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Data: 2 de junho 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 17/2008 foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob o  n.o 

206/2008.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foram apresentados o Projeto de Lei n.o 13/2008-E, o Pedido 
de Informações n.o 9/2008 e as Indicações de n.os 111/2008 a 120/2008.
Pequeno Expediente:
1. A Vereadora Claudete Hoffmann disse que na III Marcha de Vereadores a Porto Alegre os 

parlemantares de Agudo defenderam a designação de um Delegado titular para a Delegacia 
de Polícia e de um comandante para a Brigada Militar, a aprovação de Projeto de Lei que 
estabelecia incentivo para agricultores que possuiam áreas de preservação permanente, a 
instituição de programa de abertura de açudes em pequenas propriedades e a recuperação 
da RS 348; disse que solicitou ao Secretário de Agricultora e Meio Ambiente estudo de 
construção de uma fonte protegida de água para abastecer doze propriedades de Novo São 
Paulo;  falou  sobre  a  necessidade  de  realização  de  serviços  de  Patulha  Agrícola  para 
produtores  de  Novo  São  Paulo  e  Linha  das  Pedras  que  haviam  feito  inscrição,  de 
patrolamento e limpeza das laterais da estrada de Linha dos Coqueiros e de instalação de 
uma luminária defronte à propriedade Grellmann, em Novo São Paulo.

2. O Vereador Dário Geis disse que foi realizada limpeza nos canteiros da Avenida Paraíso e 
que os Veradores passariam a ter seus pedidos à Secretaria da Agricultura atendidos; falou 
sobre  a  necessidade  de  realização  de  roçada  num trecho  da  estrada  Transparaíso,  nas 
proximidades da propriedade Karsburg onde águas atravessavam a estrada, de colocação de 
tubos nas imediações da propriedade Pilecco, em Linha Branca, de colocação de cargas de 
cascalho na propriedade Ziani, em Rincão Despraiado, e de limpeza de um tubo obstruído 
existente em Rincão do Pinhal, nas imediações da propriedade Friedrich.

3. O Vereador Ismael Müller disse que, na III Marcha de Vereadores a Porto Alegre, levou-se 
reivindicações  da  região  ao  Governo  do  Estado  e  que  o  evento  que  contou  com  a 
participação da maioria dos Vereadores de Agudo; manifestou esperança de que todas as 
reivindicações lá apresentadas fossem atendidas.

4. O Vereador Márcio Halberstadt disse que a III Marcha de Vereadores a Porto Alegre foi a 
que mais atenção recebeu do Governo Estadual  e que tinha esperança de que ela teria 
sucesso;  falou  sobre  a  necessidade  de  abertura  de  um  bebedouro  na  propriedade 
Schiefelbein,  em Porto Agudo,  de instalação de uma boca-de-lobo na Rua Geribá,  nas 
imediações  do  Mercado  Rende  Mais,  de  realização  de  aplainamento  no  pátio  da 
propriedade Pfeifer, em Linha Teutônia, de colocação de uma carga de cascalho no acesso 
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à propriedade Dumke, em Linha Teutônia, e de realização de limpeza nos arredores do 
posto de saúde da Vila Caiçara, além de preenchimento de um buraco lá existente.

5. O  Vereador  Sandro  Goltz  disse  que  estava  por  iniciar  a  obra  de  calçamento  da  Rua 
Marechal  Floriano,  no  trecho  acima  do  Clube  Centenário,  obra  que  contaria  com  os 
serviços prestados pela Construtora Jann; disse que as chuvas vinham atrapalhando a obra 
de recapeamento da estrada de Cerro da Figueira e  que a máquina que lá  estava seria 
deslocada para a realização do serviço de abertura de valetas e limpeza de bueiros.

6. O  Vereador  Valério  Trebien  disse  que  a  III  Marcha  de  Vereadores  a  Porto  Alegre 
apresentou as necessidade de Agudo na área de segurança pública, tendo o representante do 
Secretário da Segurança dito que, após um remanejo, Agudo passaria a ter um Delegado de 
Polícia titular e um comandante para a Brigada Militar; disse que a recuperação da RS 348, 
entre  Agudo  e  Rincão  do  Mosquito,  devia  ter  atenção  especial  do  Estado;  disse  que 
acompanhou a GINCAJURA, gincana organizada pelos jovens do meio rural que ocorreu 
no Cerro dos Beling e que contou com a participação de vários grupos de jovens.

7. O Vereador  Vilson  Dias  falou sobre  a  necessidade de  instalação  de  uma luminária  na 
propriedade Schmengler, em Linha Nova, e de construção de um abrigo no ponto de parada 
de ônibus existente na imediações da propriedade Zimmer, em Porto Alves.

8. O Vereador  Carlito  Schiefelbein disse  que a  III  Marcha de Vereadores  a  Porto Alegre 
deixou a expectativa de que a Quarta Colônia viesse a ter suas reivindicações atendidas; 
disse  que  um  Projeto  de  Lei  sobre  os  créditos  de  carbono  tramitava  na  Assembléia 
Legislativa, mas que o Governo do Estado apresentaria uma proposição mais abrangente 
sobre o assunto e que daria mais ênfase aos créditos de carbono, passo importante que o 
Governo do Estado daria para recompensar os agricultores proprietários de áreas verdes; 
manifestou satisfação com a atuação determinada do senhor Jorge Pozzobom, Secretário 
Adjunto do Governo do Estado e ex-Vereador do PSDB.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Valério Trebien abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Sandro Goltz abriu mão de sua inscrição. 
Ordem do Dia: O senhor Presidente  informou que a Ordem do Dia estava  trancada por 
sobrestamento do Projeto de Lei n.o 11/2008-E.
Pauta: Discussão  Preliminar  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.o 13/2008-E:  nenhum  Vereador 
manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. A Vereadora Claudete Hoffmann disse que as comunidades de Cerro Seco e Cerro dos 

Ferri estavam contentes com a recuperação das estradas daquelas localidades e disse que a 
comunidade  de  Cerro  dos  Camargo pedia  a  recuperação  de  sua estrada;  falou sobre  a 
necessidade de reinstalação de tubos na propriedade Halberstadt, em Linha Boêmia, tubos 
que  foram  demolidos  pela  Secretaria  de  Obras  em acidente  ocorrido  havia  três  anos; 
parabenizou a Associação Hospital Agudo pelos seus noventa anos de trabalho pela saúde 
do povo de Agudo, a Paróquia São Bonifácio pela festa de seu padroeiro realizada no dia 
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anterior e a Comunidade Evangélica de Novo São Paulo pela Festa da Colheita realizada 
no dia anterior.

2. O Vereador Vilson Dias convidou para a Assembléia Municipal do processo de Consulta 
Popular que ocorreria no dia seguinte, na Câmara Municipal;  agradeceu às pessoas que 
participaram  das  comemorações  dos  noventa  anos  da  Associação  Hospital  Agudo; 
manifestou  preocupação  com  a  falta  de  passeio  público  na  Rua  Floriano  Zurowski, 
problema que se agravou durante a obra de calçamento daquela via e durante as chuvas, 
prejudicando o tráfego no local.

3. O  Vereador  Dário  Geis  falou  sobre  a  necessidade  de  reposição  do  calçamento  nas 
imediações do prédio dos Correios, onde havia um declive que podia danificar os veículos 
que por ali trafegavam; disse que quinhentas pessoas participaram do jantar comemorativo 
aos  noventa  anos da Associção Hospital  Agudo e cumprimentou a  diretoria  que  vinha 
conduzindo os rumos daquela entidade.

4. O Vereador Sandro Goltz parabenizou a Associação Hospital Agudo pelos seus noventa 
anos e pelo jantar que homenageou os seus fundadores; disse que foram realizadas festas 
para  angariar  recursos  para  a  construção  do  atual  prédio  do  hospital  e  que  o  então 
Presidente da entidade, Armando Goltz, enviou cartas à Alemanha, traduzidas pelo Pastor 
Brauer, dando conta do que estava ocorrendo e solicitando recursos para tal obra; lembrou 
que,  em resposta,  foi  informado  que  os  alemães  sabiam que  os  recursos  inicialmente 
solicitados seriam insuficientes e que, à época, foi coordenador da construção o senhor 
Geraldo Losekann.

Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 9 de junho de 2008.

Agudo, 2 de junho de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


