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Data: 9 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 18/2008 foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 215/2008 e 216/2008.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foram apresentados o Projeto de Lei n.o 14/2008-E, o Projeto 
de Decreto Legislativo n.o 4/2008, o Projeto de Resolução n.o 4/2008 e as Indicações de n.os 

121/2008 a 125/2008.
Pequeno Expediente:
1. O  Vereador  Dário  Geis  falou  sobre  a  necessidade  de  reposição  do  calçamento  das 

imediações do prédio dos Correios e na Avenida Concórdia, nas imediações do Hotel dos 
Viajantes e nas proximidades da Fruteira Unfer; falou sobre a necessidade de substituição 
de lâmpadas na Rua General Flores, defronte à Oficina Prevedello, e sugeriu a realização 
de estudo sobre a colocação de cascalho de rio sobre o material que foi colocado na estrada 
que  leva  a  Porto  Agudo;  convidou  os  membros  da  Comissão  Especial  que  tratava  da 
proposição de reestruturação do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais 
e  os  demais  Vereadores  para  a  reunião  que  ocorreria  na  quarta-feira  seguinte,  quando 
seriam ouvidos representantes da ASERMA e do SIPROMA.

2. O Vereador Ismael Müller falou sobre a necessidade de colocação de uma luminária no 
ponto  de  parada  de  ônibus  existente  defronte  à  propriedade  Dambrós,  em  Várzea  do 
Agudo,  e  disse  que  grande  parte  das  reivindicações  que  recebia  estavam  sendo  feitas 
diretamente às Secretarias.

3. O  Vereador  Márcio  Halberstadt  falou  sobre  a  necessidade  de  substituição  de  lâmpada 
defronte ao pavilhão da comunidade de Linha Branca e ao pavilhão da comunidade de 
Linha Araçá; disse que o Estado estava vivendo, desde o final do ano anterior, momentos 
difíceis com a descoberta de corrupção no Rio Grande do Sul, situação que envergonhava a 
todos  os  políticos;  disse  a  boa  safra  e  os  bons  preços  agrícolas  vinham  sendo 
contrabalançadas  pelos  aumentos  abusivos  dos  preços  dos  insumos  agrícolas,  o  que 
dificultava a vida dos agricultores.

4. O  Vereador  Sandro  Goltz  disse  que  as  chuvas  vinham  prejudicando  os  serviços  da 
Secretaria  de  Obras  e  que  logo  que  o  tempo  melhorasse  muitas  estradas  seriam 
recuperadas; disse que estava sendo licitada a obra de construção da ponte sobre o Arroio 
Corupá, na região alta do município, obra que seria realizada com recursos do Ministério 
da  Integração  Nacional  e  contrapartida  do  município;  disse  que  o  município  recebeu 
recursos para construção de calçamento de ruas da cidade e implantação de melhorias na 
infra-estrutura urbana, o que permitiria a construção do calçamento da Avenida Borges de 
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Medeiros, no trecho entre as Ruas Duque de Caxias e Independência, obra que estava por 
ser iniciada.

5. O Vereador Valério Trebien disse que os últimos dias foram chuvosos, o que prejudicou os 
trabalhos planejados pela Secretaria de Obras, mas que o tempo bom que estava por vir 
permitiria a retomada da recuperação de estradas e o início da reposição de calçamento em 
dois pontos da Avenida Concórdia; disse que estava por iniciar a construção de mais duas 
quadras de calçamento na Avenida Concórdia, obra possível devido a emenda do Deputado 
José Otávio Germano e que ocorreria  logo após a  assinatura  de contrato com a Caixa 
Econômica Federal.

6. O Vereador  Vilson Dias falou sobre a necessidade de colocação de cascalho no acesso à 
propriedade  Grellmann,  em  Rincão  dos  Mosquito;  disse  que,  na  sexta-feira  anterior, 
participou  de  evento  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  que  tratou  das  eleições  que  se 
aproximavam,  quando  apresentou  solicitação  de  criação  de  um  Cartório  Eleitoral  em 
Agudo, pleito que devia ter grande apoio político, devendo ser tratado pelas forças políticas 
e empresariais de Agudo, Paraíso do Sul, Cerro Branco e Novo Cabrais.

7. O Vereador Carlito Schiefelbein abriu mão de sua inscrição.
8. A  Vereadora  Claudete  Hoffmann  disse  que  esteve  no  setor  de  obras  reivindicando 

melhorias  na  Avenida  José  Bonifácio,  nas  imediações  da  Rua  Paul  Harris,  e  da  Rua 
Francisco Pöetter, além de instalação de luminárias defronte à propriedade Friedrich, em 
Novo São Paulo,  e  defronte  à  ponte  pêncil  existente  nas  proximidades  da  propriedade 
Wansing, em Linha Boêmia; convidou a comunidade para a audiência pública da Comissão 
de  Finanças,  Orçamento,  Mérito  e  Serviços  Públicos  que  ocorreria  na  segunda-feira 
seguinte, às 17h30, para debater o Projeto de Lei que propunha o fechamento da Avenida 
Tiradentes  no  trecho  do  parque  da  Comunidade  Evangélica;  disse  que  os  programas 
PRÓLEITE e FLORESTAR AGUDO estavam permitindo alternativas de renda para os 
agricultores  e pretendiam fazer os jovens rurais permanecerem no meio rural; disse que a 
proposição que tratava da reestruturação do regime de previdência social dos servidores 
municipais de Agudo seria debatida em reunião com representantes do SIPROMA e da 
ASERMA  e  visava,  entre  outras  coisas,  adotar  a  constribuição  previdenciária  dos 
aposentados e uma taxa de administração dos recursos do FUNPREV.

Tribuna Livre: O senhor Carlos Germano Schott falou sobre o tema “Trajetória e ações do 
Grupo de Amigos da Linha Teutônia”.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Márcio Halberstadt abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Ismael Müller abriu mão de sua inscrição. 
Ordem do Dia:
1. Pedido de Informações n.o 9/2008. Discussão: o Vereador Ismael Müller requereu a retirada 

de tramitação da proposição, requerimento deferido pelo senhor Presidente.
2. Projeto  de  Lei  n.o 11/2008-E,  que  “INSTITUI  COMISSÃO  PERMANENTE  DE 

SINDICÂNCIA  E  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR  E  ESPECIAL  E 
ATRIBUI GRATIFICAÇÃO AOS SEUS MEMBROS”. O senhor Secretário informou que 
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o  autor  da  proposição,  o  senhor  Prefeito  Municipal,  havia  solicitado  a  retirada  de 
tramitação  da  proposição.  Em  votação  sobre  a  solicitação  de  retirada  de  tramitação: 
aprovada por unanimidade de votos.

3. Projeto  de  Decreto  Legislativo  n.o 3/2008-E,  que  “APROVA  A  PRESTAÇÃO  DE 
CONTAS DOS SENHORES PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO, ARI ALVES DA 
ANUNCIAÇÃO, E VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO, HILBERTO BOECK, 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005”. Discussão: a Vereadora Claudete Hoffmann 
disse que a prestação de contas do exercício de 2005 recebeu parecer favorável do Tribunal 
de Contas do Estado e da Comissão de Finanças, Orçamento, Mérito e Serviços Públicos 
porque  as  falhas  formais  encontradas  não  prejudicaram  o  erário  público.  Votação: 
aprovado por unanimidade de votos.

Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 13/2008-E e 14/2008-E, o Projeto 
de Decreto Legislativo n.o 4/2008 e o Projeto de Resolução n.o 4/2008: nenhum Vereador 
manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. A Vereadora Claudete Hoffmann falou sobre a necessidade de recuperação da estrada de 

Cerro dos Camargo e de subsituição de tubos na entrada da propriedade Halberstadt, em 
Linha Boêmia, tubos estes que foram danificados havia três anos durante realização de 
serviço  pelo  município;  parabenizou  a  EMATER/ASCAR-RS  pelo  trabalho  que  vinha 
sendo feito no meio rural e convidou para a festa que seria realizada no domingo seguinte 
pelo Grupo de Terceira Idade Felicidade Urgente.

2. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de realização de patrolamento na estrada 
da Coxilha do Araçá, nas imediações da propriedade Wendt.

Em comunicação urgente da liderança do PP, o Vereador Ismael Müller disse que retirou de 
tramitação o Pedido de Informações  n.o 9/2008 após decisão tomada em conjunto com os 
demais parlamentares e que o faria diretamente ao órgão competente.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 16 de junho de 2008.

Agudo, 9 de junho de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


