
ATA nº 021/2017 

Ata da décima nona sessão ordinária realizada no dia dois de outubro 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 dezoito de 

setembro de dois mil e dezessete. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício número cento e 

dezesseis de dois mil e dezessete, enviado pelo Prefeito Municipal, Ricardo Luiz Flach, 

encaminhando um relatório com os valores empenhados/liquidados/pago referente a realização 

do Baile da Escolha das Soberanas dois mil e dezessete e dois mil e dezoito, realizado no dia 

doze de agosto. USO DA TRIBUNA: O vereador MARCOS ANTÔNIO BEUREN cumprimentou a 

mesa diretora, ao Presidente Leonardo, assessora jurídica, Dra. Gisela, diretora legislativa, 

Elisana, colegas vereadores, Vice-prefeito, diretoria da Sascpa, Presidente do Comdica, 

munícipes e imprensa. Comentou sobre a realização da decima oitava Taça Municipal de Futsal 

de Poço das Antas, que começou no dia vinte e dois de setembro, sendo que já foram realizadas 

duas rodadas, uma no Centro Comunitário Boa Vista (Cebovi) e outra no Ginásio Municipal de 

Esportes. Destacou que essa edição conta com três categorias: Juvenil (Sub dezoito), Feminino 

e Força Livre. A competição é realizada pela administração municipal através da Secretária 

Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, com apoio da Liga Esportiva de Poço das 

Antas (LEPA). O vereador enalteceu a visita do Executivo e Legislativo ao município de Brochier 

no dia vinte e seis de setembro, quando uma comitiva de representantes acompanhou uma sessão 

da Câmara de Vereadores Mirins de Brochier. Ele sugeriu à administração a implantação de um 

projeto semelhante também em Poço das Antas, como forma de incentivar a formação de 

lideranças no município. Beuren realizou um desabafo em relação à situação econômica e 

principalmente política do país, que se encontra em cenário preocupante. Justificou a realização 

da indicação de sua autoria, que solicitou a construção de calçadas de passeio na área urbana do 

município, tendo em vista, que isso irá proporcionar mais segurança aos pedestres e também 

tornar a cidade mais bonita e organizada. O vereador LEONARDO JOSÉ FLACH saudou a mesa 

diretora, assessora jurídica, diretora legislativa, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, 

Presidente do COMDICA, Vice-Prefeito, membros da diretoria da SASCPA e munícipes. 

Mencionou a visita realizada ao município de Brochier e o acompanhamento da Sessão da 

Câmara de Vereadores Mirins, propondo uma parceria com a administração municipal, escolas e 

Poder Legislativo para aplicar esse projeto em Poço das Antas. Falou que na tarde do dia dois de 

outubro esteve na Associação dos Funcionários da Cooperativa Languiru com o Ministro do 

Trabalho, Ronaldo Nogueira, o qual deu uma boa notícia à comitiva Poçoantense presente no 



evento. Nogueira falou da possibilidade de disponibilizar recursos para compra de uma 

ambulância para o município no próximo ano, com verba encaminhada através de seu gabinete, 

sendo que ele também é deputado federal licenciado e dará atenção especial à Poço das Antas. 

Reforçou o convite para a inauguração da Cachaçaria Wille no dia vinte de outubro, às quatorze 

horas e trinta minutos em Boa Vista, e também para a programação do Dia das Crianças 

promovida pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (COMDICA). ORDEM DO DIA: 

Entraram na Ordem do Dia quatro Projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo e duas 

Indicações de iniciativa do Poder Legislativo. PROJETO DE LEI número quarenta e dois de dois 

mil e dezessete, inclui o parágrafo quarto, no artigo cento e cinco da Lei número um mil, 

novecentos e sete de dois mil e dezesseis, que dispõe sobre o Código de Obras do Município, 

aprovado por unanimidade, com nove votos, o Presidente votou. PROJETO DE LEI número 

quarenta e três de dois mil e dezessete, altera a alínea “a”, do artigo quinto da Lei número um mil, 

oitocentos e trinta e nove de dois mil e quinze, que dispõe sobre a doação com encargos de imóvel 

do Município à Associação de Água da Cidade de Poço das Antas, aprovado por unanimidade, 

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

e dezessete, autoriza celebrar aditamento ao Convênio número cinco de dois mil e treze, firmado 

entre o Município e a Associação Beneficente Ouro Branco, de Teutônia, e dá outras providências, 

aprovado por unanimidade, com oito votos, o Presidente não votou. PROJETO DE LEI número 

quarenta e cinco de dois mil e dezessete, cria cargos e altera atribuições, consolida os dados do 

Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dando nova redação ao artigo terceiro da Lei número 

cento e oitenta de quatro de junho de um mil, novecentos e noventa e dois e dá outras 

providências, aprovado por unanimidade, com oito votos, o Presidente não votou. INDICAÇÃO 

número vinte de dois mil e dezessete, de autoria do vereador Marcos Antônio Beuren, para que o 

Executivo estude a possibilidade de incentivar os munícipes a construir passeios 

públicos/calçadas, aprovado por unanimidade, com sete votos, não votou o Presidente e o autor 

da Indicação. INDICAÇÃO número vinte e um de dois mil e dezessete, de autoria da vereadora 

Célia Lurdes Koerbes, para que o Executivo estude a possibilidade de instalar lixeira pública na 

Rua Edmundo Ludwig - Boa Vista, nas proximidades das propriedades de Alcindo Flach e José 

Inácio Flach – Juca, aprovado por unanimidade, com sete votos, não votou o Presidente e a autora 

da Indicação. ASSUNTOS GERAIS: A Diretora Legislativa leu o convite, a pedido do presidente, 

para a Solenidade de Inauguração da Agroindústria Familiar Cachaça Wille, que acontecerá no 

próximo dia vinte de outubro, às quatorze horas e trinta minutos na localidade de Boa Vista. A 

vereadora Veleda convidou todos para a festa no Fritzenberg, dia doze desse mês. Leonardo 

convidou todos para a festa da Fátima, no dia oito, próximo domingo.  Encerrando a sessão, o 

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

Ordinária no dia vinte e três 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, vinte 

e três de outubro de dois mil e dezessete. 


