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Data: 22 de dezembro de 2008.
Hora: 19 horas.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Carlito Schiefelbein (PSDB), Claudete Hoffmann (PDT), Dário Geis 
(PFL),  Márcio Halberstadt  (PDT),  Naldo Killian (PMDB),  Pedro de Lima (PDT), Sandro 
Goltz (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Vereadores ausentes: Vereador Ismael Müller (PP).
Apreciação de atas: A Ata n.o 50/2008 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Nenhuma foi lida.
Leitura de correspondências expedidas: Foi acusado o recebimento de mensagens natalinas 
de vários remetentes.
Apresentação de proposições: Foram apresentados  o Projeto de Decreto Legislativo  n.o 

5/2008, o Projeto de Resolução n.o 10/2008, o Requerimento n.o 15/2008 e as Indicações de 
n.os  278/2008 a 280/2008.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Vilson Dias falou sobre a necessidade de recuperação da estrada de Linha 

Morro Pelado e da estrada de Rincão Despraiado e Rincão do Engenho Velho.
2. O Vereador Carlito Schiefelbein disse que aquela era a última sessão ordinária daquele 

mandato e que a partir do momento em que teve sua primeira experiência como Vereador, 
em 1999, a Câmara mudou no sentido de passar a cumprir o Regimento Interno e atuar de 
modo mais profissional; lembrou que, tendo sido eleito Vereador titular para a legislatura 
que  terminava  e  para  a  anterior,  chegou  a  atuar  como  Presidente  da  Comissão  de 
Constituição,  Legislação  e  Justiça  e  da  Comissão  de  Finanças,  Orçamento,  Mérito  e 
Serviços Públicos, o que demonstrava que ele assumiu suas responsabilidades; disse que, 
quando foi Presidente da Câmara, em 2002, instituiu a Semana Legislativa,  evento que 
devia ser resgatado, e que, como Presidente, realizou a primeira sessão solene no interior 
do município; disse que sempre foi um crítico dos Prefeitos, que lutou pela construção de 
redes de abastecimento de água e pela municipalização da Escola 7 de Setembro e que 
conseguiu a construção de sete pontilhões e de uma ponte em Linha Boêmia; disse que, nos 
dois últimos anos, deu uma trégua ao Prefeito, que, no futuro, novas candidaturas seriam 
apresentadas e que participou da revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno, tendo 
sua  atuação  feito  a  diferença  naquelas  matérias  e  em outras  enviadas  pelo  Executivo; 
lamentou os fatos de ficar por ser feita a rede de abastecimento de água de Linha Boêmia e 
de não mais poder atuar como político pela implantação do Ensino Fundamental na Escola 
7 de Setembro; disse que teve a iniciativa de trazer para Agudo o PREVCIDADE, a maior 
obra do Governo Federal em Agudo, que seria implantado no ano seguinte e que deixava 
para tráz o sonho de ver a estrada que liga Agudo à Picada do Rio em melhores condições, 
já que o recapeamento nela realizado não deu certo.

3. A Vereadora Claudete Hoffmann disse que, em contato com a Secretaria da Administração 
de Santa Cruz do Sul, soube que até o final de janeiro seguinte havaria solução para a 
regularização do tráfego de bicletas elétricas, solução que poderia ser adotada por Agudo; 
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disse  que  a  Associação  Filhos  da  Luz  continuava  atendendo  diversas  crianças, 
parabenizando-a  pelas  suas  atividades,  e  manifestou  preocupação  com  o  Corpo  de 
Bombeiros, já que o Estado não colocou um militar efetivo para atuar como motorista do 
caminhão, questão que levou ao Prefeito em exercício que disse estar negociando uma 
solução para o caso; falou sobre a necessidade de instalação de luminárias na RS 348, no 
trecho entre o trevo da cidade e o trevo de acesso à Escola Santos Reis.

4. O  Vereador  Dário  Geis  falou  sobre  a  necessidade  de  instalação  de  uma  luminária  na 
esquina da Avenida José Bonifácio com a Rua Gen. Flores;  disse que,  sempre que foi 
chamado  pela  comunidade,  procurou  atendê-la  fazendo  indicações  e  pedidos  de 
informações,  fiscalizando o Executivo e participando de audiências  públicas;  disse  que 
sempre esteve atento aos acontecimentos e às necessidades da população, tendo exarado 
pareceres favoráveis às proposições que contemplavam a comunidade; agradeceu a todos 
os  Vereadores  dizendo  que  todos  lhe  ajudaram a  cumprir  o  mandato  e  enaltecendo  a 
atuação de cada um deles e cumprimentou os funcionários da Casa pelo trabalho realizado; 
disse que tinha orgulho por ter participado daquela legislatura.

5. O Vereador Ismael Müller estava ausente.
6. O Vereador Márcio Halberstadt disse que foi uma  honra ter participado daquela legislatura 

na qual atuou pelo bem da comunidade; disse que, apesar de cada um ter o seu partido, 
todos  os  Vereadores  trabalharam  pela  comunidade  e  disse  esperar  que  os  futuros 
Vereadores dessem o melhor de si por Agudo; disse que o Vereador sofria a injustiça de ser 
criticado por não ser realizada uma obra por ele solicitada e esquecido quando era ela 
realizada,  mas que cabia aos futuros Vereadores demonstrarem a importância do Poder 
Legislativo;  disse  que  atuou  como  Vice-Presidente,  Presidente  e  Secretário,  tendo  nos 
quatro anos participado da Mesa Diretora, e agradeceu aos Vereadores que estiveram com 
ele na Mesa.

7. O Vereador Naldo Killian agradeceu à Diretora da Escola Santos Dumont pela festa de 
formatura realizada na sexta-feira anterior; disse que, diferente do município de Secredo, 
em Agudo os Vereadores ajudaram o Prefeito a realizar obras, inclusive as que seriam 
feitas no ano seguinte, como reconhecia Sua Excelência, e que aquela legislatura deixaria 
saudade pelo trabalho realizado; disse que conseguiu para a Vila Caiçara o calçamento de 
vias, a rede de abastecimento de água, o posto de saúde, o CRAS e o início das obras 
ginásio de esportes, entre outras obras;  disse que apresentou pedidos para beneficiar as 
comunidade do interior, sendo sempre atendido, e que os demais Vereadores eram uma 
família para ele; disse que procurou apresentar um trabalho sério e lembrou que, devido à 
perda de sua mãe, aquele não foi um bom ano para ele.

8. O Vereador Sandro Goltz disse que a Secretaria  de Obras estava dando continuidade à 
recuperação de estradas e ruas do município, inclusive com colocação de cascalho, e que 
estava tendo seqüência a obra de contenção das margens do Arroio Hermes; disse que a 
administração municipal, mesmo após a eleição, continuou o trabalho de recuperação de 
vias, já que havia combustível e as máquinas estavam em condições, continuidade que não 
aconteceu em anos anteriores,  depois  das eleições;  disse  que foi  concluída a  Operação 
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Tapa-buracos na Rodovia do Imigrante,  no trecho entre Rincão do Mosquito e Agudo; 
agradeceu às pessoas que o elegeram para atuar como Vereador, permitindo-lhe viver a 
experiência de legislar, e aos demais Vereadores pela harmonia com que conviveram; disse 
que,  apesar  de  o  governo  municipal  ter  apenas  dois  Vereadores,  os  projetos  que 
beneficiavam a comunidade foram aprovados por todos os parlamenteres, o que fazia de 
Agudo um exemplo para outros municípios; disse que os servidores da Secretaria da Casa 
eram grandes profissionais, com os quais muito aprendeu.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. A Vereadora Claudete Hoffmann, por cedência do Vereador Márcio Halberstadt, disse que 

era  grata  à  comunidade  pela  oportunidade  de  atuar  na  Câmara,  onde  foi  detalhista  na 
avaliação de projetos e levou reivindicações da comunidade aos órgãos competentes; disse 
que alguns projetos que foram apreciados pela Câmara tiveram iniciativa ou intervenção 
sua, como a lei que determina o tempo de espera em filas de bancos, a lei que denomina 
três ruas e a concessão do Título de Mérito Comunitário à senhora Dilse Hummes; disse 
que coordenou a Semana Legislativa de 2006 e articulou com a CORSAN, o Estado e o 
município o envio à Câmara do projeto que tratava da autorização do convênio que foi o 
primeiro passo para a captação das águas do Rio Jacuí para abastecimento da cidade; disse 
que  motivou  a  apresentação  da  proposição  que  alterava  as  regras  de  licenciamento 
ambiental, o que iniciou com debate com entidades de classe da agricultura e da indústria, 
iniciativa  que  acabou  beneficiando  arrozeiros  e  industriais;  disse  que,  em  2006,  foi 
Presidente  da  Câmara,  quando  assumiu  a  Presidência  do  Poder  Legislativo  da  Quarta 
Colônia & Região, coordenou a I Marcha de Vereadores a Porto Alegre e apresentou aos 
Instituto Gerdau projeto por ela elaborado e acolhido por aquele Instituto e que destinava 
livros de Língua Alemã a escolas da rede municipal; disse que conseguiu recursos daquele 
Instituto  para  a  Comunidade  Evangélica  de  Confissão  Luterana  de  Agudo,  que 
constantemente  pediu  apoio  de  Deputados  para  as  causas  de  Agudo,  tendo  assim 
conseguido recursos para a construção de calçamento de uma quadra de rua; disse que 
estava feliz  com o trabalho realizado, destacou o trabalho coletivo dos Vereadores que 
sempre  consideraram,  em  primeiro  lugar,  o  progresso  de  Agudo  e  cumprimentou  o 
Vereador  Dário  Geis  pela  sua  atuação;  agradeceu  aos  funcionários  da  Casa  pela 
contribuição  que deram ao seu mandato,  disse  que a marca de sua dedicação ficou na 
Câmara Municipal de Agudo, já que foi a primeira mulher Presidente e atuou em vários 
órgãos da Casa, e que continuaria trabalhando pelas causa do Povo de Agudo.

2. O Vereador Ismael Müller estava ausente.
Ordem do Dia:
1. Requerimento  n.o 15/2008-E:  em discussão,  nenhum Vereador  manifestou-se.  Votação: 

aprovado por unanimidade.
2. Projeto  de  Lei  n.o 28/2008-E,  que  “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 

MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2009”: em Discussão Geral, o Vereador Vilson 
Dias disse que a proposição contemplava tudo o que o município pretendia fazer no ano 
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seguinte e que acompanhou a audiência pública que tratou do assunto, quando percebeu 
que o orçamento proposto estava de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o 
Plano  Plurianual;  disse  que  a  proposta  destinava  apenas  4,18%  do  orçamento  para  a 
agricultura e o meio-ambiente, percentual que considerava insuficiente. Votação: aprovado 
por unanimidade.

3. Projeto de Lei  Complementar n.o 2/2008-E, que “ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 
5/2008,   DE   16   DE   JULHO   DE   2008”:  em  Discussão  Geral,  a  Vereadora  Claudete 
Hoffmann disse  que  a  proposição  permitia  a  concessão de  aposentadoria  especial  para 
diretores de escola, coordenadores pedagógicos e professores que faziam assessoramento 
pedagógico.Votação: aprovado por unanimidade.

Pauta: Em Discussão  Preliminar  sobre  o  Projeto  de  Decreto  Legislativo  n.o 5/2008  e  o 
Projeto de Resolução n.o 10/2008, nenhum Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Carlito Schiefelbein disse que a Proposta de Emenda Constitucional  n.o 20 

permitiria que ele assumisse uma vaga na Câmara Municipal na legislatura seguinte; disse 
que havia um litígio entre o Senado Federal e a Câmara Federal sobre o assunto, que aquela 
proposição  tratava  do aumento do número de Vereadores  nas  Câmaras  Municipais,  do 
custeio das Câmaras e de sua vigência, que seria imediata, mas que havia uma divergência 
relativa ao custeio entre as duas Casas do Congresso Nacional;  disse que a Câmara de 
Agudo tinha direito a 8% do orçamento do município, mas que o gasto realizado ficava em 
pouco mais de 2%; disse que a apreciação da Justiça sobre a não promulgação daquela 
Emenda Constitucional pela Câmara Federal seria apreciada apenas depois do recesso, mas 
que a pressão política sobre o Governo Federal faria com que ocorresse novidade sobre o 
assunto no ano seguinte,  pois parlamentares aliados do governo estavam envolvidos no 
debate; disse que a solução que fosse dada àquela questão seria acatada, seja permitindo 
que  ele continuasse atuando como Vereador ou ele simplesmente atuando na comunidade; 
agradeceu aos servidores da Secretaria da Casa pela paciência que tiveram com ele em 
discussões  sobre  vários  assuntos,  o  que  permitiu  que  ele  desempenhasse  melhor  seu 
mandato,  aos  demais  servidores  da  Casa  e  do  município,  destacando  o  Secretário 
Municipal da Saúde, à comunidade que lhe permitiu ser Vereador por duas legislaturas e 
aos  demais  Vereadores  pelo  bom convívio,  cumprimentando  a  cada  um pelo  trabalho 
realizado.

2. O Vereador Vilson Dias disse que a 12.ª legislatura demonstrou maturidade para legislar 
em prol da comunidade e que o senhor Prefeito não encontrou dificuldades em sua relação 
com a Câmara; disse que estava satisfeito com o trabalho realizado e que tinha admiração 
pelo  trabalho  que  vinha  sendo  realizado  pelo  “comandante”  do  Município,  o  senhor 
Prefeito  Ari  Alves  da  Anunciação;  disse  que  os  Vereadores  que  não  conseguiram  a 
reeleição  deviam  acatar  a  decisão  popular  e  que  eles  deviam  colocar-se  novamente  à 
disposição da comunidade na próxima eleição; disse que a administração que desse atenção 
para os Vereadores  tinha condições de ter sucesso,  já que eram eles  os portadores das 
necessidades da população, mas que a voz do Vereador Pedro de Lima não foi ouvida 
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quando ele, por várias vezes, pediu a instalação de quebra-molas no entroncamento da Rua 
Voluntários da Pátria com a Avenida Borges de Medeiros; disse que, infelizmente, tal falha 
resultou em uma morte trágica que poderia ter sido evitada e que, com o ocorrido, talvéz a 
administração instalasse quebra-molas na Avenida Borges de Medeiros, nas imediações da 
Rua Voluntários da Pátria,  manifestando desejo de que tal  obra fosse realizada no ano 
seguinte.

3. O  Vereador  Dário  Geis  disse  que  os  Vereadores  daquela  legislatura  realizaram várias 
reuniões de debates sobre as proposições e que o crescimento de Agudo naqueles quatro 
anos teve a contribuição daquela legislatura; convidou a comunidade para a sessão de posse 
dos futuros Vereadores, colocou-se à disposição dos munícipes, agradeceu aos Secretários 
pelo acesso que permitiram naqueles quatro anos e disse que os futuros Vereadores deviam 
preparar-se bem para a próxima legisaltura.

A pedido do senhor Presidente, o senhor Secretário apresentou o Relatório de Atividades da 
Presidência do ano de 2008.
O senhor Presidente disse que, como tinha pouco estudo, aquele ano foi difícil para ele, mas 
que pode contar  com o apoio dos demais Vereadores para as decisões difíceis  que foram 
tomadas e com a atuação dos funcionários da Casa; agradeceu aos demais Vereadores pelo 
apoio que lhe deram, disse que sempre procurou com eles dialogar e que buscou bem cumprir 
o seu dever; disse que não concorreu na eleição daquele ano por decisão pessoal e agradeceu 
às pessoas que a ele manifestaram apoio em um momento difícil; disse que procuraria intervir 
na futura administração em prol da comunidade, apesar ter aberto mão de nela ter cargo; disse 
que  elegeu-se  Vereador  por  duas  vezes,  que  nunca  teve problema  com a  bebida  em seu 
trabalho  e  agradeceu  às  pessoas  que  nele  votaram  para  atuar  como  Vereador;  disse  que 
continuava à disposição da comunidade,  agradeceu ao Prefeito e aos Secretários pela boa 
convivência e disse que saía da Casa de cabeça erguida.
Convocação: O  senhor  Presidente  convocou  os  senhores  Vereadores  para  a  Sessão 
Extraordinária que ocorreria naquela mesma noite, a requerimento do Vereador Vilson Dias.
Apreciação desta ata: Aprovada por unanimidade.

Agudo, 22 dezembro de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


