
 

ATA nº 019/2017 

Ata da décima sétima sessão ordinária realizada no dia onze de setembro de dois 

mil e dezessete, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, sob a 

presidência do vereador Leonardo José Flach, que iniciou às dezenove horas. 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 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 sete de agosto de dois mil e dezessete. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 

número sete mil, novecentos e quarenta e quatro de dois mil e dezessete, enviado pelo Tribunal 

de Contas, referente às Contas de Governo desse Município, relativas ao exercício de dois mil e 

dezesseis. Ofício número cento e um de dois mil e dezessete, enviado pelo Prefeito Municipal, 

Ricardo Luiz Flach, convidando todos os vereadores interessados a participarem da Sessão Mirim, 

dia vinte e seis de setembro, às quinze horas e trinta minutos no Município de Brochier.  USO DA 

TRIBUNA: O vereador LEONARDO JOSÉ FLACH saudou a mesa diretora, diretora legislativa, 

assessora jurídica, Dra. Gisela, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, membros da 

diretoria da SASCPA e Secretário da Administração. Falou sobre a reivindicação de alguns 

moradores que solicitaram a colocação de uma lixeira próxima às residências localizadas na 

estrada do moinho. Esse pedido já foi repassado por ele ao departamento responsável e nas 

próximas semanas esse pedido deve ser atendido. O vereador destacou a realização de licitação 

para o asfalto da Rua Dez de Novembro, Boa Vista em direção à Teutônia, num trecho de duzentos 

e sessenta metros de perímetro urbano, sendo que o início das obras está previsto a partir de 

dezoito de setembro. Ressaltou a recuperação de estradas, ruas e avenidas como, por exemplo, 

a Avenida São Pedro que teve o paviesse trocado. Também o asfalto que liga a sede à Boa Vista 

que teve sua manutenção solicitada por diversas vezes em oportunidades anteriores, receberá 

atenção a partir da suplementação aprovada no projeto de lei número quarenta e um, que 

contempla recursos para a colocação de placas e pintura desse trecho. Com essa suplementação, 

outros asfaltos da sede também receberão pintura, principalmente na faixa central. Como 

presidente, o vereador agradeceu a colaboração de seus colegas do Legislativo pelo trabalho 

realizado durante esse ano.  ORDEM DO DIA: Entraram na Ordem do Dia três Projetos de Lei de 

iniciativa do Poder Executivo. PROJETO DE LEI número trinta e nove de dois mil e dezessete, 

autoriza a contratar por tempo determinado servidor para o cargo de Enfermeiro, a fim de atender 

a necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências, aprovado por 

unanimidade, com oito votos, não votou o Presidente. PROJETO DE LEI número quarenta de dois 

mil e dezessete, autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor de cento e vinte mil reais com 

a inclusão de meta na LDO e Orçamento vigente, para alocar despesas decorrentes da construção 

de ponte com recursos da anulação parcial de rubricas orçamentárias, aprovado por unanimidade, 



com nove votos, o Presidente votou. PROJETO DE LEI número quarenta e um de dois mil e 

dezessete, autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de seiscentos e setenta e oito 

mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais com recursos da anulação parcial de rubricas 

orçamentárias e recursos do superávit, aprovado por unanimidade, com nove votos, o Presidente 

votou. ASSUNTOS GERAIS: O Presidente pediu para que todos pensem sobre a possibilidade 

de ir à Sessão Mirim de Brochier e deem retorno na próxima sessão. A vereadora Veleda convidou 

para a festa na Sociedade de Canto Esperança, no próximo dia dezessete. Encerrando a sessão, 

o Presidente em nome da Casa, agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima 

Sessão Ordinária no dia dezoito de setembro de dois mil e dezessete, às dezenove horas. 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, 

dezoito de setembro de dois mil e dezessete. 


