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Data: 12 de abril 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), Paulo Unfer (PDT), Stefhan Stopp 
(PMDB), Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Foi realizado um minuto de silêncio em homenagem ao ex-Prefeito Pedro Osório de Oliveira 
Schorn, falecido na semana anterior.
Apreciação de atas: A Ata n.o 10/2010 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 126/2010 e 129/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador  Vilson  Dias  disse  que  o  ex-Prefeito  Pedro  Osório  de  Oliveira  Schorn  foi 

importante  para  o  município  de  Agudo,  tendo  sito  eleito  num  pleito  com  mais  três 
candidatos,  e  que  seu  passamento  deixava  suas  melhores  lembranças;  falou  sobre  a 
necessidade de recuperação do abrigo do ponto de parada de ônibus das imediações da 
propriedade Baiotto.

2. O Vereador Alan Müller disse que importantes obras estavam sendo executadas na região 
sul, como a colocação de cascalho na estrada que liga Rincão do Pinhal a Porto Alves e a 
recuperação de estradas; convidou para a Feira do Livro que ocorreria de 14 a 16 seguintes.

3. O Vereador Carlito Schiefelbein disse que o ex-Prefeito Pedro Osório de Oliveira Schorn 
foi  uma  pessoa  de  alta  popularidade  e  que  Agudo  perdeu  seu  passamento;  disse  que 
apresentou indicações de substituição de lâmpadas, de colocação de cascalho em estradas 
entre  Cerro  dos  Prochnow e  Linha  Boêmia,  de  desobstrução  do  acesso  à  propriedade 
Raddatz, em Cerro Seco, e substituição de lâmpada defronte ao Balneário Hoffmann, em 
Linha Boêmia; disse que cabia aos Vereadores de oposição pedir o que considerassem que 
era necessário e que cabia à população avaliar sua atuação; disse que havia estradas em 
bom estado e que algumas precisavam ser recuperadas, como a que liga Agudo a Picada do 
Rio  e  a  via  do  cerro  do  Novo  São  Paulo;  e  elogiou  a  administração  municipal  pela 
construção do segundo piso da Escola 7 de Setembro.

4. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de realização de limpeza de valetas nas 
imediações  da antiga Escola  Marechal  Rondon, em Nova Boêmia,  onde estava por ser 
realizada uma festa, de melhorias no acesso à propriedade Niemeyer, em Linha Branca, e 
de colocação de cascalho na propriedade Grützmacher, em Várzea do Agudo; disse que era 
muito importante  o município ter  um rolo compactador  de estradas,  pois  seu uso dava 
resultado melhor à recuperação de vias; disse que nenhum governo deixou máquinas em 
tão boas condições como o anterior deixou para a atual, inclusive com reservas de pneus, 
óleo  diesel  e  óleos  lubrificantes;  falou  sobre  a  necessidade  de  instalação  de  luminária 
defronte ao templo Vale do Amanhecer, na Rua Hugo Karl Bräunig.
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5. O Vereador Itamar Puntel disse que estava sendo reaberta uma estrada entre Linha Boêmia 
e  Linha Araçá,  onde uma ponte foi  danificada pelas  chuvas do início do ano,  e  que o 
programa Florestar Agudo abriu inscrições para os produtores interessados no plantio de 
Eucalipto e Cinamomo Gigante, incentivo que devia ser aproveitado pelos produtores para 
ter lenha e madeira disponíveis na propriedade.

6. O Vereador João de Deus falou sobre a necessidade de substituição de lâmpadas na estrada 
que leva ao CTG Sentinela  do Jacuí,  e de limpeza  na estrada da propriedade  D'Ávila, 
imediações do Balneário Friedrich, em Rincão do Pinhal; disse que a substituição de tubos 
que vinha sendo feita na Vila Caiçara devia ser concluída até o inverno e que tratou com o 
Secretário da Administração sobre o projeto de melhoria salarial para servidores, quando 
Sua Senhoria disse que estudaria naquela semana o impacto da iniciativa para o município.

7. O Vereador Stefhan Stopp disse que a recuperação das estradas que ligam Linha Boêmia à 
Linha  Araçá  e  Cerro  Seco ao Cerro dos  Prochnow e à  Linha  dos  Kraemmer  estariam 
prontas  naquela  semana;  disse  que  participou  de  um  jantar  de  agradecimento  a  ele 
oferecido por pessoas que ajudou durante a enchente do início do ano.

8. O Vereador Valério Trebien abriu mão de sua inscrição.
Grande Expediente:
1. O Vereador João de Deus abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Itamar Puntel abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.º  10/2010-E,  que  “AUTORIZA  O  PODER 

EXECUTIVO A CONCEDER INCENTIVO FISCAL À EMPRESA LUIZ GUSTAVO 
INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  CONFECÇÕES  LTDA  E  DÁ  OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”:  o  Vereador  Dário  Geis  disse que  a  Emenda  n.º  1,  de  sua  autoria, 
visava  dar  mais  clareza  à  ampliação  do  número  de  vagas  mencionado  na  proposição, 
exigindo  a  criação  de  duas  a  cada  noventa  dias.  Votação:  aprovado  por  unanimidade. 
Votação da Emenda n.º 1: aprovada por unanimidade.

2. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.º  11/2010-E,  que  “AUTORIZA  O  PODER 
EXECUTIVO A CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO HOSPITAL 
AGUDO”: o Vereador Carlito Schiefelbein disse que apresentou as Emendas visando fazer 
o município pagar urgentemente a subvenção à Associação Hospital Agudo; o Vereador 
Dário Geis disse que votaria favoravelmente à proposição devido ao bom trabalho que 
vinha sendo feito pelo hospital e aos gastos que tinha para manter-se e que as emendas 
visavam agilizar a liberação de recursos ao hospital. Votação: aprovado por unanimidade. 
Votação da Emenda  n.º 1: aprovada por unanimidade. Votação da Emenda  n.º 2: aprovada 
por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n.o 12/2010-E: o Vereador 
Carlito Schiefelbein disse que apresentou o Substitutivo  n.o 2 que propunha que os trabalhos 
da  Patrulha  Agrícola  fossem por  unidade  familiar,  e  não  por  propriedade  rural,  e  que  o 
pagamento  pelos  serviços  fosse  feito  antecipadamente  para  pressionar  a  administração  a 
realizar o trabalho; disse que seu Substitutivo equiparava o tratamento dispensado à Patrulha 
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Agrícola  terceirizada  à  municipal,  permitindo  que  os  agricultores  tivessem  prazo  para 
pagamento e desconto; o Vereador Alan Müller  disse que apresentou o Substitutivo  n.o 1 que 
remetia  a  regulamento  questões  que  estavam  no  texto  original  da  proposição,  além  de 
suprimir  a  parte  que tratava  de acessos  a  residências,  que cabia  à  Secretaria  de Obras;  o 
Vereador Vilson Dias disse que os Substitutivos suprimiam o art. 7.º, que tratava de melhorias 
em acessos a propriedades, e que atuaria por sua manutenção, pois resguardava os agricultores 
que precisavam de tal serviço, embora não acessos não fossem considerados estradas.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Vilson Dias sugeriu a formação de uma comitiva para tratar  com o DAER 

sobre  questões  de  segurança  na  Rodovia  do  Imigrante,  especialmente  na  Curva  do 
Cotovelo e no trecho da rodovia que passava pela área urbana.

2. O Vereador Carlito Schiefelbein disse que o art. 7.º da proposição da Patrulha Agrícola 
devia  ser  mantido  e  que  o  projeto  Florestar  Agudo devia  incentivar  a  participação  de 
agricultores nos cursos de capacitação; disse que havia pessoas contratando serviços de 
retroescavadeira da empresa do senhor Rui Milbradt ao preço de R$ 100,00 por hora e que 
problemas  no  transporte  escolar  vinham  fazendo  alunos  de  Cerro  Seco  desistirem  de 
estudar; disse que, na sessão anterior, o Vereador Valério Trebien foi infeliz ao comentar 
sobre sua relação com a administração pois, a pedido Prefeito,  apresentou sugestões ao 
governo, inclusive na área do magistério, e desafiou o parlamentar a estudá-las; disse que 
apresentaria proposta de auxílio a merendeiras, serventes e auxiliares de serviços gerais que 
se deslocavam ao interior, o que mostrava a boa relação que tinha com a administração.

3. O Vereador Dário Geis manifestou sua solidariedade quanto à necessidade de melhorias na 
segurança da Rodovia do Imigrante, apontadas pelo Vereador Vilson Dias, dizendo que 
faltavam placas de sinalização e muitas das existentes estavam encobertas pela vegetação, 
o que sugeria a realização de reunião com o DAER sobre o assunto; manifestou sua tristeza 
com o  passamento  ex-Prefeito  Pedro  Osório  de  Oliveira  Schorn  e  condolências  à  sua 
família e disse que grande público acompanhou o seu enterro; falou sobre a necessidade de 
realização de estudo sobre a retomada da coleta de lixo no interior do município, campanha 
que foi suspensa para economizar recursos.

Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 12 de abril de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


