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Data: 4 de agosto 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),  Sandro  Goltz  (PMDB),  Valério 
Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP). Ausente o Vereador Pedro de Lima (PDT).
Assumiu a Presidência dos trabalhos o Vice-Presidente, Vereador Márcio Halberstadt.
Apreciação de atas: As Atas n.os 28/2008 e 29/2008 foram aprovadas por unanimidade de 
votos.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 297/2008 e 292/2008.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram  apresentados  o  Requerimento  n.o 10/2008  e  as 
Indicações de n.os 187/2008 a 192/2008.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de instalação de luminária defronte à 

residência  Almeida  Pedro,  na  Rua  Senador  Lauro  Müller,  de  reposição  das  placas 
indicativas  de  pontos  turísticos  que  foram  remoridas  pelos  ventos,  de  colocação  de 
cascalho defronte à residência Böck, no Canto Católico, e na Avenida Borges de Medeiros, 
no  trecho  entre  a  Avenida  Barão  do  Rio  Branco  e  a  Escola  Willy  Ross;  disse  que  o 
Presidente da Casa deixou uma triste imagem pelo fato ocorrido na noite anterior e que 
estava triste com o ocorrido, pois a imagem da 12.ª legislatura ficou manchada.

2. O Vereador Ismael Müller falou sobre a necessidade de instalação de uma boca-de-lobo e 
de  cinco  tubos  na  esquina  da  Rua  Paul  Harris  com  a  Avenida  José  Bonifácio  e  de 
realização de serviço de retroescavadeira na propriedade Doss, em Cerro dos Beling.

3. O Vereador Sandro Goltz abriu mão de sua inscrição.
4. O Vereador Valério Trebien disse que aquela era a sua última sessão e que,  durante o 

mandato, sempre teve bom relacionamento com os demais Vereadores; manifestou desejo 
de êxito nas eleições  aos demais candidatos  e de que o processo eleitoral fosse de paz e 
respeito;  disse  que  estava  havendo  um  amadurecimento  político  que  engrandecia  o 
município, apesar do fato que ocorreu com o Presidente da Casa e que manchou a  12.ª 
legislatura; agradeceu aos demais parlamentares pelo apoio recebido.

5. O Vereador Vilson Dias disse que o trabalho do Vereador Valério Trebien foi importante; 
falou sobre a necessidade de colocação de material para levantar o acesso à propriedade 
Bley, de realização de levante nas proximidades do açude Lehr, em Canto Católico, de 
colocação de luminária nas proximidades da serraria da senhora Vera Parreira, em Rincão 
do Pinhal, e de realização de melhorias no acesso à Cascata Friedrich.

6. O Vereador Carlito Schiefelbein disse que o INSS estava por instalar em Agudo um posto 
de atendimento fixo do Prevcidade e que o município havia oferecido dois pontos para 
escolha, ambos no centro da cidade; manifestou satisfação com o fato de a energia elétrica 
ter  chegado  às  residências  dos  senhores  Verner  Willy  Rohde  e  vizinhos,  em  Rincão 
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Despraiado.
7. A Vereadora Claudete Hoffmann falou sobre a necessidade de recuperação das estradas de 

Linha  Teutônia  Sul  e  Canto  Paraná  e  da  estrada  que  liga  Agudo  a  Novo  São  Paulo, 
passando por Linha Boêmia, além da recuperação da ponte existente na entrada de Linha 
das Flores; disse que o Departamento do Meio-ambiente do município, a EMATER e a 
ATRA estavam desenvolvendo  projeto  de  coleta  de  lixo no  interior  do  município  que 
pretendia envolver duzentas famílias que seriam incentivadas e orientadas.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Ismael Müller abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Requerimento  n.o 10/2008:  Discussão:  nenhum Vereador  fez  uso  da  palavra.  Votação: 

aprovado por unanimidade.
2. Projeto  de  Lei  n.o 15/2008-E,  que  “ALTERA  A LEI  N.º  1670/2007  QUE  CRIOU  O 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  ACOMPANHAMENTO,  CONTROLE  SOCIAL, 
COMPROVAÇÃO  E  FISCALIZAÇÃO  DOS  RECURSOS  DO  FUNDO  DE 
MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA  E 
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO”. Discussão Geral: a Vereadora Claudete Hoffmann 
disse que a alteração proposta atendia a preceitos legais e criava a representação de dois 
alunos da educação básica pública no Conselho do FUNDEB, o que valorizaria os jovens e 
lhes atribuiria mais responsabilidades, devendo resultar em mais pessoas participando de 
conselhos no futuro. Votação: aprovado por unanimidade.

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: Nenhum Vereador manifestou-se.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 11 de agosto de 2008.

Agudo, 4 de agosto de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Márcio Halberstadt
Vice-Presidente


