
 

Ata  nº 028/2017 

Ata da vigésima quarta sessão ordinária realizada no dia dezoito de 
dezembro 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 aprovadas as ATAS da Sessão Ordinária 
do dia quatro de dezembro de dois mil e dezessete e da Sessão Extraordinária 
do dia oito de dezembro de dois mil e dezessete. CORRESPONDÊNCIAS 
RECEBIDAS: Ofício número cento e cinquenta e nove de dois mil e dezessete, 
enviado pelo Prefeito Municipal, Ricardo Luiz Flach, solicitando um espaço para 
pronunciamento após a sessão deste dia, para falar sobre os seguintes 
assuntos: projetos encaminhados e o respectivo andamento na esfera federal 
e estadual; orçamento da União e verbas dos Deputados e Senadores, bem 
como sobre assuntos gerais. Ofício número cento e sessenta e um de dois mil 
e dezessete, enviado pelo Prefeito Municipal, Ricardo Luiz Flach, convidando 
os membros do Poder Legislativo para participar das festividades de 
encerramento do ano letivo no dia vinte e dois de dezembro a partir das vinte 
horas, no Ginásio Municipal. USO DA TRIBUNA: O vereador VALMIR JOSÉ 
FLACH saudou a mesa diretora, Presidente Leonardo, assessora jurídica, 
diretora legislativa, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, secretários 
municipais, Jair e Vani, Prefeito Municipal, ex-vereador Elói, esposa Leonice e 
representante da sociedade de Santa Inês. Iniciou fazendo um relato do ano 
que está se encerrando, o qual contou com a entrada de cinquenta projetos de 
lei na casa legislativa, sendo que desses, quarenta e oito entraram em pauta e 
foram aprovados, quase sempre por unanimidade. Disse que houve uma boa 
harmonia entre todos os edis e Executivo. Citou várias conquistas em prol dos 
munícipes. Também destacou o trabalho da empresa BGK, que é contratada 
pela administração municipal para auxiliar no encaminhamento de projetos à 
Brasília, sendo que Poço das Antas já está colhendo frutos a partir desse 
trabalho. Ele ressaltou ainda, a recuperação da estrada do morro Schons, 
classificando essa como uma importante obra para os munícipes. Também a 
compra de veículos novos, sendo um para o gabinete, outro para a saúde e 
uma van escolar que está por vir. Parabenizou Leandro Luiz Ludwig que foi 
ordenado presbítero e pela sua primeira missa no dia dez de dezembro, 
incluindo sua família e a todos que organizaram o evento. Finalizou desejando 
para todos Feliz Natal e ótimo dois mil e dezoito. O vereador MARCOS 
ANTÔNIO BEUREN cumprimentou a mesa diretora, Presidente Leonardo, 
diretora legislativa, assessora jurídica, colegas vereadores, Prefeito Municipal, 
ex-vereador, Elói, secretários municipais, imprensa e munícipes. Fez uma 
retrospectiva dos trabalhos do ano, contabilizando vinte e quatro sessões 
realizadas em dois mil e dezessete, nas quais foram aprovados importantes 
projetos de lei. O vereador agradeceu à administração municipal pela 
realização de importantes obras reivindicadas pelos poçoantenses. Justificou 
a indicação de sua autoria, apresentada nesta data, que solicita a realização 
de Sessões Especiais nas comunidades do município e reforçou um pedido já 
feito anteriormente, para realização da administração mirim no município, como 
forma de aproximar as crianças da vida pública e despertar novos líderes. 
Parabenizou a família Ludwig, na pessoa do Leandro Luiz Ludwig que foi 
ordenado Padre. Finalizou desejando a todos um Feliz Natal e que todos 
retornem com energia no ano novo. O vereador ADAIR ALOÍSIO SCHNEIDER 
saudou a mesa diretora, Presidente Leonardo, assessora jurídica, diretora 



legislativa, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, secretários Jair e 
Vani, Prefeito Municipal, Ricardo Luiz Flach e demais presentes. Agradeceu à 
Administração Municipal por ter devolvido o ar condicionado à comunidade de 
Santa Inês. Agradeceu também pela atenção especial dada à estrada no Morro 
Schnons e as manutenções feitas no local. Parabenizou Leandro Luiz Ludwig 
por ser ordenado padre e a comissão organizadora da festa. O vereador 
comunicou que o prefeito municipal assinou na data desta sessão, o convênio 
para a patrulha mecanizada com a Caixa Econômica Federal, no valor de 
noventa e sete mil e quinhentos reais. O vereador informou ainda, que os 
alunos da rede municipal poderão usufruir das dependências da Escola Leo 
Pedro Schneider no ano letivo de dois mil e dezoito.  Agradeceu aos colegas 
vereadores que confiaram o seu voto elegendo a chapa na qual ele ocupará o 
cargo de presidente no próximo ano. Comunicou sobre o empenho de 
quatrocentos e setenta e cinco mil reais para a construção do novo Ginásio 
Municipal de Poço das Antas para o próximo ano. O vereador solicitou à 
Administração que dê uma atenção especial à estrada que dá acesso à Linha 
Gamela. Desejou um Feliz Natal e próspero dois mil e dezoito. A vereadora 
VELEDA RENITA WILKE GAELZER saudou o Presidente Leonardo, diretora 
legislativa, assessora jurídica, colegas vereadores, imprensa, Prefeito 
Municipal, secretários municipais e munícipes. Agradeceu aos colegas 
vereadores pelo bom ambiente de trabalho cultivado durante o ano. 
Parabenizou e agradeceu a Administração Municipal pelo trabalho realizado 
nas áreas da Educação, Saúde e principalmente Obras, citando alguns dos 
trabalhos realizados no município neste ano de dois mil e dezessete e também 
os projetos que foram encaminhados para a esfera federal, a exemplo da 
pavimentação da Estrada Geral de Santa Inês. Desejou a todos um abençoado 
Natal e próspero dois mil e dezoito. A vereadora ANDRÉIA BRINCKMANN 
GRIEBELER cumprimentou o Presidente Leonardo, colegas vereadores, 
Prefeito Municipal, secretários municipais, ex-colega vereador, Leonice, 
imprensa, diretora legislativa e assessora jurídica. Iniciou pedindo ao 
Executivo, atenção especial à Rua Alfredo Anschau que está precisando de 
uma limpeza em todos os sentidos e a instalação de uma lixeira nesse local. 
Da mesma forma, pediu a colocação de uma lixeira nas proximidades da 
residência de Lúcio Krist em Linha Paris Baixo. Disse que esperou que tivesse 
dado entrada ainda para essa sessão, o projeto de lei que institui o Plano de 
Carreira do Magistério Público Municipal. Porém isso não aconteceu, pois 
segundo informações, ainda haveria alguns tópicos a serem alterados. 
Questionou sobre a previsão da entrada desse projeto, já que é uma das metas 
previstas no Plano Municipal de Educação que deveria ter sido cumprida até o 
final de dois mil e dezessete. Disse que espera que o referido projeto dê 
entrada nos primeiros meses do próximo ano. A vereadora também fez uma 
retrospectiva dos trabalhos de dois mil e dezessete, afirmando que o Legislativo 
trabalhou unido pelo progresso do município, disse ter sido muito bom trabalhar 
com os colegas vereadores, Executivo e munícipes. Desejou um Feliz Natal e 
abençoado ano de dois mil e dezoito para os colegas e munícipes. Parabenizou 
o Presidente Leonardo que tão bem soube conduzir essa casa e para o próximo 
presidente desejou sucesso na condução da Câmara de Vereadores. O 
vereador LEONARDO JOSÉ FLACH saudou a mesa diretora, assessora 
jurídica, Dra. Gisela, diretora legislativa, colegas vereadores, Prefeito 
Municipal, secretários municipais, imprensa escrita e falada e demais 
munícipes presentes. Parabenizou ao Padre Leandro Luiz Ludwig, sua família 
e toda equipe envolvida na festa. Agradeceu o prefeito e toda a equipe do 
Executivo, bem como os colegas vereadores com os quais trabalhou durante 
esse ano, pelo empenho e dedicação em prol do município. Ponderou que a 
administração municipal se preocupou em grande parte com a realização de 
obras nesse primeiro ano de governo, com destaque para o atendimento dos 
pedidos pleiteados há bastante tempo. Agradeceu a oportunidade de presidir a 
casa legislativa enfatizando que o trabalho continuará sendo feito sempre 



pensando em todos os munícipes. Desejou a todos um Feliz Natal e próspero 
dois mil e dezoito e que no próximo ano continue essa boa harmonia na 
Câmara de Vereadores. A vereadora CÉLIA LURDES KOERBES saudou a 
mesa diretora, colegas vereadores, assessora jurídica, diretora legislativa, 
Prefeito Municipal, secretários municipais, imprensa e munícipes. Justificou as 
indicações de sua autoria que dizem respeito à colocação de um ar 
condicionado no necrotério na comunidade de Santa Inês e o encaminhamento 
de um projeto de lei que conceda a isenção do IPTU sobre o imóvel utilizado 
como residência de família, cujo proprietário/dependente ou responsável pelo 
tributo municipal seja portador de câncer, neoplasia maligna. Agradeceu os 
trabalhos realizados pela administração municipal nesse ano. Parabenizou o 
presidente Leonardo, pela forma transparente que soube trabalhar durante 
esse ano. Desejou um Feliz e abençoado Natal. ORDEM DO DIA: Entraram na 
Ordem do Dia três indicações de autoria do Poder Legislativo. INDICAÇÃO 
número vinte e dois de dois mil e dezessete, de autoria da vereadora Célia 
Lurdes Koerbes, indicando ao Poder Executivo para que estude a possibilidade 
de enviar a Casa Legislativa um projeto de lei que altere o Código Tributário 
Municipal, com a finalidade de incluir a isenção do IPTU sobre o imóvel utilizado 
como residência da família, cujo proprietário/dependente ou responsável pelo 
recolhimento dos tributos municipais seja portador da doença grave – Câncer, 
neoplasia maligna, aprovado por unanimidade, com sete votos, não votou o 
Presidente e a autora da Indicação. INDICAÇÃO número vinte e três de dois 
mil e dezessete, de autoria da vereadora Célia Lurdes Koerbes, indicando ao 
Poder Executivo para que estude a possibilidade de climatizar a Capela 
Mortuária de Santa Inês, aprovado por unanimidade, com sete votos, não votou 
o Presidente e a autora da indicação. INDICAÇÃO número vinte e quatro de 
dois mil e dezessete, de autoria do vereador Marcos Antônio Beuren, indicando 
ao Poder Legislativo para que estude a possibilidade de realizar sessão 
especial nas comunidades do interior em dois mil e dezoito, aprovado por 
unanimidade, com sete votos, não votou o Presidente e o autor. ASSUNTOS 
GERAIS: O presidente comunicou que a primeira sessão ordinária de dois mil 
e dezoito será dia cinco de março. Encerrando a sessão, o presidente em nome 
da Casa, agradeceu a presença de todos e convidou para a Sessão Ordinária 
no dia cinco de março de dois mil e dezoito, 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, cinco de março de dois mil e dezoito. 


