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Data: 26 de maio 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 16/2008 foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura de correspondências recebidas: Nenhuma foi lida.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram apresentados  o  Projeto  de  Decreto  Legislativo  n.o 

3/2008 e as Indicações de n.os 103/2008 a 110/2008.
Pequeno Expediente:
1. O  Vereador  Carlito  Schiefelbein  disse  que,  no  dia  anterior,  foi  inaugurada  a  rede  de 

abastecimento  de  água  de  Linha  das  Pedras,  obra  que  passou  a  beneficiar  também  a 
Comunidade Caravaggio, e que o evento contou com a presença do Deputado Adolfo Brito, 
personagem fundamental  para a  realização daquela  obra;  disse  que  Agudo elegeu suas 
novas Soberanas, sendo a Soberana a senhorita Magliane Duttel, a 1.a Princesa a senhorita 
Marisa Ludwig e a 2.a Princesa a senhorita Thiane Cavalheiro.

2. A Vereadora Claudete Hoffmann disse que a conclusão da rede de abastecimento de água 
de Linha das Pedras era esperada havia muito tempo pela comunidade e parabenizou a 
Secretaria de Obras pelo embelezamento dos canteiros da cidade, inclusive nos trevos das 
rodovias;  parabenizou todos os grupos da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas 
pelo relevante trabalho que vinha sendo realizado no auxílio aos necessitados, questão que 
foi tratada em encontro daquela entidade que abordou também o trabalho realizado pela 
clínica UTRAVARP na recuperação de dependentes químicos.

3. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade instalação de uma luminária defronte a 
uma residência da Avenida Tiradentes e de substituição de lâmpada defronte à Oficina 
Prevedello, na Rua General Flores; disse que, apesar do anúncio de um ex-Vereador de que 
haveria  uma  equipe  permanente  responsável  pela  limpeza  das  laterais  da  Rodovia  do 
Imigrante,  tal  serviço  não vinha  ocorrendo,  e  falou sobre  a  necessidade de  serviço  de 
jardinagem  nos  canteiros  centrais  da  Avenida  Paraíso;  parabenizou  as  Soberanas  que 
passaram a representar o município a partir da escolha realizada no sábado anterior.

4. O  Vereador  Ismael  Müller  parabenizou  as  novas  Soberanas  do  município  que  foram 
escolhidas  em  evento  realizado  no  sábado  anterior;  falou  sobre  a  necessidade  de 
patrolamento e colocação de cascalho em alguns trechos da estrada Arthur Dickow e de 
colocação de cinco cargas de cascalho na propriedade Steyding, naquela mesma via; disse 
que leu matéria em jornal de circulação estadual que tratava do fato de empresas como a 
PETROBRAS estarem abrindo oportunidades para deficientes físicos, parabenizou-as pela 
iniciativa e a Rádio Agudo que também havia tomado aquela iniciativa.

5. O Vereador Márcio Halberstadt disse que, na quarta-feira seguinte, ocorreria a III Marcha 
de Vereadores a Porto Alegre, quando Agudo defenderia a designação de um Delegado 
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titular para a Delegacia de Polícia e de um comandante para a Brigada Militar de Agudo, a 
aprovação do Projeto de Lei do Deputado Fabiano Pereira que tratava da indenização dos 
agricultores  que  possuiam  áreas  de  preservação  permenente,  a  abertura  de  açudes  em 
pequenas propriedades e a recuperação da RS 348; parabenizou a Comunidade Caravaggio 
pela inauguração de sua rede de abastecimento de água.

6. O Vereador Sandro Goltz disse que estava sendo realizado patrolamento na localidade de 
Cerro Seco, aplainamento de terrenos em propriedades do interior, visando a construção de 
fornos e paióis, e recuperadas vias de Cerro da Figueira, serviço este que seria realizado 
também em Rincão do Pinhal; disse que a obra de calçamento da Rua Floriano Zurowski 
beneficiaria um grande número de pessoas que trafegavam por ela; disse que a limpeza da 
Rodovia do Imigrante era de competência do DAER.

7. O Vereador Valério Trebien disse que acompanhou a inauguração da rede de abastecimento 
de  água  da  comunidade  Nossa  Senhora  do  Caravaggio  e  que  aquela  obra  foi  muito 
solicitada pela comunidade; disse que vários Vereadores estiveram naquele evento, bem 
como o Deputado Adolfo Brito que acenou com mais recursos, no futuro, para a construção 
da canalização da rede de abastecimento de Linha Boêmia e Picada do Rio; disse que o 
senhor Prefeito Municipal, no evento, lembrou que havia uma emenda do Deputado José 
Otávio Germano que destinava mais recursos para aquele obra; parabenizou a equipe de 
jardinagem do município e a Primeira-Dama do município pelo plantio de flores realizado 
em canteitos, praças e trevos da cidade.

8. O Vereador Vilson Dias falou sobre a necessidade de realização de serviços de Patrulha 
Agrícola, para ampliação de açude, em uma propriedade de Rincão do Engenho Velho, e 
de instalação de uma luminária na Rua Marechal Deodoro, entre as Avenidas Concórdia e 
Tiradentes,  e  na  parada  Mundt,  em  Nova  Boêmia;  disse  que  era  Presidente  do  PP  e 
manifestou sua satisfação com o fato de o governo municipal ter parceria com o PP em 
nível estadual e nacional que se realizava pela atuação de Deputados de seu partido, o que 
mostrava que aqueles parlamentares não consideravam as diferenças partidárias, mas as 
necessidades do município; disse que exemplo disso era a Educação de Jovens e Adultos 
da  Escola  Luiz  Germano  Pöetter,  a  rede  de  abastecimento  de  água  da  Comunidade 
Caravaggio e a construção de ginásios de esportes e de calçamentos de vias, além de outras 
iniciativas.

A  pedido  do  senhor  Presidente,  os  líderes  de  bancada  indicaram  seus  representantes  na 
Comissão Especial que apreciaria o Projeto de Lei Complementar  n.o 1/2008-E, que ficou 
assim constituída:  o Vereador Carlito Schiefelbein, representando a bancada do PSDB, o 
Vereador  Dário Geis,  representando a  bancada do PFL,  a  Vereadora Claudete  Hoffmann, 
representando a  bancada do PDT,  o Vereador  Sandro Goltz,  representando a  bancada do 
PMDB e o Vereador Vilson Dias, representando a bancada do PP.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Carlito Schiefelbein abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição. 
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Ordem do Dia: Estava trancada por sobrestamento do Projeto de Lei n.o 11/2008-E.
Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 3/2008 e o Projeto de 
Lei n.o 12/2008-E: nenhum Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O  Vereador  Márcio  Halberstadt  falou  sobre  a  necessidade  de  colocação  de  bueiros  e 

cascalho no acesso à propriedade Mundt, em Linha Boêmia, e de instalação de luminária 
na esquina das proximidades da propriedade Herbstrich, em Linha Nova.

2. A Vereadora Claudete Hoffmann parabenizou a Comunidade Evangélica de Linha Boêmia 
pela Festa da Colheita realizada no dia anterior, a nova corte do município escolhida no 
sábado anterior e o Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Freundschaft pela apresentação 
realizada naquele evento; falou sobre a necessidade de recuperação da estrada de Cerro dos 
Ferri.

3. O Vereador Valério Trebien disse que a festa realizada pelo Grupo de Danças Folclóricas 
Freundschaft  e a Secretaria da Educação e Cultura contou com a participação de vinte 
grupos  de  danças  de  outros  municípios  e  parabenizou  as  entidades,  as  meninas  que 
concorreram ao título de Soberanas do Município e as vencedoras; convidou para o bingo 
que ocorreria na sexta-feira seguinte, no Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida, na 
Vila Caiçara, em benefício da Associação Filhos da Luz; agradeceu, em nome dos alunos e 
professores da Escola 7 de Setembro, às pessoas que colaboraram com o educandário num 
pedágio realizado.

4. O Vereador Vilson Dias disse que, naquele dia, transcorria o aniversário da Associação 
Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo, cumprimentando sua diretoria e convidou 
para o jantar-baile que ocorreria no sábado seguinte em benefício da Associação Hospital 
Agudo, evento no qual seria resgatada a história dos noventa anos daquele entidade.

Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 2 de junho de 2008.

Agudo, 26 de maio de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


