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Data: 29 de março de 2010.
Hora: 19 horas.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores  presentes: Alan  Müller  (PMDB),  Carlito  Schiefelbein  (PSDB),  Dário  Geis 
(DEM), Itamar Puntel (PMDB), João de Deus (PSDB), Naldo Killian (PMDB), Stefhan Stopp 
(PMDB), Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Ato de posse: O senhor Presidente comunicou que o senhor Carlos Emílio Schiefelbein já 
havia entregue seu diploma de suplente de Vereador e sua declaração de bens e declarou que 
ele  estava  apto  para  ser  empossado.  O  senhor  Carlos  Emílio  Schiefelbein  proferiu  o 
compromisso previsto na Lei Orgânica Municipal e, depois da leitura do Termo de Posse e da 
assinatura do mesmo, o senhor Presidente declarou-o empossado.
Apreciação de atas: A Ata n.o 7/2010 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 107/2010, 117/2010 e 113/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foram apresentados o Projeto de Lei n.º 11/2010-E, o Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 1/2010 e o Requerimento n.º 6/2010.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Stefhan Stopp disse que, segundo o senhor Prefeito, foi recuperada a estrada 

que leva à Barragem Dona Francisca e que tal serviço seria realizado nas estradas de Cerro 
Seco; disse que acompanhou um jogo de futebol em Linha Teutônia,  que participou da 
festa da comunidade católica de Novo São Paulo e que o senhor Prefeito comprometeu-se 
com a recuperação das estradas de Linha Louca e Linha das Pedras.

2. O Vereador Valério Trebien disse que estava sendo elaborado projeto de uma nova ponte 
no Canto Católico, nas imediações da propriedade Friedrich, visto que a existente estava 
com  sua  estrutura  abalada;  disse  que  estava  por  iniciar  a  recuperação  dos  acessos  às 
propriedades de Cerro Seco, que estradas da região baixa seriam recuperadas e que foram 
patroladas  as  estradas  de  Linha  Teutônia  e  de  Nova  Boêmia;  disse  que  pessoas  de 
Caemborá  parabenizaram  a  administração  de  Agudo  pela  dedicação  à  recuperação  de 
estradas,  sendo  Agudo,  entre  os  municípios  da  região,  o  que  mais  trabalhava  na 
recuperação de vias, segundo elas; disse que as estradas estavam recebendo serviços de 
recuperação das condições de tráfego.

3. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
4. O Vereador Alan Müller disse que a audiência pública realizada na tarde avaliou e aprovou 

o Relatório de Gestão do 2.º semestre de 2009 e o Relatório Financeiro do 4.º trimestre de 
2009 da  Secretaria  Municipal  da  Saúde,  quando foi  informado  que  15,69% da  receita 
própria  do  município  foi  aplicado  em saúde,  o  que  equivalia  R$ 635,810,00,  além de 
recursos  do  Estado  e  da  União;  disse  que  mais  não  era  feito  pela  saúde  por  falta  de 
investimentos  do  Estado  e  da  União,  pois  80%  gastos  correspondia  a  recursos  do 
município, e que a audiência tratou do quadro de pessoal da Secretaria e do funcionamento 
do  posto  de  saúde  da  Vila  Caiçara,  que  iniciaria  assim  que  o  quadro  de  pessoal  da 
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Secretaria da Saúde estivesse completo.
5. O  Vereador  Carlito  Schiefelbein  disse  que  sentia-se  honrado  por  voltar  a  atuar  como 

Vereador, o que foi oportunizado a ele pelo PP com a licença do Vereador Rui Milbradt; 
disse que participou do baile da Sociedade Farroupilha, evento que teve sucesso devido à 
contratação da Banda KM e do grupo musical Os Três Xirus; disse que o município vinha 
gastando bastante, mas mal,  em saúde e que faltava comando do gestor municipal para 
evitar  que  as  pessoas  circulassem  por  várias  repartições  municipais  à  procura  de 
encaminhamentos;  disse que sua sogra foi  atendida  com suspeita  de fratura  no Plantão 
Saúde  e  somente  foi  transportada  pela  ambulância  três  horas  depois  do  pedido  de  tal 
serviço,  apesar  da ambulância  não  ter  atuado naquele  dia;  disse  que havia  rumores  de 
cancelamento do atendimento pelo Plantão Saúde, o que motivou pedido de subvenção ao 
município, já que tal serviço estava operando com déficit mensal superior a R$ 15.000,00; 
disse  que  isso  mostrava  que  a  palavra  empenhada  pelo  senhor  Prefeito,  de  ajuda  ao 
hospital, pouco valia, já que tal déficit já vinha ocorrendo havia seis meses.

6. O Vereador  Dário  Geis  falou sobre  a  necessidade  de recuperação  da estrada de Canto 
Católico, o que facilitaria o acesso de moradores de Vila Paraíso a Agudo, e de fiscalização 
do terreno em que ficava o prédio do antigo Cine Glória, visando agilizar a realização de 
sua limpeza; falou sobre a necessidade de dar andamento ao projeto Correio nas Escolas 
que tramitava na administração municipal havia quase cinco anos e destinaria, se efetivado, 
recursos a escolas do município, e sobre a necessidade de recuperação da estrada de Cerro 
dos Ferri, o que deveria ocorrer durante a semana.

7. O Vereador João de Deus falou sobre a necessidade de reconstruir a ponte das imediações 
da propriedade Friedrich, no Canto Católico, que oferecia perigo aos veículos que por ali 
trafegavam, de retirar uma árvore que caiu embaixo de outra ponte daquela localidade, de 
fechar  um buraco  existente  na  via  que  leva  a  Paraíso  do  Sul,  próximo à  divisa,  e  de 
recuperar a tubulação existente naquelas imediações; disse que o CPM da Escola Três de 
Maio era atuante, o que resultava em uma atuação qualificada da Escola.

8. O Vereador Naldo Killian disse que ficou feliz com a notícia de abertura da licitação para 
contratação da obra de construção da cobertura e das paredes do ginásio de esportes da Vila 
Caiçara, obra que permitiria que os estudantes das Escolas Santos Dumont e Paraíso da 
Criança realizassem atividades físicas em ambiente fechado; disse que estava no aguardo 
do início das atividades do posto de saúde da Vila Caiçara, o que deveria ocorrer até abril, 
que estava encerrando sua atuação como Vereador na sessão e cumprimentou o Vereador 
Carlito  Schiefelbein  por  ter  assumido  mandato,  dizendo  que  muito  aprendeu  com  ele 
quando atuaram juntos como Vereador.

O senhor  Presidente  disse  que  o  Poder  Legislativo  da  Quarta  Colônia  & Região  definiu 
agenda de apresentação de reivindicações ao Governo do Estado durante a IV Marcha de 
Vereadores a Porto Alegre; disse que, no sábado anterior, juntamente com o Vereador Vilson 
Dias e o Prefeito em exercício, Vereador Paulo Unfer, representou a Câmara Municipal de 
Agudo no XI Encontro de Integração Mulheres 2010.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.



ATA N.o 8/2010
DA 5.a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2010

f. 3 de 6

Grande Expediente:
1. O Vereador Alan Müller abriu mão da sua inscrição.
2. O Vereador Vilson Dias saudou o retorno do Vereador Carlito Schiefelbein à Casa, o que 

ocorreu devido à  licença do Vereador  Rui Milbradt;  disse que estava revoltado porque 
alguns moradores do interior estavam pagando a Contribuição para Custeio da Iluminação 
Pública, a CIP, indevidamente, o que estava ocorrendo porque a concessionária de energia 
elétrica AES Sul promoveu um recadastramento no qual havia dúvidas quanto à região de 
moradia  de  alguns  munícipes;  disse  que  a  administração  devia  dar  andamento  a  uma 
atualização do cadastro de todos os moradores do município para evitar  aquele tipo de 
problema e colocou-se à disposição para dar andamento a reclamações dos prejudicados 
que,  caso  não  fossem  atendidos,  teriam  seus  reclamos  levados  ao  Ministério  Público, 
sugerindo que a Câmara Municipal  capitaneasse aquele  assunto;  disse que o município 
vinha recebendo recursos devido às dificuldades pelas quais passava, mas que a maioria 
dos  terrenos  baldios  do  município  não  eram  mantidos  de  forma  adequada  pelos 
proprietários  ou  pela  administração  municipal,  e  sugeriu  que  cada  um  assumisse  sua 
responsabilidade  no  sentido  de  construção  de  passeios  públicos,  de  instalação  de 
canalização de esgoto e de manutenção dos terrenos baldios; disse que o Deputado Luiz 
Carlos Heinze solicitou que o seu partido indicasse para onde destinar R$ 100.000,00, via 
emenda parlamentar, para Agudo, assunto que foi tratado pelo PP com os moradores da 
Rua  Hugo  Karl  Bräunig,  o  que  resultou  na  decisão  de  solicitar  a  Sua  Excelência  a 
destinação de tais recursos na infra-estrutura daquela via.

Ordem do Dia:
1. Discussão  sobre  o  Requerimento  n.º  6/2010:  o  Vereador  Valério  Trebien  disse  que  a 

proposição objeto do Requerimento dizia respeito à indicação do representante da Câmara 
Municipal  no  Conselho  Municipal  de  Alimentação  Escolar  que  tratava  da  gestão  dos 
recursos aplicados na merenda escolar. Votação: aprovado por unanimidade.

2. Discussão Geral sobre o Projeto de Lei n.º 9/2010-E, que “ALTERA A LEI N.º 1.643/2006 
QUE  INSTITUI  A  GRATIFICAÇÃO  DE  DIFÍCIL  ACESSO  A  PROFESSORES 
MUNICIPAIS”:  o  senhor  Presidente,  em cumprimento  ao  art.  53,  §  3.º  do Regimento 
Interno, indicou o Vereador Valério Trebien para exarar parecer sobre a proposição, em 
substituição  à  Comissão de  Constituição  e  Justiça;  o  Vereador  Valério  Trebien  exarou 
parecer considerando legal e constitucional a proposição; o Vereador Dário Geis requereu 
adiamento da votação da matéria, considerando que o Vereador Carlito Schiefelbein havia 
assumido mandato naquela noite, não tendo tempo para avaliar a matéria.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n.º 11/2010-E e o Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 1/2010: o Vereador Carlito Schiefelbein disse que a proposição que 
tratava da destinação de recursos para o hospital supria parte dos recursos que ele deveria ter 
recebido do município no ano anterior;  disse que o convênio proposto apresentava falhas 
administrativas e jurídicas porque não apresentava prazo para o repasse de recursos e porque 
o  convênio  previa  tal  repasse  para  atendimento  aos  pacientes  do  SUS,  o  que  era 
inconstitucional; disse que tal convênio foi assinado pelo Vereador Paulo Unfer, na condição 
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de Prefeito  Municipal  em exercício,  e  não pelo titular,  que era  advogado, e  previa que o 
cumprimento de seus termos seria fiscalizado por um servidor municipal,  sugerindo que o 
responsável  pela  fiscalização  viesse  à  Câmara  Municipal  para  relatar  o  que  estava  sendo 
fiscalizado, já que atendimentos estavam demorando para , e sugeriu a retirada da proposição 
para a correção das falhas apontadas;  o Vereador Vilson Dias disse que o hospital  estava 
passando por problemas financeiros decorrentes do cumprimento de contrato firmado com a 
administração municipal e que o repasse de subvenção social proposto pelo Poder Executivo 
era uma forma de rever tal contrato, o que seria efetivado com um novo convênio; disse que, 
apesar de o convênio não ser o melhor para o hospital, era o que melhor podia ser feito pelos 
munícipes em termos de atendimento pelo plantão; disse que não era necessário ser retirada 
aquela  proposição  pelo  Poder  Executivo,  já  que  os  Vereadores  podiam  suprimir  o  que 
considerassem  inadequado;  disse  que  os  R$  30.000,00  que  o  município  não  vinham 
repassando  ao  hospital  faziam falta,  que  o  Governo  do  Estado  não  vinha  repassando  os 
recursos do SUS e que pedia a aprovação de tal subvenção, já que incentivos foram aprovados 
para empresas que sequer se instalaram; disse que a questão da demora no atendimento devia 
ser tratada pelos profissionais que lá atuavam de forma associada; o Vereador Valério Trebien 
disse que a crise mundial causou falta de recursos para o município e agradeceu ao hospital e 
seus  servidores  pela  compreensão  quanto  ao  difícil  momento  vivido  e  que  não  havia 
perspectiva de melhora nos repasses dos governos federal e estadual durante o ano; disse que 
as  comissões  permanentes  poderiam  propor  alterações  à  proposição  e  que,  mesmo  com 
recursos limitados, o município pretendia manter o convênio com o hospital  devido à sua 
importância para a população; o senhor Presidente disse que as reivindicações de melhorias 
seriam acolhidas e que a população dos arredores de Agudo elogiava a dedicação do senhor 
Prefeito  Municipal  que  se  materializava  na  conquista  de  recursos  para  várias  áreas  do 
município.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Naldo Killian disse que, naquele dia, foi iniciada a construção de uma ponte 

em Linha Araçá e que outra, naquelas imediações, estava por iniciar; agradeceu a Deus 
pela oportunidade de atuar como Vereador e disse que o terreno de propriedade do senhor 
Jairo  Becker  estava  por  ter  sua  limpeza  terminada,  serviço  que encontrou  dificuldades 
porque os entulhos estavam sendo doados para pessoas que não tinham facilidades para 
transportá-los.

2. O Vereador João de Deus disse que, na quinta-feira anterior, visitou, junto com o Prefeito 
em exercício, repartições estaduais, quando levaram pedidos de solução para as cabeceiras 
das pontes de Várzea do Agudo, a recuperação do asfalto da Rua Voluntários da Pátria e a 
autorização de tráfego na saída do sangrador, em Várzea do Agudo, além da destinação de 
uma retroescavadeira  para  atuar  em várias  localidades  de  Agudo,  entre  elas  na  Sanga 
Funda e  na Linha  dos  Coqueiros;  disse  que participou  da abertura  da Taça  Cidade  de 
Agudo, no Atlético Clube Avenida, evento realizado por essa entidade que merecia ser 
apoiada pelo seu trabalho social, e do culto de jovens da Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus, realizado durante o 30.º Encontro de Jovens Evangélicos.
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3. O Vereador Carlito Schiefelbein disse que não era justo o hospital demorar até sete meses 
para receber os recursos previstos em convênio, o que ainda ocorreria em sessenta dias, e 
que, sendo melhor apresentar emendas àquela proposição, aceitaria tal estratégia; disse que 
faltava  ao  governo  pessoas  com  capacidade  administrativa  e  jurídica  para  enviar 
proposições corretas, o que exigia atuação do Legislativo para corrigí-las; falou sobre a 
necessidade de melhorias na estrada da Sociedade Farroupilha e que leva às propriedades 
Müller e Hoppe e de a população do interior indicar o seu endereço correto ao município 
quando houvesse mudança, visando evitar a cobrança da CIP; disse que demorou mais de 
um  ano  para  ser  substituída  lâmpada  defronte  à  casa  comercial  Wachholz,  em  Linha 
Boêmia, e que tal serviço não foi realizado defronte à Escola Natal, o que mostrava que a 
população era refém da administração pública; disse que a administração do senhor Lauro 
Reetz adquiriu várias máquinas, além de veículos que acabaram sendo vendidos pela atual, 
que esta adquiriu uma retroescavadeira hidráulica e que o parque de máquinas precisava ser 
renovado; disse que os Governos de Antônio Brito e Germano Rigotto, do PMDB, pouco 
fizeram pelo Estado, enquanto a Governadora Yeda Crusius estava construindo pontes e 
recapeando o asfalto das RS's 348 e 287, obra prometida pelo Governador Rigotto e não 
realizada; disse que entrou com uma ação no Ministério Público contra a empresa AES Sul 
porque ela  vinha manipulando informações  de consumo de energia,  pois  moradores  de 
Linha Boêmia não foram ressarcidos de prejuízos causados por falta de energia por quinze 
horas no mês de dezembro.

4. O Vereador Dário Geis solidarizou-se com a administração municipal por não ter podido 
repassar recursos por seis meses para o hospital e disse que o hospital sedia adequadamente 
suas dependências para atuação do plantão; disse que havia falhas no atendimento prestado, 
pois  muitas  pessoas  eram  encaminhadas  inadequadamente  a  Camobi,  as  quais  eram 
enviadas  de  volta  para  serem  atentidas  em  Agudo,  o  que  mostrava  a  necessidade  de 
melhorias no atendimento realizado no plantão do hospital; disse que o governo que mais 
comprou máquinas foi o de Lauro Reetz e que era necessário adquirir outras, especialmente 
para a Secretaria da Agricultura; disse que havia pessoas à beira do Rio Jacuí que pagavam 
a  CIP  indevidamente  e  falou  sobre  a  necessidade  de  construção  de  abrigos  em vários 
pontos de parada de ônibus que eram usados por crianças que nelas tomavam o transporte 
escolar.

5. O Vereador Valério Trebien disse que a empresa AES Sul fez um recadastramento dos 
tomadores  de  energia  elétrica,  que  os  isentos  de  pagamento  da  CIP  era  aqueles  que 
comprovassem que residiam no endereço cadastrado no bloco de produtor e que os que se 
considerassem lesados deviam revisar o seu cadastro; disse que a Marcha de Vereadores a 
Porto Alegre levou muitas reivindicações das comunidades ao Governo do Estado, algumas 
delas atendidas, como o recapeamento da RS 348, e que havia notícia de que estava por 
inciar a obra de captação das águas do Rio Jacuí; disse esperar que a ponte sobre o Rio 
Jacuí fosse reconstruída em seis meses, como prometido, e que um novo convênio entre o 
município e o hospital, provavelmente, seria proposto e envolveria um valor mais coerente 
com o serviço prestado pelo hospital
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Em comunicação urgente da liderança do PSDB, por cedência do Vereador João de Deus, o 
Vereador  Carlito  Schiefelbein  disse  que  os  investimentos  do  Fundopimes  em  Agudo 
chegavam a um milhão de reais em infra-estrutura urbana e rural, financiados pela Caixa RS; 
disse que o governo municipal poderia pleitear recursos semelhantes para abastecimento de 
água em Linha Boêmia e que o governo anterior construiu várias redes de abastecimento de 
água, algumas concluídas no atual governo; disse que várias pessoas das imediações do Cerro 
dos Ferri precisavam daquele serviço e que, apesar de haver recursos, as obras necessárias não 
aconteciam, como nas residências Steuernagel e Begrow, na divisa com Ibarama; disse que 
isso mostrava que o governo não se sensibilizava com os problemas das comunidades, a não 
ser com os vividos por cabos eleitorais; disse que o Governo do Estado foi reestruturado pela 
Governadora, o que permitiu a continuidade de várias obras de asfaltamento de estradas.
Convocação: O  senhor  Presidente  convocou  os  senhores  Vereadores  para  a  Sessão 
Extraordinária que seria realizada naquela mesma noite, a requerimento do Vereador Valério 
Trebien, e para a Sessão Ordinária seguinte.

Agudo, 29 de março de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


