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Ata da quinta sessão ordinária realizada no dia seis de maio 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 dezenove horas e dez 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, foi submetida à apreciação 

do Plenário e aprovada a ATA da Sessão Ordinária do dia vinte e nove de abril de dois mil e dezenove. 

USO DA TRIBUNA: O vereador LEONARDO JOSÉ FLACH, cumprimentou a Presidente Veleda, 

colegas vereadores, assessora jurídica e diretora legislativa. Falou sobre a campanha de vacinação 

da aftosa neste mês de maio. Solicitou ao Poder Executivo, que a veterinária e técnico agrícola, 

fossem fazer visitas em propriedades e realizar as vacinas, pois para os pequenos produtores, não se 

torna vantajoso a compra de um frasco, além de ser difícil os mesmos realizarem a aplicação da dose 

nos animais. Leonardo parabeniza o trabalho da Secretaria de Obras nas últimas semanas, 

principalmente, as roçadas, limpeza de estradas, colocação de britas, destacando que alguns trechos 

ainda não foram trabalhados, mas que nas próximas semanas pretendem ser vistos. Além disso, 

realizou um pedido a Secretaria de Obras, para que fossem feitas mudanças na localidade de Boa 

Vista, na esquina entre a Rua Vanir Schneider e Rua Hédio Lourenço Dilli, onde existe um canteiro 

central próximo ao mercado, sugerindo que pudesse ser retirado aproximadamente três a quatro 

metros, próximo a está área de esquina, pois o canteiro dificulta este percurso. Flach, ainda agradeceu 

o trabalho das pessoas que estão envolvidas com a organização da terceira TRANSCITRUSFEST, 

destacou a importância da presença e divulgação do evento pelos vereadores. Resgatou não somente 

a data comemorativa e festejos, como também a realização da obra, a Rodovia Transcitrus, que é hoje 

uma importante conquista para a região, enfatizando que Poço das Antas está com todo seu trajeto 

finalizado, correspondente a esta rodovia e que os demais Municípios, estão por vias de finalização 

ou recebimento de recursos financeiros. Leonardo, agradeceu ao esforço dos Prefeitos e Vice-

Prefeitos anteriores, bem como dos atuais e vereadores, pelos esforços realizados para o progresso 

do Município ao longo destes trinta e um anos de emancipação. Também parabenizou todas as mães 

pelo seu dia, que será comemorado no próximo final de semana. ASSUNTOS GERAIS: O Poder 

Executivo convida para a audiência pública, a fim de demostrar e avaliar as Metas Fiscais do primeiro 

Quadrimestre do exercício de dois mil e dezenove, no Plenário desta Casa Legislativa, no dia vinte de 

maio de dois mil e dezenove, às dezoito horas. Encerrando a sessão, a Presidente em nome da Casa, 

agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima Sessão Ordinária no dia vinte de maio 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 de maio de dois mil e dezenove.  


