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Data: 17 de maio 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).
Apreciação de atas: A Ata n.o 16/2010 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 186/2010 e 191/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foram apresentados o Projeto de Resolução n.o 2/2010 e os 
Pedidos de Informações n.os 10/2010, 11/2010 e 12/2010.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Stefhan Stopp disse que a primeira licitação da obra de calçamento da via de 

Picada do Rio não contou com interessados e que uma segunda seria aberta; disse que a 
estrada que liga Agudo a Linha Boêmia receberia revestimento com brita até Picada do Rio 
e que, dali para adiante, o revestimento seria com outro material.

2. O  Vereador  Valério  Trebien  disse  que  pesquisadores  encontraram  mais  fósseis  de 
dinossauros  em  Dona  Francisca,  o  que  recomendava  a  instalação  de  um  parque 
paleontológico para que aqueles fósseis ficassem na região, pois incrementaria o turismo; 
disse que a obra de captação das águas do Rio Jacuí estava se tornando realidade e que essa 
era uma conquista de muitas entidades; disse que o asfalto da RS 348, entre Agudo e a RS 
287, foi bem recapeado depois da comunidade muito pedir tal obra.

3. O Vereador Vilson Dias disse que, devido a uma liminar  caçada no Supremo Tribunal 
Federal, a sessão não estava sendo transmitida ao vivo por rádio mas seria reprisada após a 
sessão, embora os internautas pudessem acompanhá-la em tempo real no portal da Câmara 
Municipal; disse que, na semana anterior, membros do DAER fizeram avaliação da Curva 
do Cotovelo, o que culminou com a decisão de instalação de uma lombada eletrônica no 
local,  o  que mostrava que o Governo do Estado vinha dando atenção às  demandas  do 
município; falou sobre a necessidade de instalação de tubos nas imediações da propriedade 
Ratzlaff, em Rincão do Pinhal.

4. O Vereador Alan Müller disse que estava sendo realizada mais uma etapa do Curso de 
Turismo Rural, ministrado pelo SENAR em parceria com o Poder Executivo e o Sindicato 
dos  Empregadores  Rurais,  onde percebeu a  desmotivação  dos  empreendedores  daquela 
área  devido  às  intempéries  que  ocorreram  no  início  do  ano  e  aos  prejuízos  delas 
decorrentes; disse que a nova etapa daquele curso veio em boa hora e procuraria motivar os 
empreendedores, já que o turismo apresentava boas possibilidades.

5. O Vereador Carlito  Schiefelbein falou sobre a necessidade de substituição de lâmpadas 
defronte às comunidades evangélica e católica de Novo São Paulo e defronte à propriedade 
Martini, em Várzea do Agudo, além de recuperação do abrigo do ponto de ônibus daquelas 
imediações e de instalação de luminária no ponto existente defronte à propriedade Simon, 
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ambos em Várzea do Agudo; falou sobre a necessidade de colocação de material na estrada 
que liga Agudo a Linha Boêmia via Picada do Rio, obra que não estava sendo priorizada 
apesar  de se tratar  de uma das principais  vias  do município,  e  sobre a  necessidade  de 
melhorias na estrada de Linha Bugre Chaleira; disse que o Governo do Estado trabalhava 
com decisões e que cabia aos políticos tomá-las para os técnicos as tornarem realidade, 
como era o caso da instalação de uma lombada eletrônica na Curva do Cotovelo.

6. O  Vereador  Dário  Geis  disse  que  famílias  de  Linha  Teutônia  estavam sem transporte 
escolar devido às más condições de tráfego das vias, apesar das promessas de melhorias, e 
falou sobre a necessidade de conserto da ponte das proximidades da propriedade Friedrich, 
em Canto Católico, e de realização de melhorias na estrada da Cascata do Chuvisco, nas 
imediações da propriedade Kohls; disse que os vendedores ambulantes vinham tentando 
burlar a fiscalização do município, mas que os fiscais estavam inibindo sua atuação; disse 
que o Governo Federal vinha realizando grandes gastos com as crises que ocorriam fora do 
país  e  com  material  de  divulgação  de  suas  ações,  enquanto  agricultores  de  Agudo 
encontravam dificuldades para prorrogar o pagamento de dívidas.

7. O Vereador Itamar Puntel disse que o município de Paraíso do Sul adquiriria alimentos de 
agricultores do próprio município, de acordo com Lei Federal que obrigava os municípios a 
usarem, no mínimo, 30% dos recursos recebidos do Governo Federal para merenda escolar 
na aquisição de produtos de agricultores familiares e que Agudo estava se preparando para 
proceder daquela forma; disse que, para tal, os agricultores deviam manifestar à EMATER 
interesse em fornecer seus produtos ao município e participar das licitações.

8. O  Vereador  João  de  Deus  disse  que  Agudo  vivia  a  expectativa  do  início  da  obra  de 
captação das águas do Rio Jacuí, já que havia sinais de que ela se tornaria realidade devido 
às decisões da Governadora do Estado; disse que, a convite do senhor Jorge Pozzobom, 
esteve na Curva do Cotovelo para verificar o local e discutir uma solução para evitar os 
acidentes  que vinham ocorrendo;  falou sobre a  necessidade de colocação de cargas  de 
pedras na propriedade Bissacotti, no acesso ao Porto Agudo, e na propriedade Simon, no 
acesso  ao  sangradouro,  além  de  colocação  de  cascalho  na  via  de  Canto  Católico,  de 
instalação de placas de sinalização de trânsito no cruzamento das Ruas Theodoro Woldt e 
Dionísio  da  Fonseca  Reis  e  de  colocação  de  material  nas  partes  baixas  da  Avenida 
Tiradentes e da Rua Barão von Kahlden.

O senhor Presidente disse que participou, com outros representantes de Agudo, da Assembleia 
Preparatória do COREDE Central  para o Processo de Participação Popular e conclamou a 
população para  as  próximas  etapas  de tal  Processo,  como a  Assembleia  Preparatória  que 
ocorreria  em Agudo na sexta-feira  seguinte;  disse que,  a cada ano, o Governo do Estado 
estava incrementando os recursos disponíveis para destinação via tal Processo; disse que o 
Polo de Apoio Presencial  ao Ensino Superior de Agudo contava com cinco cursos e que 
estavam abertas inscrições para o vestibular para o curso de Bacharelado em Administração 
Pública,  lembrando  que  tal  iniciativa  permitia  que  muitos  agudenses  estudassem 
gratuitamente, pois era de responsabilidade da UFSM.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
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Grande Expediente:
1. O Vereador Dario Geis abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Carlito Schiefelbein disse que o único discurso do Grande Expediente que foi 

retransmitido por rádio foi do ex-Vereador Ari Alves Anunciação, quando Sua Senhoria 
alertava  sobre  problemas  como  desvios  de  função  e  a  falta  de  serviços  da  Patrulha 
Agrícola; disse que, quando foi Vereador titular, o jornal Deutshe Integration fazia uma 
cobertura maior dos trabalhos da Câmara e que na cobertura da tramitação da proposição 
da Patrulha Agrícola o Diretor da Rádio Agudo disse que houve picuinhas; disse que a lei 
do PRÓLEITE contou com a participação de muitas pessoas em sua elaboração e servia de 
modelo para outros municípios e que ela participou da elaboração, assim como de outras 
proposições,  como as de calçamento comunitário  e de incentivos à indústria;  disse que 
apresentou  substitutivo  à  proposição  da  Patrulha  Agrícola  que  recentemente  havia 
tramitado porque o texto original da matéria fazia a legislação regredir, já que apresentava 
divergências quanto às máquinas que seriam utilizadas e mencionava a emissão de ordem 
de  serviço  depois  do  mesmo  já  ter  sido  realizado;  disse  que,  enquanto  um artigo  da 
proposição  tratava  como  possíveis  beneficiários  proprietários  e  arrendatários,  outro 
limitava-os aos proprietários, e que outro artigo mencionava a possibilidade de desconto 
para o município no pagamento pelos serviços, devendo ser apenas para produtor rural; 
disse que tais contradições administrativas e jurídicas mostravam que legislar era difícil e 
que o texto original mostrava a inexperiência do Secretário da Administração; disse que o 
município estava contratando 1.400 horas de serviços de trator de esteira para, na prática, 
atuar  por  mais  de  um  ano,  mas  não  estava  contratando  horas  de  serviços  de 
retroescavadeira, o que considerava inadequado, mas que ao preço de R$ 40,00 por hora-
máquina o município deveria contratar  estes serviços, como ocorreu para realização de 
obras em Picada do Rio; disse que essas incoerências mostravam que o Poder Executivo 
não conhecia o interior e não sabia que Agudo tinha uma das maiores rendas per capita da 
região devido, inclusive, à produção de fumo.

Ordem do Dia:
1. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.º  16/2010-E,  que  "AUTORIZA  A 

CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO":  o  Vereador  Dario  Geis  disse  que  havia 
necessidade de contratação de médicos porque alguns deixaram de atuar no município e o 
posto  de  saúde  da  Vila  Caiçara  estava  sem  esse  profissional.  Votação:  aprovado  por 
unanimidade.

2. Discussão sobre o Pedido de Informações n.º  10/2010: o Vereador Carlito  Schiefelbein 
disse que era necessário obter informações sobre o andamento das obras de construção de 
uma  rede  de  abastecimento  de  água  em  Linha  das  Pedras,  já  que  os  beneficiados 
depositaram valores para realizá-la mas os materiais necessários, depois de sessenta dias de 
acordado  com  eles,  ainda  não  haviam  sido  adquiridos  pelo  município,  o  que  vinha 
prejudicando a imagem do morador que ficou responsável pela coleta de recursos entre 
futuros beneficiados. Votação: aprovado por unanimidade.
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3. Discussão sobre o Pedido de Informações n.º  11/2010: o Vereador Carlito  Schiefelbein 
disse  que  era  necessário  obter  informações  sobre  as  obras  de  construção  da  rede  de 
abastecimento  de  água  de  Linha  Boêmia,  já  que  havia  recursos  para  sua  realização. 
Votação: aprovado por unanimidade.

4. Discussão sobre o Pedido de Informações n.º  12/2010: o Vereador Carlito  Schiefelbein 
disse  que  era  necessário  obter  informações  sobre  o  Programa  de  Desenvolvimento  da 
Bovinocultura  de Leite  –  PRÓLEITE-Agudo – para verificar  o que o município  vinha 
fazendo naquele programa. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Resolução n.º 2/2010: nenhum 
Vereador fez uso da palavra.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Dario Geis desafiou o senhor Odacir Teixeira a mobilizar a comunidade para, 

no Processo de Participação Popular, aprovar as demandas de Agudo, entre elas a aquisição 
de um caminhão de bombeiros, iniciativa que devia contar com a participação de várias 
entidades; disse que o Vereador Carlito Schiefelbein, por ser conhecedor de tema "redes de 
abastecimento de água", tinha credibilidade para solicitar informações sobre o assunto ao 
Poder Executivo.

2. O Vereador  Vilson Dias  disse  que  reconhecia  a  capacidade  e  a  coragem do Vereador 
Carlito Schiefelbein, que não pretendia fazer parte de uma legislatura que fazia recuar o 
município em termos de crescimento e que não concordava com a opinião de Sua Senhoria 
de que a proposição da Patrulha Agrícola causaria retrocesso na agricultura; disse que, na 
discussão daquela proposição, pregou a paz entre os Vereadores, já que os substitutivos 
apresentados a ela pouco a mudavam, embora tenham causado confusão na Casa; disse que 
a confusão existente no texto original, quanto às máquinas a serem usadas pela Patrulha 
Agrícola,  existiam  no  substitutivo,  e  que  não  compreendia  porquê  os  Vereadores,  por 
aprovarem aquela proposição, foram acusados de promoverem o retrocesso do município; 
disse que a proposição aprovada não era tão ruim quanto foi pregado e que não se devia 
concordar com a tese de que a legislatura vigente era incapaz.

3. O Vereador João de Deus convidou para a Festa da Colheita  a ocorrer na comunidade 
Assembleia de Deus, de Cerro dos Beling, a ocorrer no domingo seguinte.

4. O Vereador Carlito Schiefelbein disse que apresentaria uma fotografia que mostrava o que 
ocorria na administração municipal; disse que não era o mérito da proposição da Patrulha 
Agrícola que faria o município regredir, mas o tratamento administrativo e jurídico que foi 
dado a ela pelo Poder Executivo; disse que o Vereador Vilson Dias tinha uma atuação 
reconhecida e que esperava de Sua Senhoria, na semana anterior, uma manifestação como 
novo  provedor  da  Associação  Hospital  Agudo;  disse  que  sua  família  foi  vítima  de 
desmandos no hospital, que isso ocorria sempre que alguém precisava do SUS, situação 
que nunca era abordada na Câmara, e desejou sucesso ao Vereador Vilson Dias à frente 
daquela entidade.

Em comunicação urgente da liderança do PP, o Vereador Vilson Dias disse que foi alvo de 
vingança por parte do Vereador Carlito Schiefelbein devido ao comentário que fez sobre a 
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manifestação de Sua Senhoria na tribuna; disse que era Presidente em exercício da Associação 
Hospital Agudo, que não se gabava de tal posição, que não tinha procuração para falar em 
nome do senhor Ivo Jann, ex-Presidente daquela entidade, e questionou porque Sua Senhoria, 
o Vereador Carlito Schiefelbein, não usou seu mandato para cobrar um bom atendimento no 
plantão do hospital, cobrança que estava sendo feita agora; disse que falaria como Presidente 
daquela entidade no momento que julgasse necessário e que a Câmara devia fiscalizar os atos 
do  Poder  Executivo;  disse  que  os  Pedidos  de  Informações  apresentados  na  sessão  foram 
aprovados por unanimidade, o que era prova de que a situação, mesmo tendo maioria, não 
queria esconder nada, e que vinha pregando a paz e a união para não seguir o caminho de 
outros município que priorizaram os interesses partidários.
O senhor Presidente disse que o trabalho da Câmara Municipal era amplamente divulgado 
pela imprensa, com transmissão ao vivo das sessões plenárias e participação de Vereadores 
em outras oportunidades, sempre com tratamento igualitário a todos os parlamentares.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 17 de maio de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


