quatro de dois mil e dezenove, de iniciativa da 

vereadora Alícia Spiering, concede o título de cidadão poçoantense a Silvio Pedro Schmitz, 

aprovado por unanimidade com sete votos, com abstenção da autora, a Presidente não votou. 

PROJETO DE LEI número vinte e um de dois mil e dezenove, autoriza a firmar Convênio entre 

o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Poço das Antas, visando 

agilizar demandas do Município e dá outras providências, aprovado por unanimidade com oito 

votos, a Presidente não votou. PROJETO DE LEI número vinte e dois de dois mil e dezenove, 

autoriza a abrir Crédito Adicional Especial no valor de cinquenta mil reais, com inclusão de meta 

no PPA, LDO e Orçamento vigente, para alocar despesas de exercícios anteriores, através da 

anulação parcial de rubrica orçamentária, aprovado por unanimidade com nove votos. PROJETO 

DE LEI número vinte e três de dois mil e dezenove, autoriza a abrir Crédito Adicional Especial 

no valor de dez mil reais, com inclusão de meta no PPA, LDO e Orçamento vigente, para alocar 

despesas com serviços de Consórcio Público, através da anulação parcial de rubrica 

orçamentária, aprovado por unanimidade com nove votos. PROJETO DE LEI número vinte e 

quatro de dois mil e dezenove, dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria na 

execução de obra pública de pavimentação asfáltica em CBUQ, da Rua Hédio Lourenço Dilli, e 

dá outras providências, aprovado por unanimidade com oito votos, a Presidente não votou. 

PROJETO DE LEI número vinte e cinco de dois mil e dezenove, autoriza a abrir Crédito Adicional 

Especial no valor de dois mil e quinhentos reais, com inclusão de meta no Orçamento vigente, 

para alocar despesas com projeto de pavimentação na Zona Rural através de recursos do 

superávit financeiro, aprovado por unanimidade com nove votos. PROJETO DE LEI número vinte 

e seis de dois mil e dezenove, autoriza a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de cento 

e vinte e três mil e seiscentos reais com recursos da anulação parcial de rubrica orçamentária e 

do superávit financeiro, aprovado por unanimidade com nove votos. INDICAÇÃO número um de 



dois mil e dezenove, de autoria do vereador Marcos Antônio Beuren, para que o Poder Executivo 

estude a possibilidade de instalar parapeitos/proteções nos dois lados de estrada pública 

Municipal, na localidade de Boa Vista, onde há açudes, perto das propriedades de Irineu Klein e 

Lúcio Klein, aprovado por unanimidade com sete votos, com abstenção do autor, a Presidente 

não votou. INDICAÇÃO número dois de dois mil e dezenove, de iniciativa do vereador Adair 

Aloísio Schneider, para que o Poder Executivo estude a possibilidade de encaminhar a esta Casa 

Legislativa projeto de lei com a finalidade de conceder isenção ou significativo desconto no 

pagamento do IPTU e da Contribuição de Melhoria em novas obras, em terrenos sem edificação 

consolidada, localizados em Área de Preservação Permanente-APP ou Faixas de Domínio de 

Rodovia Estadual, desde que comprovado que proprietário mantém o terreno limpo e com o 

mínimo de cercamento e calçada, aprovado por unanimidade com sete votos, com abstenção do 

autor, a Presidente não votou. ASSUNTOS GERAIS: A vereadora Andréia convidou os colegas 

vereadores e demais presentes a participar do Jantar Baile de Corais na Sociedade Esperança, 

na sexta-feira dia três de maio, evento que também faz parte da TRANSCITRUSFEST. 

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

convidou para a próxima Sessão Ordinária no dia seis de maio de dois mil e dezenove, às dezoito 

horas e quarenta e cinco minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, diretora legislativa, Mariana 

Kerber, lavrei a presente ata que após lida, discutida e aprovada será assinada pela Presidente 

e demais Vereadores. Poço das Antas, seis de maio de dois mil e dezenove.  


