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Data: 28 de julho de 2008.
Hora: 19 horas.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Carlito Schiefelbein (PSDB), Claudete Hoffmann (PDT), Dário Geis 
(PFL), Ismael Müller (PP),  Pedro de Lima (PDT),  Márcio Halberstadt (PDT), Sandro Goltz 
(PMDB), Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: As Atas n.os 26/2008 e 27/2008 foram aprovadas por unanimidade de 
votos.
Leitura de correspondências recebidas: Nenhuma foi lida.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram  apresentadas  os  Projetos  de  Lei  n.os 17/2008-E, 
18/2008-E e 19/2008-E e as Indicações de n.os 184/2008 a 186/2008.
Pequeno Expediente:
1. A Vereadora Claudete Hoffmann disse que a “Volksfest” projetou o município em nível 

regional e estadual, parabenizou os expositores e destacou a gastronomia e os momentos 
culturais do evento que ocorria num espaço que estava ficando pequeno; disse que o desfile 
em homenagem ao colono e ao motorista foi bem caracterizado e que a palestra do senhor 
Maurício Fischer, na sessão solene em homenagem a colonos e motoristas, foi de grande 
proveito; disse que a Marcha do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região a Porto 
Alegre havia gerado fruto com a designação de um Comandante para a Brigada Militar de 
Agudo; falou sobre a necessidade de recuperação de estradas e colocação de cascalho e 
bueiros em alguns acessos.

2. O  Vereador  Dário  Geis  falou  sobre  a  necessidade  de  instalação  de  uma  luminária  na 
esquina da Avenida Euclides Kliemann com a Rua General Flores e defronte à residência 
Neu e à empresa Honnef, em Linha Teutônia, de instalação de bueiros defronte à residência 
Pilecco e de substituição de lâmpadas nas imediações da residência Karsburg, em Linha 
Teutônia; disse que o senhor Arnildo Kegler, que estava assistindo à sessão, foi um dois 
maiores  organizadores  da  “Volksfest”  em sua  passagem pela  Secretaria  de  Indústria  e 
Comércio,  quando  trouxe  muitas  novidades  para  o  evento;  disse  que  a  Rodovia  do 
Imigrante não havia recebido serviço de roçada desde a edição anterior da “Volksfest” e 
que o serviço feito antes da edição que passou foi realizado com uma motoniveladora que, 
inclusive, retirou placas de sinalização que haviam na Rodovia.

3. O  Vereador  Ismael  Müller  falou  sobre  a  necessidade  de  instalação  de  uma  luminária 
defronte à residência Pretzel, em Novo São Paulo.

4. O Vereador Márcio Halberstadt disse que, na semana anterior e no final de semana, Agudo 
viveu um grande momento com a “Volksfest”, que teve inúmeros atrativos e da qual a 
EXPOVOLKS foi  o  ponto  alto  devido  aos  bons  negócios  realizados,  os  melhores  dos 
últimos anos;  disse  que,  no sábado anterior,  o  Deputado Pompeu de Mattos  esteve  na 
“Volksfest”,  o  que  orgulhava  o  PDT,  já  que  Sua  Excelência  vinha  trabalhando  pelo 
município; parabenizou a comunidade de Várzea do Agudo que se fez presente na sessão 
solene em homenagem a colonos e motoristas que teve como principal atração a palestra do 
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senhor Maurício Fischer, Presidente do Instituto Riograndense do Arroz.
5. O Vereador Sandro Goltz disse que a Secretaria de Obras estava com seus serviços de 

patrolamento e encascalhamento prejudicados pelas más condições climáticas; disse que 
sugeriu ao senhor Prefeito que solicitasse ao DAER atenção à Rodovia do Imigrante e que, 
em meados da semana anterior, foi realizado o serviço de manutenção naquela Rodovia 
que já vinha sendo feito noutras oportunidades.

6. O Vereador Valério Trebien disse que a “Volksfest” vinha evoluindo, tendo contribuído 
para isso muitas pessoas que passaram por sua organização, e que o evento trazia cada vez 
mais visitantes a Agudo; disse que a Rodovia do Imigrante era de responsabilidade do 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul e que, se cada governo fizesse a sua parte, ter-se-
ía estradas em melhores condições de tráfego.

7. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
8. O Vereador Carlito Schiefelbein disse que o senhor Arnildo Kegler realizou grande avanço 

na “Volksfest” quando esteve na sua organização e que era necessário pensar em mudanças 
no  evento,  inclusive  na  participação  da  Câmara  Municipal,  já  poucos  convidados 
comparecerem  à sessão  solene  em  homenagem  a  colonos  e  motoristas;  disse  que  a 
participação  da  comunidade  nas  sessões  solenes  devia  ser  garantida  pelo  Vereador  da 
comunidade em que ela ocorresse, especialmente no casos em que a comunidade podia 
aprender com a palestra realizada; disse que a “Volksfest” foi um sucesso de público, mas 
que  começava  a  faltar-lhe  estrutura  e  organização,  o  que  justificava  alterações  para 
valorizar a festa do Povo de Agudo que estava perdendo espaço para a EXPOFEIRA.

O senhor Presidente disse que a Mesa Diretora convidou todos os moradores de Várzea do 
Agudo para a sessão solene realizada na quarta-feira anterior, tendo os convites sido entregues 
em mãos em todas as residências, atitude nunca antes tomada, mas que alguns convidados 
preferiram participar de outro evento; disse que a sessão solene contou com a presença de 
cento e duas pessoas que qualificaram o evento e que ele foi programado com a participação 
de todos os Vereadores.
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: Não havia proposições nesta fase de tramitação.
Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 17/2008-E, 18/2008-E e 19/2008-E: 
nenhum Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O  Vereador  Dário  Geis  disse  que  a  limpeza  da  Rodovia  do  Imigrante  era  de 
responsabilidade do DAER mas que, quando atuou na Secretaria de Obras, fez parceria com o 
ex-Secretário  de  Indústria  e  Comércio,  senhor  Arnildo  Kegler,  para  que  realizar  aquele 
serviço naquela Rodovia, no trecho entre o Arroio Ruppnethal e o trevo de acesso à Escola 
Santos Reis; disse que nenhum dos municípios da região esperava pela iniciativa do DAER 
para ter limpas as rodovias de acesso às suas cidades e que aquele tipo de parceria entre 
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Secretarias não custavam muito ao município para ter-se mais beleza na entrada da cidade.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 4 de agosto de 2008.

Agudo, 28 de julho de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Márcio Halberstadt
Vice-Presidente


