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Data: 16 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).
A pedido do senhor Presidente, Vereador Pedro de Lima , que alegou más condições de saúde 
para presidir  a sessão,  o senhor Vice-Presidente,  Vereador Márcio Halberstadt,  assumiu a 
presidência dos trabalhos.
Apreciação de atas: A Ata n.o 19/2008 foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 220/2008, 227/2008 e 221/2008.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram  apresentadas as  Indicações  de  n.os 126/2008  a 
135/2008.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador  Ismael  Müller  falou  sobre  a  necessidade  de  realização  de  manutenção  da 

pontes de Linha das Flores e de colocação de paralelepídedos na Rua Muniz Ferraz, nas 
imediações da Pizzaria Fischer.

2. O Vereador  Sandro Goltz disse que a Secretaria de Obras realizou limpeza de valas em 
Várzea do Agudo e que esse serviço estava sendo feito na Volta da Lagoa; disse que o 
município recebeu recursos do Ministério das Cidades para a construção da pavimentação 
da Rua Marechal Floriano, obra que teria contrapartida do município.

3. O Vereador  Valério Trebien disse que audiência  pública realizada antes daquela sessão 
detectou falhas na matéria debatida, as quais seriam encaminhadas ao Poder Executivo para 
realização de mudanças,  e destacou a importância da participação popular nos debates; 
disse que foi realizado patrolamento na estrada que liga Picada do Rio a Nova Boêmia, que 
foi iniciada a recuperação da estrada que liga a Vila dos Camargos ao Cerro dos Beling e 
que  foi  recuperada  a  estrada  de  Linha  de  Linha  Teutônia;  disse  que  estavam  por  ser 
recuperadas as estradas de Linha dos Pomeranos e Linha das Pedras, que estavam sendo 
colocados  os  paralelepípedos  da  esquina  da  Avenida  Tiradentes  com  a  Rua  Ramiro 
Barcelos, que estava por iniciar o mesmo serviço na Avenida Concórdia, nas imediações da 
Fruteira  Unfer,  e  que  seria  providenciada  uma  solução  para  a  água  que  passava  pela 
estrada, nas imediações da Madereira Pöetter.

4. O Vereador Vilson Dias manifestou a satisfação do senhor Orlando Böck com a abertura de 
uma estrada em Linha Teutônia, embora houvesse necessidade de colocação de tubos em 
uma travessa onde este serviço era necessário; falou sobre a necessidade de realização de 
melhorias em uma vala existente na estrada Transparaíso, nas imediações do cemitério, de 
realização  de  melhorais  para  escoar  as  águas  que  passavam pela  estrada,  na  Avenida 
Paraíso,  e de instalação de iluminação pública na Rua Guajuvira,  nas proximidades da 
residência  Santos;  falou sobre a  necessidade de realização de limpeza nos mata-burros 
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existentes no acesso à estação de tratamento da CORSAN e de realização de levantamento 
do calçamento das proximidades da residência Tischler, na Rua Marechal Deodoro.

5. O Vereador  Carlito  Schiefelbein  disse  que  o  vazamento  de  água  existente  na  Avenida 
Paraíso  era  antigo e  deixava em más condições o acesso da cidade à  Linha Teutônia; 
manifestou sua satisfação com o início da recuperação da estrada do Cerro dos Camargo e 
falou sobre a necessidade de colocação de tubos nas imediatos da residência Kegler, em 
Linha Teutônia Norte, onde as águas passavam pela estrada.

6. A Veradora Claudete Hoffmann disse que a audiência pública que debateu o Projeto de Lei 
12/2008-E, que alterava o Plano Diretor, permitiu a detecção de falhas na proposição, as 
quais seriam levadas ao Poder Executivo para retificações; disse que ficou comprovado, na 
audiência, que a proposição surgiu de acordo entre a Comunidade Evangélica de Confissão 
Luterana e o senhor Ilvo Arnoldo Schiefelbein; falou sobre a necessidade de colocação de 
cascalho na estrada de Morro Agudo que dava acesso às propriedades da AABB e das 
famílias Friedrich, de Deus, Wachholz, Marim e Doss, de substituição de lâmpada no trevo 
de acesso à Escola Santos Reis e de instalação de uma luminária no ponto de parada de 
ônibus  das  imediações  do  comércio  do  senhor  Vanderlei  Rampelotti;  falou  sobre  a 
necessidade de instalação de tubos na Avenida Borges de Medeiros, nas imediações do 
Mercado Brasil, parabenizou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Agudo pelos seus 
quarenta anos de fundação e a Escola Willy Roos pela sua festa junina.

7. O Vereador Dário Geis disse que a Escola Santos Dumont tinha uma excelente direção que 
organizou a  biblioteca,  suas  secretarias,  o  refeitório,  o  pátio  e  a  horta  e  falou sobre  a 
necessidade de construção de mais dois banheiros naquele educandário, além de mais uma 
sala de aula e da conclusão do ginásio de esportes; falou sobre a necessidade de conserto 
do calçamento da Avenida Paraíso, defronte à residência Schiefelbein, e de substituição da 
tubulação da Avenida Paraíso, defronte à residência Aguilar, por tubos de maior diâmetro; 
falou sobre a necessidade de realização de patrolamento na estrada de Linha São Pedro.

8. O Vereador Pedro de Lima abriu mão de sua inscrição.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Dário Geis abriu mão de sua inscrição.
2. A Vereadora Claudete Hoffmann 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 12/2008-E.
Pauta: Discussão  Preliminar  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.o 14/2008-E:  nenhum  Vereador 
manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador  Vilson  Dias  disse  que  a  Mesa  Diretora  estava  continuando  o  trabalho  de 

motivação de criação de uma Zona Eleitoral na Colônia Santo Ângelo, assunto que seria 
tratato em visita que aos municípios de Cerro Branco, Novo Cabrais e Paraíso do Sul na 
quarta-feira seguinte; disse que a situação da RS 348, no trecho que liga Agudo à RS 287, 
era ruim e que não mais bastava solicitar a intervenção de Deputados, já que o Estado 
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passava por má situação financeira; disse que devia-se tomar uma iniciativa que levasse a 
uma solução, que as operações tapa-buracos não vinha solucionando o caso, e que, talvéz, 
um bloqueio da rodovia ou uma manifestação popular encaminharia uma solução.

2. A Vereadora Claudete Hoffmann disse que, no sábado anterior, foi realizado o baile do 
Grupo de Terceira Idade Felicidade Urgente e parabenizou a Rainha e as Princesas que no 
evento  foram  eleitas;  disse  que  a  Comissão  Especial  que  estudava  o  Projeto  de  Lei 
Complementar  n.o 1/2008-E,  que  propunha  uma  reestrutuação  do  Regime  Próprio  de 
Previdência Social do município, reuniu-se com representantes do funcionalismo municipal 
e com o Presidente do FUNPREV, e que aquela proposição recebeu Mensagem Retificativa 
que corrigia algumas falhas da matéria; disse que aquela proposição era bem elaborada, já 
que  tratava  de  todos  os  dispositivos  que  diziam  respeito  à  previdência,  e  que  os 
funcionários  públicos  interessados  em  conhecer  a  proposição  poderiam  procurar  seus 
representantes de classe ou o portal da Câmara Municpal na internet.

3. O Vereador Valério Trebien convidou a comunidade para a festa junina da Escola 7 de 
Setembro, que ocorreria no dia 21 seguinte, e para a festa da Associação Comunitária Boa 
Esperança, de Linha Branca, que seria realizada no domingo seguinte.

4. O Vereador  Dário Geis  agradeceu à  equipe de iluminação pública pela  substituição de 
lâmpada  realizada  defronte  à  Oficina  Prevedello,  em  atendimento  a  indicação  de  sua 
autoria,  e  parabenizou a direção da Escola Willy  Roos pela festa  realizada no final  de 
semana anterior; disse que o desafio entre os Vereadores de Agudo e de Paraíso do Sul, 
num jogo de bochas, foi vencido pelos primeiros por quinze a zero.

Em comunicação urgente da liderança do PP, o Vereador Ismael Müller desejou êxito ao 
Vereador Vilson Dias quanto ao encaminhamento de pleito de recuperação da Rodovia do 
Imigrante e disse que Sua Excelência podia contar com ele; disse que a comissão que estava 
tratando  da  reforma  do  Regimento  Interno  realizou  reunião  antes  da  sessão,  quando  foi 
definido o andamento dos estudos das mudanças a serem realizadas.
Em comunicação urgente da liderança do PDT, a Vereador Claudete Hoffmann convidou para 
a Festa da Colheita da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Agudo e falou 
sobre a necessidade de recuperação da via de acesso ao parque daquela comunidade.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 23 de junho de 2008.

Agudo, 16 de junho de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


