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Data: 23 de junho de 2008.
Hora: 19 horas e 5 minutos.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Carlito Schiefelbein (PSDB), Claudete Hoffmann (PDT), Dário Geis 
(PFL), Ismael Müller (PP), Márcio Halberstadt (PDT), Pedro de Lima (PDT), Sandro Goltz 
(PMDB), Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: A Ata n.o 20/2008 foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 249/2008 e 253/2008.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foram apresentados o Pedido de Informações n.o 10/2008 as 
Indicações de n.os 136/2008 a 147/2008.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Márcio Halberstadt falou sobre a necessidade de patrolamento nas estrada de 

Linha Nova, até a Serraria Scheit, e de Coxilha do Araçá, de colocação de pedregulhos na 
via do cerro das imediações da escola, em Linha Nova, e de realização de aplainamento do 
pátio da propriedade do senhor Emerson Pfeifer; convidou para a inauguração da cozinha e 
do refeitório da Escola Santo Antônio que ocorreria no sábado seguinte.

2. O Vereador Sandro Goltz disse que a administração conseguiu a liberação de recursos do 
Governo  Federal  para  a  construção  do  calçamento  de  quadras  das  Avenidas  Euclides 
Kliemann, José Bonifácio e Borges de Medeiros e da Rua Floriano Zurowski; disse que 
estavam por ser colocados pedregulhos no acesso à propriedade Wendt, na Cascata Raddtz, 
e cascalho na estrada de Linha das Pedras, no trecho onde foi construída uma rede de 
abastecimento de água; disse que foi realizada limpeza de valas na Volta da Lagoa, em 
Cerro Chato.

3. O Vereador  Valério Trebien disse que prestigiou a maioria das festas juninas realizadas, 
com a da Escola 7 de Setembro, realizada no sábado anterior; convidou para a inauguração 
da cozinha e do refeitório da Escola Santo Antônio, obra realizada em parceria entre o 
município e o Círculo de Pais e Mestres daquele educandário; disse que o senhor Prefeito 
Municipal viajaria a Brasília para assinar convênio no valor aproximado de um milhão de 
reais para a realização da canalização do Arroio Hermes; disse que foi iniciada a obra de 
calçamento da Rua Marechal  Floriano, no trecho acima do Clube Centenário, e que se 
pretendia concluir todas as obras contratadas no mês de fevereiro.

4. O Vereador Vilson Dias disse que ele e o senhor Presidente da Câmara Municipal visitaram 
os  municípios  de  Cerro  Branco,  Novo Cabrais  e  Paraíso  do  Sul  buscando o  apoio  de 
Prefeitos e Vereadores para o pleito de criação de uma Zona Eleitoral com sede em Agudo, 
proposta que fortaleceria a Colônia Santo Ângelo e que recebeu maior aceitação de parte 
dos representantes de Paraíso do Sul; disse que aquele era o primeiro passo da conquista de 
uma Zona Eleitoral para Agudo.

5. O Vereador Carlito Schiefelbein falou sobre a necessidade de instalação de tubos na estrada 
de Linha Nova que passa pela propriedade Kegler, nas imediações da Escola Rolf Pachaly, 
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e de recuperação da estrada que liga Picada do Rio ao início do cerro de Novo São Paulo; 
disse que o Programa Luz para Todos, realizado em parceria entre o Governo Federal e os 
municípios, estava com obras atrasadas porque a empresa Schuch Engenharia não concluía 
as  partes  das  redes  de energia  elétrica  que lhe  cabia  construir;  disse  que,  no domingo 
seguinte,  seria  realizada  a  Gincana Rural  e  que  a  Escola  7  de Setembro realizou  uma 
grande  festa  junina  no  sábado anterior  fruto  do  bom momento  econômico  vivido  pela 
comunidade.

6. A Veradora Claudete Hoffmann disse que solicitou ao DAER, mais uma vez, a construção 
de um refúgio ou de uma rótula na Esquina Goltz,  na RS 348, obra dependia, para ter 
início, da autorização do Diretor do DAER; disse que, depois de muita insistência, o diretor 
de obras da cidade verificou um problema de alagamento existente em terrenos da Rua 
Francisco Pöetter;  falou sobre a necessidade de instalação de uma luminária defronte à 
propriedade Karsburg, na estrada Transparaíso, e de recuperação e de roçada na RS 348, na 
qual havia iniciado operação “tapa-buracos”.

7. O  Vereador  Dário  Geis  falou  sobre  a  necessidade  de  substituição  de  tubos  quebrados 
existentes  defronte  à  residência  Aguilar,  na  Avenida  Paraíso,  de  construção  de  dois 
banheiros  na  Escola  Santos  Dumont  e  de  realização  de  limpeza  de  valetas  e  de 
patrolamento na estrada do Canto Paraná; falou sobre a necessidade de limpeza de valetas e 
de instalação de uma luminária defronte à propriedade Mundt, no Canto Católico, onde 
havia uma ponte estreita, e de substituição de lâmpada na subida do Cerro da Igreja, em 
Nova  Boêmia;  agradeceu  à  Secretaria  de  Obras  pela  recolocação  dos  paralelepípedos 
defronte à Fruteira Unfer.

8. O Vereador Ismael Müller disse que apresentou Pedido de Informações ao senhor Prefeito 
Municipal sobre os motivos pelos quais não foi realizada colocação de tubos e de cascalho 
na propriedade Killian, em Linha Nova; falou sobre a necessidade de realização de serviço 
na propriedade Böck, em Linha Teutônia Sul, e disse que atuaria para que aquelas obras 
fossem realizadas.

Tribuna Livre: Estava inscrito o senhor Valdir Pujol dos Reis que não compareceu.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Carlito Schiefelbein abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição. 
Ordem do Dia:
1. Pedido  de  Informações  10/2008.  Discussão:  nenhum Vereador  manifestou-se.  Votação: 

aprovados por unanimidade de votos.
2. Projeto de Lei  n.o 12/2008-E, que “ALTERA O PLANO DIRETOR DA CIDADE DE 

AGUDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Discussão: o Vereador Carlito Schiefelbein 
disse que a proposição era um passo importante para a preservação da natureza em Agudo; 
disse que as alterações feitas na proposição exigiam um novo estudo de parte da Comissão 
de Constituição, Legislação e Justiça, mas que tal Comissão abriu mão de realiza-lo por 
confiar no aval dado à matéria pela Comunidade Evangélica de Confissão Luterana e pelo 
senhor Ilvo Schiefelbein. A Vereadora Claudete Hoffmann disse que as refiticações feitas 
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na matéria foram solicitadas pela Comissão de Finanças, Orçamento, Mérito e Serviços 
Públicos e tiveram a concordância de servidores públicos que entendiam o Plano Diretor; 
disse que havia acordo entre os lindeiros para a aprovação da matéria e que ela atendia 
desejo da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana. O Vereador Vilson Dias disse 
que a mudança do Plano Diretor proposta na matéria era um desejo antigo da Comunidade 
Evangélica de Confissão Luterana que foi realizado através do diálogo com senhor Ilvo 
Schiefelbein;  disse  que  a  matéria  deixava  intocável  o  parque  da  Comunidade,  que  a 
bancada do PP era favorável à matéria e que em audiência pública a comunidade mostrou 
os pontos da proposição que deviam ser alterados. O Vereador Sandro Goltz disse que o 
município se orgulhava de ter o parque da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana 
no  centro  do  município  e  que  o  trabalho  daquela  Comunidade  para  preservá-lo  era 
reconhecido; disse que, em anos futuros, aquele parque continuaria sendo um orgulho para 
o município. O Vereador Dário Geis parabenizou a Comunidade Evangélica de Confissão 
Luterana e o senhor Ilvo Schiefelbein pela forma como negociaram a elaboração daquela 
proposição, destacou que o senhor Ilvo Schiefelbein abriu mão de um projeto anterior que 
definia  uma  área  residencial  maior  e  disse  que  quem ganharia  com  a  proposta  era  a 
natureza e a sociedade de Agudo. O Vereador Valério Trebien disse que a matéria sofreu as 
alterações sugeridas em audiência pública,  que a Comunidade Evangélica de Confissão 
Luterana e o senhor Ilvo Schiefelbein realizaram uma negociação saudável e que os frutos 
dela seriam colhidos pelas gerações futuras; disse que o parque da Comunidade Evangélica 
de Confissão Luterana era freqüentado pela comunidade e era um local onde parte da Mata 
Atlântica era preservada. Votação: aprovado por unanimidade de votos.

3. Projeto de Decreto Legislativo n.o 4/2008, que “APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DOS  SENHORES  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  AGUDO,  ARI  ALVES  DA 
ANUNCIAÇÃO, E VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO, HILBERTO BOECK, 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006”. Discussão: a Vereadora Claudete Hoffmann 
disse que a Comissão de Finanças, Orçamento, Mérito e Serviços Públicos verificou na 
prestação de contas falhas de natureza formal que não prejudicaram o erário público e 
falhas  de  controle  interno  oriundas  de  deficiências  materais  ou  humanas  que  não 
comprometiam as contas; disse que as dúvidas da Comissão foram sanadas e que o senhor 
Prefeito recolheu multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado, o que fez a Comissão 
exarar  parecer favorável  à prestação de contas.  Votação: aprovado por unanimidade de 
votos.

4. Projeto  de Resolução n.o 4/2008,  que “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE 
UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS ABERTOS (SOFTWARE LIVRE) PELA CÂMARA 
MUNICIPAL  DE  AGUDO”.  Discussão:  nenhum  Vereador  manifestou-se.  Votação: 
aprovado por unanimidade de votos.

Pauta: Não havia proposições em tramitação.
Explicações Pessoais:
1. A Vereadora  Claudete  Hoffmann  disse  que  o  Deputado  Pompeu  de  Mattos  conseguiu 

recursos para o calçamento de uma quadra da Avenida Borges de Medeiros e que estava 
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buscando recursos para o calçamento de mais uma quadra de rua; parabenizou as Escolas 7 
de  Setembro,  D.  Pedro  II,  Kinderwelt  e  Luiz  Germano  Pöetter  pelas  festas  juninas 
realizadas no final de semana anterior, a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana 
em Agudo pela Festa da Colheita e a Escola Santo Antônio pela conquista de sua cozinha e 
de seu refeitório.

2. O  Vereador  Márcio  Halberstadt  agradeceu  à  Comunidade  Evangélica  de  Confissão 
Luterana pelo seu empenho na mudança do Plano Diretor aprovada naquela noite, o que era 
um exemplo de atuação pela busca de conquistas, destacando o papel do Pastor Henrique 
Scherer na questão.

3. O Vereador Carlito Schiefelbein disse que o interior do município passava por dificuldades 
em termos de iluminação pública e que havia necessidade de o município ter alguém com 
firmeza  para  conduzir  o  setor;  disse  que  no  domingo  seguinte  o  PSDB realizaria  sua 
Convenção Municipal para decidir suas candidaturas às Eleições 2008, nas quais estaria 
junto com o DEM e o PP; lamentou o fato de o PDT ter saído da aliança e manifestou sua 
surpresa com tal fato, já que a Vereadora Claudete Hoffmann disse que o senhor Prefeito 
foi multado pelo Tribunal de Contas do Estado e que o Governo Municipal recebia mais 
críticas de aliados do que de oposicionistas.

4. O  Vereador  Valério  Trebien  disse  que  no  dia  anterior  foram  realizadas  as  festas  da 
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana e da comunidade de Linha Branca; disse 
que  a  equipe  de eletrificação  instalou e  substituiu  lâmpadas  em salas  de  aula  e  que a 
instalação  de  lâmpadas  no interior  seria  realizada  na  medida do possível;  convidou os 
filiados ao PMDB para a reunião que ocorreria no dia 26 seguinte e convocou-os para a 
Convenção Municipal que ocorreria no dia 28 seguinte para tratar das Eleições 2008; disse 
que estava adiantada a negociação com o PDT para uma coligação.

5. O Vereador Vilson Dias lamentou o fato de o PDT ter abandonado as negociações sobre 
uma nova proposta para o município que estava sendo feita por quatro partidos e lembrou 
que o PP, na eleição anterior, deu todo o respaldo necessário à candidatura do PDT ao 
cargo de Prefeito; disse que outros interesses fizeram o PDT juntar-se a outra proposta, o 
que mostrava que os partidos que restaram dialogando foram ingênuos, e que imaginava o 
tipo de  prosposta  que  o  PDT tinha  recebido  para  fazer  a  traição  que  fez;  disse  que  a 
Convenção Municipal do PP seria realizada na sexta-feira seguinte.

Em comunicação urgente da liderança do PDT o Vereador Márcio Halberstadt, por indicação 
da Vereadora Claudete Hoffmann, convocou os filiados ao PDT para a Convenção Municipal 
do partido que seria realizada no sábado seguinte; disse que a decisão do PDT não foi tomada 
por interesses, que o convidado pelo partido para concorrer a Prefeito não aceitou concorrer e 
que, não tendo o partido candidato e tendo sido expulso da coligação que elegeu o ex-Prefeito 
Lauro Reetz, não apoiaria a candatura desse, posição sempre defendida abertamente e que, 
por  isso,  não  configurava traição;  disse  que,  dada essa  situação,  a  maioria  decidiu  tomar 
aquela posição que visava o crescimento de Agudo.
Em comunicação urgente da liderança do PFL, o Vereador Dário Geis disse que discutiria 
com os  moradores  das  margens  da  estrada  que  liga  o antigo  matadouro Schorn  ao CTG 
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Sentinela do Jacuí sobre suas as necessidades e falou sobre a necessidade de colocação de 
tubos atrás da residência da família Berger que estava tendo sua casa levada pela sanga que 
por ali passava; disse que o governo anterior não expulsou o PDT, como disse o Vereador 
Márcio Halberstadt,  mas que o PDT afastou-se expontaneamente do governo; disse que a 
política  era  dinâmica  e  nem sempre  coerente,  já  que  as  maiores  críticas  ao  governo,  na 
Câmara, eram feitas pelos Vereadores do PDT, e que não sabia como aqueles parlamentares 
defenderiam o atual governo na campanha eleitoral.
Em comunicação urgente da liderança do PMDB, o Vereador Sandro Goltz disse que, no dia 
seguinte, o senhor Prefeito Municipal estaria em Brasília para assinar contrato de liberação de 
recursos para a obras de contenção de barrancos do Arroio Hermes, obra que poderia avançar 
e  chegar  ao  valor  de  três  milhões  de  reais;  disse  que  o  trabalho  que  seu  partido  vinha 
realizando era, talvéz, um dos motivos que levou-o a ser procurado; disse que foi realizada 
uma operação “tapa-buracos”  na  RS 348 e  que o DAER continuava trabalhando naquela 
rodovia que estava com buracos muito grandes.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 30 de junho de 2008.

Agudo, 23 de junho de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


