
ATA nº 008/2018 

Ata da sexta sessão ordinária realizada no dia vinte e um de maio de dois mil e 

dezoito, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, sob a presidência 

do vereador Adair Aloísio Schneider, que iniciou às dezoito horas e quarenta e cinco minutos. 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, foram submetidas à apreciação do Plenário e aprovadas as ATAS da 

Sessão Ordinária do dia sete de maio de dois mil e dezoito e da Sessão Solene do dia onze de 

maio de dois mil e dezoito. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício número oitenta e cinco 

de dois mil e dezoito, enviado pelo Prefeito Municipal, Senhor Ricardo Luiz Flach, respondendo o 

ofício número vinte e seis de dois mil e dezoito expedido pela Câmara Municipal. Ofício número 

oitenta e seis de dois mil e dezoito, enviado pelo Prefeito Municipal, Senhor Ricardo Luiz Flach, 

respondendo o ofício número vinte e cinco de dois mil e dezoito, expedido pela Câmara Municipal. 

USO DA TRIBUNA: O vereador LEONARDO JOSÉ FLACH saudou a mesa diretora, Presidente 

Adair, colegas vereadores, assessora jurídica, Dra. Gisela Bayer, diretora legislativa, Elisana 

Kaiber, imprensa escrita e falada e munícipe. Falou que no último sábado, dia dezenove, o 

município recebeu a visita do Deputado Federal Ronaldo Nogueira, que participou da reunião com 

o Prefeito Municipal, Vice-prefeito e membros do PTB local, que aproveitaram o momento para 

agradecer ao deputado as verbas enviadas ao município e fizeram novos pedidos. Informou que 

o Deputado saudou a Casa Legislativa e que o partido irá continuar a buscar verbas. Solicitou ao 

Executivo Municipal, que contratasse através da secretaria da agricultura, na próxima campanha 

um profissional para fazer a vacinação contra a febre aftosa, pois muitos produtores possuem 

dificuldades para ver essa questão. ORDEM DO DIA: Entrou na Ordem do Dia, um Projeto de 

Emenda à Lei Orgânica e um Pedido de Informação de iniciativa do Poder Legislativo. PROJETO 

DE EMENDA À LEI ORGÂNICA número treze de dois mil e dezoito, altera a redação do parágrafo 

segundo do artigo treze da Lei Orgânica do Município de Poço das Antas, obteve três votos 

favoráveis, dos vereadores Adair Aloísio Schneider, Valmir José Flach e Veleda Renita Wilke 

Gaelzer e seis abstenções: da vereadora autora do projeto, Alícia Spiering, por força regimental e 

dos vereadores, Andréia Brinckmann Griebeler, Célia Lurdes Koerbes, Leonardo José Flach, 

Marcos Antônio Beuren e Roque Pedro Stuermer. Não obtendo o quórum mínimo de dois terços 

ou maioria absoluta para sua aprovação, o projeto de emenda à lei orgânica foi rejeitado. PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO número quatro de dois mil e dezoito, informações complementares ao Pedido 

de Informação número dois de dois mil e dezoito, de autoria do vereador Leonardo José Flach, foi 

aprovado por unanimidade, com sete votos. Não votaram o Presidente e o autor do Pedido. 

ASSUNTOS GERAIS: A vereadora Veleda convidou a todos para a festa em Santa Inês, no dia 

três de junho. Encerrando a sessão, o Presidente em nome da Casa, agradeceu a presença de 



todos e convidou para a próxima Sessão Ordinária no dia quatro de junho de dois mil e dezoito, 

às dezoito horas e quarenta e cinco minutos. 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, quatro de junho de dois mil e dezoito. 

 

 

 


