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Ata da vigésima sessão ordinária realizada no dia vinte e três 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 dois de outubro de dois mil e 

dezessete. USO DA TRIBUNA: O vereador LEONARDO JOSÉ FLACH saudou a mesa 

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

falada, Vice-Prefeito, munícipes presentes e ex vereador Paulo Müller. Agradeceu a 

presença de todos que prestigiaram a solenidade de inauguração da Agroindústria Familiar 

Cachaçaria Wille, ocorrida dia vinte de outubro, em Boa Vista.  Agradeceu em especial o 

comparecimento dos colegas vereadores, do prefeito Ricardo Luiz Flach, do vice-prefeito 

Laércio Pedro Klein e dos secretários municipais; do presidente da cooperativa Certel, 

Erineo Hennemann; do presidente da cooperativa Languiru, Dirceu Bayer; dos assessores 

parlamentares; do secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e 

Cooperativismo, Tarcísio Minetto; das lideranças da Emater/RS-Ascar estadual, regional e 

do técnico e extensionista do município, Ricardo Cord; do deputado estadual, Aloísio 

Classmann, que representou a Assembleia Legislativa, bem como das autoridades de 

municípios vizinhos que participaram da solenidade. Destacou também algumas obras que 

estão acontecendo, informando que no dia dez de outubro houve a licitação para 

manutenção do asfalto que liga a sede até a localidade de Boa Vista, sendo prevista ainda 

para esse ano a operação tapa buracos e pintura do asfalto. Ainda mencionou a reforma 

do paviesse e o conserto de uma parte da Rua dez de Novembro, em Boa Vista. Para 

finalizar disse que se sente muito feliz quando acontecem essas coisas e espera também 

que, até o fim do ano, essas obras de conserto todas estejam realizadas e que o município 

esteja bem bonito para as solenidades de fim de ano. ORDEM DO DIA: Entrou na Ordem 

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

quarenta e seis de dois mil e dezessete, autoriza abrir Crédito Adicional Especial no valor 

de cento e sessenta mil reais com a inclusão de meta no PPA, LDO e Orçamento, vigentes, 

para alocar despesas decorrentes da aquisição de patrulha mecanizada, com recursos de 

auxílios e convênios vinculados ao MAPA e recursos do superávit, aprovado por 

unanimidade, com nove votos, o Presidente votou. ASSUNTOS GERAIS: O presidente 

comunicou que o feriado do dia trinta e um de outubro foi transferido, através de decreto, 

para o dia três de novembro. Sendo assim, será feriado no dia dois e três de novembro, 

conforme decreto do executivo número um mil, oitocentos e setenta e seis de dois mil e 

dezessete. Encerrando a sessão, o Presidente em nome da Casa, agradeceu a presença 

de todos e convidou para a próxima Sessão Ordinária no dia seis de novembro 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, seis de novembro de dois mil e 

dezessete. 


