
ATA nº 005/2019 

Ata da terceira sessão ordinária realizada no dia oito de abril de dois mil e dezenove, no 

Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, sob a presidência da vereadora 

Veleda Renita Wilke Gaelzer, 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. A 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 Extraordinária e Sessão Ordinária do dia vinte e cinco de março de dois mil e 

dezenove. USO DA TRIBUNA: A vereadora ALÍCIA SPIERING cumprimentou a mesa diretora, 

colegas vereadores, assessora jurídica Dra. Gisela, diretora legislativa Mariana, vice-prefeito 

Laércio, imprensa e munícipes presentes. Alícia parabenizou o Poder Executivo e Legislativo e 

todos os funcionários pelo seu bom desempenho nos serviços para o bem do povo poçoantense. 

Solicitou aos colegas vereadores, a aprovação do Projeto de Lei que está encaminhando, que 

visa homenagear com o título de cidadão poçoantense, ao ex-prefeito municipal, Sílvio Pedro 

Schmitz, que é natural do município de Montenegro. Alícia destacou que muitas homenagens já 

foram concedidas pela Câmara Municipal, mas que há muitas pessoas que ainda merecem ser 

homenageadas pelos relevantes serviços prestados ao município, como por exemplo, o ex-

prefeito Sílvio, que tanto fez e merece ser considerado cidadão de nosso munícipio. A vereadora 

também comentou, sobre a comemoração do Dia da Micro e Pequena Empresa e 

Desenvolvimento instituído pela Lei Municipal mil quatrocentos e cinquenta e oito de dois mil e 

onze. Solicitou que o Poder Executivo, inclua em sua programação a audiência pública prevista 

no parágrafo único do artigo dezenove desta Lei, em que deverão ser ouvidas lideranças 

empresariais e debatidas propostas de fomento aos pequenos negócios e melhorias na 

legislação específica. Alícia ainda convidou a todos para prestigiar a TRANSCITRUS FEST, nos 

dias dez, onze e doze de maio. A vereadora CÉLIA LURDES KOERBES saudou a mesa diretora, 

colegas vereadores, assessora jurídica Dra. Gisela, diretora legislativa Mariana, prefeito e vice-

prefeito, imprensa e demais pessoas presentes. Célia se manifestou sobre o Projeto de Lei 

número vinte de dois mil e dezenove, que autoriza a concessão de incentivo à empresa 

Metalúrgica Metalbovi e declarou está uma atitude positiva, visto que acredita que deve ser 

prestado incentivo também às empresas já existentes, sendo que novas empresas por vezes 

possuem dificuldade de se instalar no município. Seguiu relatando, que esta empresa irá 

complementar a economia do Município com a arrecadação do imposto e ofertar mais mão de 

obra para os munícipes. Solicitou que assim como a Metalbovi, outras empresas do Município 

também recebam incentivos. Célia falou sobre a Moção de Pesar à família de Egon Édio Hoerlle, 

de sua iniciativa e descreveu brevemente a trajetória do ex-presidente da Cooperativa Certel. 

Ainda comentou sobre a Reforma da Previdência e solicitou que as pessoas se aliem ao abaixo 



assinado organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a fim de pedir a manutenção da 

aposentadoria rural com a idade mínima de cinquenta e cinco anos para mulheres e sessenta 

para homens e também a manutenção do mesmo período de carência atualmente exigido, para 

as pessoas que necessitam de cuidados especiais PCDS, pessoas idosas e sem renda. 

Ressaltou que este abaixo assinado será levado para Brasília. Disse que a Reforma da 

Previdência é necessária, porém, acredita que a mesma não deveria prejudicar as pessoas que 

se aposentam por um salário mínimo e os trabalhadores rurais. ORDEM DO DIA: Entraram na 

Ordem do Dia, três Projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo, um Pedido de Informação e 

uma Moção de Pesar, de iniciativa do Poder Legislativo. PROJETO DE LEI número dezoito de 

dois mil e dezenove, autoriza a instituição de campanha de estímulo ao aumento de arrecadação 

de receita no Município, para o exercício de dois mil e dezenove, aprovado por unanimidade, 

com oito votos, a Presidente não votou. PROJETO DE LEI número dezenove de dois mil e 

dezenove, cria cargo de provimento efetivo e altera a redação do artigo terceiro, da Lei número 

cento e oitenta, de quatro de junho de mil novecentos e noventa e dois, que dispõe sobre o 

Quadro de Cargos e Padrões, aprovado por unanimidade, com oito votos, a Presidente não 

votou. PROJETO DE LEI número vinte de dois mil e dezenove, autoriza a concessão de incentivo 

à empresa Metalúrgica Metalbovi EIRELI e dá outras providências, aprovado por unanimidade, 

com nove votos. PEDIDO DE INFORMAÇÃO número um de dois mil e dezenove, referente a 

projeção detalhada do custeio das despesas previstas na realização do trigésimo primeiro 

Aniversário de Emancipação do Município de Poço das Antas e da terceira TRANSCITRUS 

FEST, aprovado por unanimidade, com nove votos. MOÇÃO DE PESAR número um de dois mil 

e dezenove, endereçada a família de Egon Édio Hoerlle, aprovada por unanimidade com sete 

votos, com abstenção da autora, Célia Lurdes Koerbes e a Presidente não votou. ASSUNTOS 

GERAIS: Encerrando a sessão, a Presidente em nome da Casa, agradeceu a presença de todos 

e convidou para a próxima Sessão Ordinária no dia vinte e nove de abril de dois mil e dezenove, 

às dezoito horas e quarenta e cinco minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, diretora legislativa, 

Mariana Kerber, lavrei a presente ata que após lida, discutida e aprovada será assinada pela 

Presidente e demais Vereadores. Poço das Antas, vinte e nove de abril de dois mil e dezenove.  


