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Data: 30 de junho de 2008.
Hora: 19 horas.
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 21/2008 foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob o n.o 

255/2008.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram  apresentados  o  Requerimento  n.o 7/2008 e  as 
Indicações de n.os 148/2008 a 164/2008.
Pequeno Expediente:
1. O  Vereador  Sandro  Goltz  disse  que  o  senhor  Prefeito  Municipal  assinou,  na  Capital 

Federal, contrato para obtenção de um milhão de reais para obras de contensão no Arroio 
Hermes; disse que as chuvas vinham prejudicando o trabalho de recuperação de estradas, o 
que deixava as vias em condições não tão boas.

2. O Vereador Valério Trebien disse que estava por ser instalado um Telecentro Comunitário 
através de programa do Ministério das Comunicações, o qual tinha por objetivo criar um 
espaço público com computadores conectados à Internet para realização de inclusão digital.

3. O Vereador Vilson Dias falou sobre a necessidade de providências para que as residências 
das vias que estavam por receber calçamento fossem ligadas à rede de abastecimento de 
água, visando evitar a abertura do pavimento depois que as obras fossem concluídas.

4. O Vereador  Carlito  Schiefelbein disse  que apresentou grande número de indicações de 
substituição de lâmpadas e  de instalação de luminárias  e falou sobre a  necessidade de 
construção de abrigos em pontos de parada de ônibus e de um pontilhão nas imediações da 
Comunidade Perpétuo Socorro; disse que, no dia anterior, foi realizada a Gincana Rural, 
parabenizando os promotores do evento.

5. A  Vereadora  Claudete  Hoffmann  parabenizou  as  representações  de  comunidades  que 
participaram da Gincana Rural; falou sobre a necessidade de colocação de tubos de esgoto 
na  Avenida  Borges  de  Medeiros  e  defronte  à  Escola  Santos  Reis;  disse  que  o  Grupo 
Gerdau,  através  do  projeto  Memória  Gerdau,  destinaria  recursos  para  a  construção  da 
cobertura da nova cozinha do pavilhão da Comunidade Evangélica.

6. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de realização de conserto e substituição 
de tubos defronte à residência Aguilar, adiante da Avenida Paraíso, onde a Secretaria de 
Obras vinha realizando obras que vinha causando perigo a motoristas e pedestres, e sobre a 
necessidade  de  recuperação  da  estrada  de  Linha  Teutônia;  disse  que,  havia  um  ano, 
solicitou, sem sucesso, a construção de um abrigo no ponto de parada de ônibus existente 
defronte à propriedade Hübner, em Porto Alves, e que a administração municipal construiu 
poucos abrigos; falou sobre a necessidade de substituição de lâmpada defronte à residência 
Karsburg, de construção de passeio público defronte à Farmácia Fischer, nas imediações da 
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Escola Villy Roos, de realização de limpeza das margens da Rodovia do Imigrante, no 
trecho entre o Arroio Ruppenthal e o trevo de acesso à Escola Santos Reis, e de instalação 
de tubos na estrada que de acesso à propriedade Pilecco.

7. O Vereador Ismael Müller falou sobre a necessidade de construção de uma ponte sobre a 
Sanga Funda, o que facilitaria o acesso dos moradores da Avenida Santo Ângelo à Avenida 
Concórdia; falou sobre a necessidade de colocação de cascalho na propriedade do senhor 
Jauro Vitalis.

8. O Vereador Márcio Halberstadt parabenizou os participantes da Gincana Rural; disse que a 
comunidade estava alegre com o início da construção da ponte de Linha Araçá e com o 
início da obra de construção da rede de abastecimento de água de Linha dos Pomeranos; 
falou sobre a necessidade de colocação de cascalho no acesso à propriedade Hübner, em 
Porto Alves, e de construção de um abrigo no ponto de parada de ônibus existente defronte 
à propriedade Hübner, na mesma localidade.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Valério Trebien abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Sandro Goltz abriu mão de sua inscrição. 
Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei Complementar n.o 1/2008-E, que “RESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO 

DE  PREVIDÊNCIA  SOCIAL  DO  MUNICÍPIO  DE  AGUDO  E  DÁ  OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. O Vereador Sandro Goltz requeriu vistas à proposição justificando que 
a  matéria  não  possuía  estudo  de  impacto  orçamentário,  requerimento  que  recebeu  a 
concordância dos lideres de bancada e que foi deferido pelo senhor Presidente.

2. Requerimento  n.o 7/2008.  Discussão:  a  Vereadora  Claudete  Hoffmann  disse  que  o 
Requerimento visava fazer com que o DAER desse atenção especial para a construção de 
um refúgio na Esquina Goltz e que a manifestação dos Vereadores era importante no caso; 
o  Vereador  Carlito  Schiefelbein  disse  que  a  maior  prioridade  dos  agudenses  era  a 
realalização de recapeamento na RS 348 e que havia 180 obras de asfaltamento iniciadas e 
por serem concluídas, o que inviabilizava a construção da obra solicitada no Requerimento; 
disse que a matéria vinha sendo utilizada para fazer política e pediu que ela fosse rejeitada; 
o Vereador Vilson Dias disse que a situação de calamidade em que se encontrava a RS 348 
o  impedia  de  aprovar  o  Requerimento  e  duvidou  que  a  construção  de  um refúgio  na 
Esquina  Goltz  fosse  uma prioridade no momento;  disse  que  o líder  de governo nunca 
manifestou desejo de construção daquele refúgio e que o caso era uma intromissão da 
Vereadora,  já que a região que seria beneficiada com a obra tinha seu representante; o 
Vereador Valério Trebien disse que a proposição era importante, pois a curva da Esquina 
Goltz era perigosa,  e que se tal  obra não fosse pedida, ela não se tornaria realidade; o 
Vereador Ismael Müller disse que, na semana anterior, três veículos foram danificados ao 
trafegarem na RS 348, o que mostrava que a recuperação do asfalto daquela rodovia era 
prioridade  em  relação  à  construção  da  rótula  no  local  indicado  no  Requerimento;  o 
Vereador Sandro Goltz disse que a rótula pretendida beneficiaria as pessoas que utilizavam 
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a via que leva  ao CTG Sentinela  do Jacuí;  disse  que o Estado do Rio Grande do Sul 
passava por  dificuldades  financeiras,  o  que o levou a  não tecer  comentários  em apoio 
àquele  pedido.  Votação:  aprovado  por  5  votos  favoráveis  e  4  contrários  –  os  dos 
Vereadores Carlito Schiefelbein, Dário Geis, Ismael Müller e Vilson Dias.

Pauta: Não havia proposições em tramitação.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Carlito Schiefelbein disse que o PSDB, no dia anterior, realizou sua Convenção 

Municipal, quando decidiu participar de uma coligação com os Democratas e com o PP, e 
apresentou a nominata de candidatos a Vereador do partido.

2. A Vereadora Claudete Hoffmann disse que solicitou à empresa AES Sul a realização de 
deslocamento de dois postes, um em Várzea do Agudo e outra na Rua Francisco Pöetter; 
disse que no mês de outubro anterior apresentou um Requerimento pedindo a construção de 
um refúgio na Esquina Goltz, quando a matéria foi aprovada sem polêmica, que ela nunca 
mediu esforços para solicitar ao DAER a realização de recapeamento da RS 348 e que sua 
sua  intervenção  por  aquelas  obras  ocorriam  em  defesa  do  interesse  da  comunidade; 
parabenizou a Escola Santo Antônio pela inauguração da sua nova cozinha e de seu novo 
refeitório.

3. O Vereador Dário Geis parebenizou os participantes da Gincana Rural, especialmente aos 
vencedores; falou sobre a necessidade de a empresa AES Sul realizar medição na rede de 
energia elétrica de Linha Branca para descobrir a causa do enfraquecimento da tensão nas 
imediações das residências de seis famílias e de colocação de placas indicativas das ruas e 
logradouros da cidade.

4. O Vereador Vilson Dias disse que a autora do requerimento aprovado naquela noite devia 
respeitar  os  quatro  Vereadores  que  rejeitaram a  matéria  e  questionou  por  que  não foi 
apresentado requerimento semelhante que tratasse da Curva do Cotovelo, em Várzea do 
Agudo,  sugerindo  que  a  Vereadora  Claudete  Hoffmann  apresentasse  tal  requerimento 
futuramente;  cumprimentou  o  Presidente  do  PDT  porque,  em  entrevista  radiofônica 
naquele dia, disse o contrário do que falou na sessão anterior, quando negou que a aliança 
de  seu  partido  com o  PMDB foi  realizada  em troca  de  cargos;  parabenizou  o  senhor 
Presidente por ter assumido que o PDT recebeu promessa de ocupação de Secretarias.

5. O Vereador Valério Trebien disse que o mês de junho foi encerrado com festas juninas em 
três escolas, parabenizando os organizadores dos eventos; disse que o PMDB realizou sua 
Convenção Municpal  no sábado anterior,  quando a  coligação com o PDT,  denominada 
“Unidos  para  o  Progresso  de  Agudo”,  foi  aprovada;  disse  que  o  que  devia  nortear  a 
campanha eleitoral era a busca de melhorias para o município, o que já estava acontecendo 
com o início de obras de calçamento em ruas da cidade; disse que o município assinou 
convênio com o Estado do Rio Grande do Sul para a construção de dois poços artesianos, 
um em Porto Alves e outro em Rincão do Pinhal.

Em comunicação urgente da liderança do PP o Vereador Ismael Müller disse que não era 
contra a contrução de uma rótula na Rodovia do Imigrante, mas contra o estado em que tal 
rodovia se encontrava; disse que soube de um dos diretores do DAER, quando era Presidente 
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da Câmara, que não havia verba para a recuperação do asfalto da RS 348, já que o Estado 
estava sem recursos financeiros, situação que o fazia concluir que não havia recursos também 
para a construção daquela rótula.
Em comunicação urgente da liderança do PDT o Vereador Márcio Halberstadt, por indicação 
da Vereadora Claudete Hoffmann, disse que qualquer coligação, depois de acertada, discutiria 
a ocupação de Secretarias, que foi isso que o PDT fez e que a decisão tomada pelo partido 
considerava o crescimento de Agudo; disse que, nos quatro anos da Legislatura, nunca um 
requerimento foi tão discutido como naquela noite, mesmo depois de o assunto ter sido muito 
tratado, e que tal discussão ocorreu devido à campanha eleitoral.
Em comunicação urgente da liderança do PSDB o Vereador Carlito Schiefelbein disse que os 
Vereadores que votaram contra o Requerimento o fizeram priorizando o recapeamento da RS 
348 em relação à construção de uma rótula; disse que o PDT era um partido estranho pois, em 
três eleições consecutivas, fez três coligações diferentes; disse que, na definição do candidato 
a Prefeito para a eleição anterior, o PDT pediu carta branca para compor as Secretarias mas 
agora solicitou cargos para coligar-se ao PMDB; disse que as tratativas para uma coligação 
entre PP, Democratas PSDB e PDT ocorreram por quatro meses e que, à época, sugeriu que o 
PDT fosse deixado de lado; disse que apenas quatro convencionais do PDT votaram pela 
realização dessa coligação, o que mostrava que alguns Vereadores, apesar de realizar agrados 
aos demais partidos que vinham negociando, votaram de modo diferente.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 7 de julho de 2008.

Agudo, 30 de junho de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


