
Ata nº 007/2018 

Ata da primeira Sessão Solene realizada no dia onze de maio de dois mil e 

dezoito, no auditório da Prefeitura do Município de Poço das Antas, sob a presidência 

do vereador Adair Aloísio Schneider, que iniciou às dez 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 solene em homenagem ao trigésimo aniversário 

do Município de Poço das Antas, iniciando os trabalhos convidou a todos para de pé 

fazer a oração do Pai Nosso. Em seguida, convidou seus colegas vereadores, para 

comporem a mesa principal. Após, convidou a Diretora Legislativa, Elisana Kaiber, para 

nominar as autoridades presentes. E em nome do Poder Legislativo de Poço das Antas, 

saudou todas as autoridades nominadas pelo protocolo e convidou o Prefeito Municipal 

e Vice-prefeito, para comporem a mesa principal. Composta a mesa, convidou a todos 

para de pé cantar o Hino Nacional Brasileiro. Após, convidou um representante de cada 

bancada para ocupar a tribuna da câmara e fazer seu pronunciamento. USO DA 

TRIBUNA: A vereadora ALÍCIA SPIERING cumprimentou o Prefeito Municipal, Ricardo 

Luiz Flach, Vice-prefeito, Laércio Pedro Klein, ex-prefeitos e ex vice-prefeitos de Poço 

das Antas, colegas vereadores, assessora jurídica, Dra. Gisela Bayer, secretária, 

Elisana Kaiber, secretários municipais e representantes de deputados presentes. Disse 

sentir-se orgulhosa ao perceber que o crescimento do município é visível em diversos 

aspectos. Em áreas como a saúde, educação e também a rodovia Transcitrus, 

importante para o escoamento da produção, foram enaltecidos pela vereadora. A vinda 

do Frigorífico de Suínos da Cooperativa Languiru, como protagonista na área da 

indústria, foi ressaltada pela contribuição do desenvolvimento econômico e pela 

visibilidade que dá ao município. A vereadora parabenizou todas as administrações e 

vereadores que contribuíram nestes trinta anos, bem como a atual gestão. Alícia afirmou 

desejar que Poço das Antas continue no rumo certo, crescendo com princípios 

baseados em honestidade e transparência, como foi até hoje. A vereadora ANDRÉIA 

BRINCKMANN GRIEBELER saudou o Prefeito Municipal e em seu nome 

cumprimentou todas as autoridades citadas pelo protocolo. Fez um comparativo entre o 

primeiro orçamento do município depois de emancipado, de um mil, novecentos e 

oitenta e nove, e o orçamento atual, sendo que o orçamento daquela época corresponde 

a menos de dez por cento dos números atuais. Para ela, isso mostra o quanto houve 

crescimento, parabenizando a comissão emancipacionista pela coragem em dar este 

importante passo para o progresso de Poço das Antas. Andréia comentou sobre os 

laços que tem firmados com a história do município, entre eles ter sido a vereadora mais 

jovem eleita em um mil, novecentos e noventa e seis e também a primeira mulher a 



presidir a Câmara de Vereadores. Andréia parabenizou Poço das Antas e também a 

todos que de alguma forma participam desta história. A vereadora CÉLIA LURDES 

KOERBES saudou o Prefeito Municipal, colegas vereadores, todas as autoridades 

citadas pelo protocolo e munícipes presentes. Relacionou alguns dados históricos, 

geográficos, populacionais e econômicos de Poço das Antas. Ela parabenizou as 

empresas que se instalaram e confiaram no município, contribuindo assim para o seu 

crescimento. Para Célia, Poço das Antas é destaque em diversos aspectos, entre eles 

ser a sede do maior baile de Kerb do Estado e da paróquia que ordenou o maior número 

de padres e bispos da Arquidiocese de Montenegro. Ela também mencionou algumas 

das últimas conquistas alcançadas e projetos encaminhados que resultaram em 

emendas aprovadas e convertidas em máquinas para o Município. A vereadora relatou 

ainda alguns sonhos que projeta para o município em benefício da população, entre os 

quais a construção de casas populares e um cemitério público. Orgulhosa de fazer parte 

desta história de trinta anos, parabenizou a todos os que contribuem para o 

desenvolvimento do município. O vereador LEONARDO JOSÉ FLACH saudou o 

Prefeito Municipal, Ricardo Luiz Flach, Primeira Dama, Claudete, Vice-prefeito, Laércio 

Pedro Klein, soberanas, representantes das cooperativas que atendem Poço das Antas, 

vereadores de Westfália, autoridades religiosas, representantes de instituições 

financeiras, ex-prefeitos, ex vice-prefeitos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, Presidentes de comunidades, secretários municipais, diretoras das escolas, 

representante de Deputado presente e demais autoridade citadas pelo protocolo. 

Externou sua gratidão a todos que de alguma forma contribuíram para o crescimento do 

município nestes trinta anos, nas mais diversas áreas. Também aos membros da 

comissão emancipacionista, pela coragem em encarar um desafio. Estendeu também 

seu agradecimento às administrações atuais e passadas, funcionários públicos e 

representantes do Legislativo que contribuíram com o seu trabalho e dedicação. O 

vereador Leonardo também agradeceu aos empresários que investem e acreditam em 

Poço das Antas, como também aos agricultores, que nestes trinta anos deram o suporte 

econômico ao município, representando assim a maior fonte de receita, esta que é 

fundamental para o progresso em todos os setores. O vereador cumprimentou e 

parabenizou a todos que escolheram Poço das Antas para investir, trabalhar ou viver e, 

assim, crescer junto com o município. O vereador VALMIR JOSÉ FLACH cumprimentou 

o Prefeito Municipal, vice-prefeito e em nome desses cumprimentou todas as pessoas 

citadas pelo protocolo. Celebrar o aniversário do município é olhar para trás com 

gratidão e para o futuro com fé. Segundo o vereador, olhar para trás significa lembrar 

todas as conquistas alcançadas nestes trinta anos, as administrações e seus membros, 

os vereadores que fizeram parte desta história, bem como, os membros da comissão 

emancipacionista que sonharam e acreditaram na instalação do município. Em nome do 



seu partido, parabenizou a todos os poçoantenses, que com a força do seu trabalho e 

dedicação diária vêm construindo um próspero município. Valmir mencionou algumas 

das obras que vem sendo realizadas pela atual administração durante este um ano e 

quatro meses de governo, trabalhando pelo progresso de Poço das Antas e pelo bem 

estar dos munícipes. Lembrou que enquanto alguns municípios do Estado estão 

enfrentando dificuldade para pagar suas contas, o Município de Poço das Antas está 

com o orçamento crescente e fazendo obras.  A vereadora VELEDA RENITA WILKE 

GAELZER cumprimentou o Prefeito Municipal, Vice-prefeito, colegas vereadores, 

assessora jurídica, diretora legislativa, secretário municipais, representantes de 

entidades, imprensa e munícipes que acompanham a Sessão Solene. Disse que o 

momento é de comemorar as conquistas obtidas em todos os setores nestes trinta anos, 

mas que não é possível se acomodar, sendo preciso buscar cada vez mais melhorias 

para a comunidade. Elogiou a união dos vereadores e administrações municipais ao 

longo da história, sempre com o desejo de que Poço das Antas continue a crescer. 

Segundo Veleda, nos últimos anos, Poço das Antas deixou de ser uma cidade de 

passagem para se tornar referência em ações e experiências que deram certo. Veleda 

mencionou que Poço das Antas ocupa a posição do segundo maior valor adicionado per 

capita do Vale do Taquari por três anos consecutivos, além de ser o vigésimo quinto 

colocado em valor adicionado fiscal per capita no Rio Grande do Sul. Para ela, a 

comemoração do aniversário de Poço das Antas é a celebração de uma história 

construída por muitas mãos. Dando prosseguimento à sessão, o presidente, Adair 

Aloísio Schneider, convidou o Prefeito e Vice-prefeito Municipal, para se posicionarem 

em frente à mesa e em nome do Poder Legislativo do Município de Poço das Antas, fez 

a entrega da placa em homenagem aos trinta anos do município, passando a palavra 

para o Prefeito Municipal fazer seu pronunciamento. O Prefeito Municipal RICARDO 

LUIZ FLACH saudou o Presidente da Câmara, Adair Aloísio Schneider, em nome dele, 

saudou todos vereadores, assessora jurídica, Dra. Gisela Bayer, Diretora Legislativa, 

Elisana Kaiber, soberanas, vice-prefeito, Laércio, todas as autoridades já citadas pelo 

protocolo. Poço das Antas completa trinta anos de história e nessa jornada, muitas 

conquistas, desafios. Em nome da Administração Municipal agradeceu a comissão 

emancipadora que tomou a iniciativa. Agradeceu aos vereadores por trabalharem junto 

com o Executivo, pelo bem do município, citou ser uma gestão onde mais recursos 

federais e estaduais foram conquistados, graças ao esforço de todos os vereadores. 

Apresentou os investimentos dos dezesseis meses de gestão: como a reforma do 

parque de máquinas; melhorias na estrutura de energia elétrica em cinco pontos; 

melhoria na estrutura de Comunicação; encaminhamento de projetos; 

aproximadamente um milhão e quinhentos mil reais em projetos contratados; reforma 

do Centro Municipal; ampliação da Escola Leo Pedro Schneider; detonação/Ampliação 



da Rua Goleta Ludwig; manutenção e ensaibramento das estradas; Reestruturação e 

ampliação do escoamento pluvial; Reforma da Av. São Pedro – Centro; Manutenção 

Tapa Buraco; Sinalização e Embelezamento das ruas; nova ponte em Paris Baixo; 

pavimentação da Rua dez de Novembro – Boa Vista; pavimentação da Rua Edmundo 

Fritzen – Centro; Pavimentação da Rua Antônio Erbes – Centro; pavimentação da Rua 

Hédio Lourenço Dilli – Boa Vista; e Renovação da Frota de Veículos. Por fim, agradeceu 

por todas as conquistas apresentadas e disse que de alguma forma todos fizeram parte 

delas. Agradeceu também, a presença de todos e ao Poder Legislativo por tomar a 

iniciativa de fazer esta Sessão Solene. O presidente da Câmara convidou a todos para 

de pé cantar o Hino do Município. Antes de encerrar os trabalhos, o presidente da mesa 

diretora, Adair Aloísio Schneider, agradeceu a todos que colaboraram na organização 

do evento e a todos que se fizeram presentes. Por fim, convidou a todos para em pé 

cantar o Hino do Rio Grande. Foi registrada a presença de quarenta e oito pessoas que 

assinaram o Livro de Presença. Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ata, que 

após lida, discutida e aprovada será assinada pelo presidente e demais vereadores. 

Poço das Antas, vinte e um de maio de dois mil e dezoito. 

 

 


