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Ata da décima terceira sessão ordinária realizada no dia três de setembro 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, foi submetida à apreciação do Plenário e aprovada a ATA 
da Sessão Ordinária do dia vinte de agosto de dois mil e dezoito. USO DA TRIBUNA: A vereadora 
CÉLIA LURDES KOERBES saudou os colegas vereadores, Mesa Diretora, assessora jurídica, 
secretária e munícipes presentes. Iniciou se pronunciando a respeito do evento organizado pelo 
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, alusivo à Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência da última sexta-feira. A vereadora parabenizou a todos os envolvidos por 
oportunizarem esse evento às pessoas especiais do município. Disse que foi uma tarde muito 
especial para os deficientes e também aos cuidadores, citando também alguns aspectos que 
fizeram parte da programação: rodas de conversa sobre os desafios diários enfrentados pelos 
deficientes e por quem convive com eles e a acessibilidade para os cadeirantes e deficientes 
físicos, inclusive em prédios públicos. Segundo Célia, a assistente social do município, Sandra 
Gollmann, falou sobre os direitos dos excepcionais e deveres do município. A vereadora 
agradeceu aos voluntários que estiveram presentes e embelezaram os portadores de 
necessidades especiais com cortes de cabelo, unhas e também serviram um lanche especial. 
Reconheceu que devemos saber que ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado 
de modo diferente. Célia, que também é cuidadora de uma senhora de sessenta anos com 
Síndrome de Down, parabenizou à equipe que organizou este primeiro encontro no município, 
desejando que ele tenha continuidade nos próximos anos. Além disso, pediu para que a 
administração municipal dê atenção especial ao acesso para cadeirantes nos prédios públicos, 
especialmente na prefeitura. O vereador ROQUE PEDRO STUERMER cumprimentou a Mesa 
Diretora, assessora jurídica, secretária, demais vereadores, professora, munícipe Canisío e 
Secretário da Administração. Contou que na semana retrasada, numa tentativa de pescar no 
arroio que banha o município, nas imediações da Rua Doze de Maio, se deparou com uma 
situação de poluição ambiental. No arroio local, viu um monte de espuma, chegou perto e mexeu 
naquela espuma e sentiu um cheiro forte de óleo diesel e de produto similar a shampoo para 
veículos. Com isso, ele pediu para que a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, fiscalize com 
maior frequência os córregos e arroios do Município, pois segundo ele, a destinação inadequada 
de tais produtos além de contaminar a água, termina com os peixes e com os pequenos animais 
silvestres que bebem a água nos leitos, podendo inclusive contaminar e vir a prejudicar as pessoas 
que no verão queiram tomar um banho no arroio para se refrescar. Stuermer também observou a 
dificuldade em realizar campanha política eleitoral da forma como se estava acostumado em 
outros anos. Concluiu que o pessoal está decepcionado e os políticos desacreditados, 
principalmente a nível federal. O vereador MARCOS ANTÔNIO BEUREN cumprimentou a Mesa 
Diretora, na pessoa do Presidente Adair, assessora jurídica, diretora legislativa, colegas 
vereadores, imprensa e demais presentes. Fez uma reflexão alusiva à Semana da Pátria e a 
Revolução Farroupilha, datas que são celebradas num desejo de recordar o passado, aprofundar 
a história para compreender o presente e projetar o futuro. Beuren elencou diversos aspectos que 
para ele fazem considerar o quanto o cenário brasileiro poderia e deveria ser melhor: a história, 
só recursos culturais, naturais e econômicos. O vereador também citou alguns dos maiores 
problemas que atualmente impactam diretamente na situação do país: a marginalização de uma 
multidão de brasileiros, a injusta desigualdade social, as diversas formas de violência, o deficiente 
sistema educacional dos últimos anos, o limitado acesso à saúde, a manutenção de um pequeno 
grupo de privilegiados e a falta de reforma em estruturas que há muito tempo precisam ser 
revistas. Beuren recordou a história da liberdade política do reino português conquistada em sete 
de setembro de um mil, oitocentos e vinte e dois, questionando, a que nível encontramos a 
independência nos dias de hoje. Ele também se manifestou sobre o incêndio do Museu Nacional 
do Rio de Janeiro, ocorrido na noite de domingo, dois de setembro. Lamentou que o fogo consumiu 
e destruiu todo o prédio que somava dois séculos de história e ciência. Além disso, o vereador 
também convidou os seus colegas vereadores para prestigiarem as disputas da décima nona Taça 



Municipal de Futsal, que iniciou no dia trinta e um de agosto e terá jogos a cada sexta-feira no 
Ginásio Municipal ou no CEBOVI. ORDEM DO DIA: Entrou na Ordem do Dia, um Projeto de Lei 
de iniciativa do Poder Executivo. PROJETO DE LEI número trinta e sete de dois mil e dezoito, 
que institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo - SIMASE, nas modalidades de 
Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, 
destinado a Adolescentes em conflito com a Lei no Município de Poço das Antas (RS) e dá outras, 
aprovado por unanimidade, com oito votos, não votou o Presidente. ASSUNTOS GERAIS: A 
diretora legislativa lembrou os próximos compromissos agendados: O Primeiro Seminário 
Regional de Educação Fiscal de Poço das Antas, no dia onze de setembro, no auditório da 
Prefeitura Municipal. As vagas são limitadas e os interessados devem fazer inscrição. Também, o 
Executivo Municipal convida a todos para participarem da Primeira Noite Cultural, no dia dezenove 
de setembro, às dezenove horas na SASCPA. Haverá a presença do jovem escritor, Roger Luiz 
Brinckmann, que fará o lançamento do seu livro: Personagens Históricos da Copa Libertadores. 
Na oportunidade também haverá apresentações artísticas, música, dança e canto, voltadas à 
Semana Farroupilha. O cardápio para a janta será típico gaúcho: arroz carreteiro, três tipos de 
saladas e pão, ao valor de quinze reais. Os cartões para a janta podem ser adquiridos com Josiane 
Carneiro, Janete Flach e Mara Godoy, até o dia catorze de setembro.  Encerrando a sessão, o 
Presidente em nome da Casa, agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima Sessão 
Ordinária no dia dezessete de setembro 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, dezessete de setembro de dois mil e dezoito. 

 

 

 


