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         Ata da décima sessão ordinária realizada no dia vinte de julho de dois mil e vinte, no 

Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, sob a presidência do vereador 

Valmir José Flach, 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 e iniciando os trabalhos convidou a todos para fazer a oração do Pai Nosso, 

cada um conforme sua religião. Após, foi submetida à apreciação do Plenário e aprovada a ATA, 

da Sessão Ordinária do dia seis de julho de dois mil e vinte. CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Ofício enviado pela Caixa Econômica Federal, informando créditos de recursos 

sob bloqueio, no valor de duzentos e oitenta e três mil e setecentos e cinquenta e sete reais e 

trinta e quatro centavos, na conta vinculada ao contrato de repasse número 882334/2018, 

firmado com o Município de Poço das Antas, no âmbito do programa agropecuária sustentável, 

que tem por objeto aquisição de patrulha mecanizada. USO DA TRIBUNA: A vereadora 

ANDRÉIA BRINCKMANN GRIEBELER cumprimentou a mesa diretora, Presidente Valmir, 

colegas vereadores, assessora jurídica, Dra. Gisela, diretora legislativa, Mariana e o Vice-

Prefeito Municipal, Laércio Klein. Andréia falou que um assunto que a preocupa muito se refere 

à segurança no Município de Poço das Antas. Disse estar preocupada com o policiamento. 

Comentou que várias pessoas a procuraram e relataram sobre este problema. E que 

ultimamente, é difícil encontrar policiamento, quando é feito contato com a sede da Brigada em 

Poço das Antas, geralmente os policiais se encontram em outro município. Disse que luta pela 

permanência dos nossos policiais, aqui em nossa cidade. No momento o Município já arca com 

os compromissos de pagar água, luz, telefone. Além da viatura 462, que foi obtida através da 

participação popular e do voto. Frisou que esta viatura pertence a Poço das Antas. Andréia ainda 

lembrou que a Associação da Água da nossa cidade, repassava mensalmente um certo valor ao 

CONSEPRO, mas que não contribuem mais, justamente em função de haver tão pouca atuação 

de policiais em Poço das Antas. Talvez vão dizer que no Município a taxa de criminalidade é 

baixa, o que é ótimo e queremos que continue assim e portanto, não devemos deixar que algo 

aconteça devido à falta de policiamento, para depois pedir e exigir alguma mudança. Além disso, 

relatou ter pesquisado na internet, em jornais e outros meios nos quais constam que cada 

município tem o direito de ter, no mínimo, cinco PMS. Ou seja, cada um dos quatrocentos e 

noventa e sete municípios, deveria contar com cinco PMS, conforme o governador do Estado. 

Falou que sabe que, aqui na região, os policiais trabalham em conjunto com outras cidades. 

Contudo, também sabe que estas mesmas cidades, enfrentam os mesmos problemas. 

Comentou que em função disso, esteve na última quinta-feira no Município de Westfália, ocasião 



em que junto com os vereadores de lá, tiveram uma conversa com o Tenente Radamés da 

corporação de Teutônia, pois Westfália está enfrentando esta mesma situação. Ainda disse, que 

o Tenente prontamente se colocou à disposição, para vir a Câmara Municipal de Poço das Antas, 

para conversar com os demais colegas vereadores. Porém, devido à Pandemia do COVID-19 e 

em cumprimento ao Decreto Legislativo que restringe a participação presencial do público no 

plenário, durante a Decretação do estado de calamidade pública, no momento não se fez 

presente. Relatou que a partir disso, aliou-se com a colega vereadora Pauline, do Município de 

Westfália, para juntas elaborar um ofício e entregar em mãos para o Secretário de Segurança do 

Estado, a fim de informa-lo da real situação, para que possa averiguar o que de fato está 

acontecendo nestes municípios e o porquê desta falta de policiamento. Por fim, solicitou à 

diretora legislativa, para que seja elaborada uma moção de pesar em nome de todos os 

vereadores desta Câmara, destinada aos familiares do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal, 

manifestando votos de pesar pelo falecimento da sogra do Prefeito e do pai do Vice-Prefeito. 

Manifestou seus sentimentos às famílias enlutadas e parabenizou a todos pelo Dia do Amigo. 

ORDEM DO DIA:  Entraram na Ordem do Dia três Projetos de Lei de iniciativa do Poder 

Executivo. PROJETO DE LEI número quarenta de dois mil e vinte, autoriza abrir Crédito 

Adicional Especial no valor de R$ 30.386,44, com inclusão de meta no PPA, LDO e Orçamento 

vigente, para alocar despesas com enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), com recursos do 

excesso de arrecadação, aprovado por unanimidade com nove votos. PROJETO DE LEI número 

quarenta e um de dois mil e vinte, autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 739,55, 

com inclusão de meta no PPA, LDO e Orçamento vigente, para alocar despesas com 

enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), com recursos do excesso de arrecadação e da 

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

LEI número quarenta e dois de dois mil e vinte, autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no 

valor de R$ 72.000,00 com recursos da anulação parcial de rubrica orçamentária, aprovado por 

unanimidade com nove votos. ASSUNTOS GERAIS: O Presidente Valmir, comunicou que na 

próxima segunda-feira, dia vinte e sete de julho, às treze horas, ocorrerá uma audiência pública 

no Auditório da Prefeitura Municipal, com a finalidade de eleger as metas que irão compor a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária para o exercício de dois mil e vinte e um. 

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

convidou para a próxima Sessão Ordinária no dia dez de agosto dois mil e vinte, 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 pelo Presidente e demais 

Vereadores. Poço das Antas, dez de agosto de dois mil e vinte. 


