
ATA nº 015/2020 

         Ata da décima primeira sessão ordinária realizada no dia dez de agosto de dois mil 

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

do vereador Valmir José Flach, 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 e iniciando os trabalhos convidou a todos para fazer a oração do Pai 

Nosso, cada um conforme sua religião. Após, foi submetida à apreciação do Plenário e aprovada 

a ATA, da Sessão Ordinária do dia vinte de julho de dois mil e vinte. CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Ofício enviado pela Caixa Econômica Federal, informando a celebração de 

contrato de repasse n° 900576/2020, que tem por finalidade pavimentação de estrada Lourenço 

Dilli no Município de Poço das Antas. O valor repassado é de duzentos e trinta e oito mil e 

oitocentos e cinquenta e seis reais, tendo o Município de Poço das Antas se comprometido a 

aportar, a título de contrapartida, a quantia de sessenta e nove mil quinhentos e quinze reais e 

oitenta centavos.  O prazo de vigência do Contrato de Repasse é até trinta de setembro de dois 

mil e vinte e dois. USO DA TRIBUNA: O vereador LEONARDO JOSÉ FLACH saudou a mesa 

diretora, Presidente Valmir, colegas vereadores, assessora jurídica, Dra. Gisela e a diretora 

legislativa, Mariana. Leonardo lembrou as datas comemorativas do final do mês de julho. 

Destacou o dia vinte e cinco, dia do colono e motorista, duas profissões que são muito 

importantes. Frisou a importância dos nossos muitos munícipes, colonos, além dos motoristas 

que levam o nome de Poço das Antas para todos os recantos do país. Recordou da mesma 

forma, o dia do agricultor, no dia vinte e oito de julho, data que é comemorada desde mil 

novecentos e sessenta. Ressaltou a importância de o político valorizar os agricultores, pois a 

agricultura, ao longo da história, foi e continua sendo, um dos pilares do desenvolvimento do 

Município de Poço das Antas. Além disso, resgatou uma situação ocorrida no ano de dois mil e 

catorze nesta Casa Legislativa. Na época, foi sugerido através de uma indicação, uma emenda 

a um projeto de lei, para que os agricultores participassem das campanhas de incentivo ao 

aumento da arrecadação. Disse que, infelizmente, naquele ano isso não foi possível, com o voto 

do Presidente da época, isso que se pleiteava no momento não foi aprovado. Seguiu dizendo 

que, felizmente, nesta atual Administração, com o apoio dos partidos da coligação, desde dois 

mil e dezessete, todos os agricultores estão participando dos sorteios. E que neste mandato, 

este quesito foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores. Além disso, comentou sobre 

as obras em andamento no Município. Salientou as reuniões que acontecem com o Poder 

Executivo nas sextas-feiras, a cada duas semanas, com o intuito de abordar as obras em 

andamento. Leonardo ainda disse, que o financiamento de um milhão e duzentos mil reais, junto 

à Caixa Econômica Federal, foi fundamental. E que este financiamento foi possível e aprovado, 



devido ao apoio dos partidos da coligação da atual Administração. Graças a Deus e ao apoio 

que o Poder Executivo obteve aqui de nossa Câmara de Vereadores, hoje essas obras estão 

sendo realizadas. Relembrou que esse projeto de lei do financiamento, deu entrada duas vezes 

nesta Casa Legislativa e na hora da votação, o resultado de ambas foram cinco a quatro votos, 

ou seja, cinco votos favoráveis e quatro contrários ou com abstenção. Por fim, o projeto de lei foi 

aprovado por maioria absoluta. Em relação ao Covid-19, Leonardo reconheceu principalmente o 

trabalho que está sendo realizado pela Secretaria da Saúde. E que apesar do grande número de 

casos registrados no Município, agora se está conseguindo manter a situação sob controle. 

Diferente de outros lugares, em que se observa uma pequena trégua no número de casos e dias 

depois os casos retornam a crescer. Importante, por isso, que se esteja próximo a Administração 

e quando solicitado, também se aprove aqui, enquanto Poder Legislativo, os recursos que são 

necessários para esse combate. ORDEM DO DIA:  Entraram na Ordem do Dia três Projetos de 

Lei de iniciativa do Poder Executivo e duas Moções de Pesar de iniciativa do Poder Legislativo. 

PROJETO DE LEI número quarenta e quatro de dois mil e vinte, altera a redação do art. 1º da 

Lei n° 2.136/2020, que dispõe sobre doação de uma área de terras para uso de via pública, a 

Rua Pedro Osvaldo Mueller, aprovado por unanimidade com oito votos, Presidente não votou. 

PROJETO DE LEI número quarenta e cinco de dois mil e vinte, autoriza abrir Crédito Adicional 

Especial no valor de R$ 28.541,00, com inclusão de meta no PPA, LDO e Orçamento vigente, 

para alocar despesas com enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), com recursos do excesso 

de arrecadação, aprovado por unanimidade com nove votos. PROJETO DE LEI número 

quarenta e seis de dois mil e vinte, autoriza abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de          

R$ 85.000,00 com recursos do superávit financeiro, aprovado por unanimidade com nove votos. 

MOÇÃO DE PESAR número um de dois mil e vinte, para a família de Sra. Ermelinda Schneider, 

de autoria da vereadora Andréia Brinckmann Griebeler e subscrito por todos os vereadores, 

aprovado por unanimidade com oito votos, Presidente não votou. MOÇÃO DE PESAR número 

dois de dois mil e vinte, para a família de Sr. Inácio Edmundo Klein, de autoria da vereadora 

Andréia Brinckmann Griebeler e subscrito por todos os vereadores, aprovado por unanimidade 

com oito votos, Presidente não votou. ASSUNTOS GERAIS: Encerrando a sessão, o Presidente 

em nome da Casa, agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima Sessão Ordinária 

no dia vinte e quatro de agosto dois mil e vinte, 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 pelo Presidente e demais Vereadores. Poço das 

Antas, vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte.  


