
 

ATA nº 020/2017 

Ata da décima oitava sessão ordinária realizada no dia dezoito 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 onze de setembro de dois mil e dezessete. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 

número cento e três de dois mil e dezessete, enviado pelo Prefeito Municipal, Ricardo Luiz Flach, 

comunicando a solicitação de retirada do projeto de lei número trinta e oito de dois mil e dezessete. 

Ofício número um de dois mil e dezessete, enviado pelo Presidente do Comitê Municipal do 

Movimento O Sul é Meu País, informando que no dia sete de outubro de dois mil e dezessete 

haverá um processo pacífico e democrático de iniciativa popular, evento que vem ganhando o 

nome de PLEBISUL. USO DA TRIBUNA: A vereadora CÉLIA LURDES KOERBES saudou a 

mesa diretora, colegas vereadores, imprensa escrita e falada e munícipe. Iniciou falando sobre a 

viagem que realizou a Porto Alegre na semana passada, acompanhada de seu irmão, Celso 

Forneck, oportunidade na qual realizou diversos contatos em busca de recursos. Nos gabinetes 

visitados foram entregues ofícios para escolher as propostas que já estão cadastradas no Sincov 

(Portal de Convênios). No gabinete de Márcio Biolchi, secretário do Desenvolvimento Econômico, 

Ciência e Tecnologia, foram solicitar uma academia ao ar livre para ser instalada na localidade de 

Boa Vista, como também pavimentação. No gabinete do Deputado Alceu Moreira, solicitaram 

verbas para a recuperação da Associação Sócio Cultural de Poço das Antas (Sascpa), bem como 

foi reforçado o projeto para a vinda de uma retroescavadeira. Ao senador Lasier Martins 

solicitaram uma emenda parlamentar que contemple o Hospital Ouro Branco de Languiru, 

Teutônia. Para a deputada estadual Silvana Covatti, pediram auxílio para a questão da dificuldade 

do sinal de telefonia em Poço das Antas. A vereadora agradeceu ainda ao deputado federal Alceu 

Moreira que cooperou na aquisição de equipamentos para o Conselho Tutelar. Além disso, 

Moreira hospedou na sua residência em Brasília a Poçoantense Milena Ludwig e sua 

acompanhante, durante um mês. O objetivo da viagem foi a busca de um tratamento para Milena, 

que é cadeirante desde dois mil e quatorze devido a uma meningite, sendo que agora a menina 

aguarda oportunidade para o transplante de células tronco.  ORDEM DO DIA: Entrou na Ordem 

do Dia um Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo. PROJETO DE LEI número trinta e sete 

de dois mil e dezessete, estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 

dois mil e dezoito e dá outras providências, aprovado por unanimidade, com nove votos, o 

Presidente votou.  ASSUNTOS GERAIS: O vereador Leonardo corrigiu sobre seu pronunciamento 

no uso da tribuna da sessão do dia onze de setembro, aonde disse duzentos e sessenta metros 



de asfalto o correto é quatrocentos e sessenta metros. Pediu confirmação na sessão, para quem 

quisesse ir junto na Sessão Mirim de Brochier e aos restantes para que confirmem presença até 

a próxima sexta-feira. Encerrando a sessão, o Presidente em nome da Casa, agradeceu a 

presença de todos e convidou para a próxima Sessão Ordinária no dia dois de outubro 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, dois de outubro de dois mil e dezessete. 


