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Data: 11 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), Ivo Prochnow (PP), Márcio Halberstadt (PDT), Moisés Killian 
(PMDB), Sandro Goltz (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Solenidade de posse do Vereador Ivo Prochnow: O senhor Presidente comunicou que o 
senhor Ivo Beno Prochnow já havia entregue seu diploma de suplente de Vereador e sua 
declaração de bens e declarou que ele estava apto para ser empossado. O senhor Ivo Beno 
Prochnow proferiu o compromisso previsto na Lei Orgânica Municipal e, depois da leitura do 
Termo de Posse e assinatura do mesmo, o senhor Presidente declarou-o empossado.
Apreciação de atas: A Ata n.o 30/2008 foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob o n.o 

298/2008.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram  apresentados  o  Projeto  de  Lei  n.o 20/2008-E,  o 
Requerimento n.o 11/2008 e as Indicações de n.os 193/2008 a 199/2008.
Pequeno Expediente:
1. O  Vereador  Ismael  Müller  falou  sobre  a  necessidade  de  instalação  de  um  ponto  de 

iluminação  pública  defronte  à  propriedade Marotz,  em Linha  Branca,  de  colocação de 
cargas de cascalho e terra para levantar a via defronte à propriedade Silva e de realização 
de serviço de retroscavadeira na propriedade Doss, em Cerro dos Beling.

2. O Vereador Ivo Prochnow agradeceu ao Vereador Pedro de Lima por ter permitido, com 
sua licença, que ele assumisse o cargo de Vereador e disse que procuraria colaborar da 
melhor maneira possível com o município.

3. O Vereador Moisés Killian cumprimentou o Vereador Ivo Prochnow por sua posse e disse 
que,  com alegria,  estava retormando à Câmara Municipal e se colocou à disposição da 
comunidade.

4. O Vereador Sandro Goltz disse que a Secretaria de Obras estava trabalhando na obra de 
calçamento da Rua Floriano Zurowski, obra que benefeciaria muitas pessoas; disse que foi 
liberado  recurso  para  a  obra  de  calçamento  da  Rua  Marechal  Floriano,  obra  que  foi 
concluída em trinta dias.

5. O Vereador Vilson Dias convidou para o bingo da Escola D. Pedro II que ocorreria na 
quinta-feira seguinte; saudou a Vereador Ivo Prochnow dizendo que era um prazer te-lo 
como companheiro de Câmara Municipal e disse que a primeira reinvindicação exitosa de 
Sua Senhoria deveria ser a recuperação da estrada que liga a Picada do Rio a Novo São 
Paulo; disse que a 3.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça confirmou sentença 
da Comarca de Chapecó que condenou aquele município ao pagamento de danos materias 
devido a um acidente que ocorreu pela inexistência de sinalização indicativa de lombada 
em via pública; disse que aquele caso mostrava que a sinalização de trânsito devia existir e 
estar em dia.
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6. O  Vereador  Carlito  Schiefelbein  manifestou  satisfação  com  a  posse  do  Vereador  Ivo 
Prochnow; disse que a juventude devia participar da política porque era ela a ferramenta 
para resolver as questões sociais e dos serviços públicos; disse que, na quinta-feira anterior, 
representantes do INSS estiveram em Agudo quando foram visitar locais que poderiam 
abrigar o posto de atendimento do INSS em Agudo; disse que o setor de eletrificação rural 
do  município  não  funcionava,  o  que  era  mostrado  pelo  fato  de  não  ter  conseguido  a 
inscrição de um cidadão no programa Universalização, questão que ele conseguiu, e pela 
falta de substituição de lâmpadas da rede de iluminação pública; disse que não se devia 
incentivar a instalação de pontos de iluminação pública defronte a propriedades do interior 
que pagavam a Constituição para Custeio da Iluminação Pública e que apenas os residentes 
na zona urbana deviam paga-la.

7. A Vereadora Claudete Hoffmann parabenizou a Escola de Várzea do Agudo pela festa 
realizada e o ACJ, o SICREDI e a ACISA pela palestra da jornalista Ana Amélia Lemos 
que ocorreria na noite seguinte; disse que estava ocorrendo a 8.ª Feira do Livro, promoção 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura que contava também com palestras, teatro e 
música;  falou sobre a  necessidade de construção de um abrigo no ponto de parada de 
ônibus  existente  nas  proximidades  da  propriedade  Mundt,  em Várzea  do  Agudo,  e  de 
recuperação da estrada que liga Agudo a Picada do Rio e Novo São Paulo; agradeceu à 
Secretaria de Obras, em nome dos moradores de Linha Teutônia Sul e Canto Paraná, pela 
realização  de  serviço  de  recuperação  de  estrada  naquelas  localidades;  falou  sobre  a 
necessidade  de  realização  de  melhorias  na  boca-de-lobo  existente  nas  imediações  do 
consultório do Dr. Paulo Müller.

8. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de realização de conserto do calçamento 
na Avenida Tiradentes, nas imediações da Cooperativa, de limpeza de bueiros em Cerro da 
Figueira,  nas imediações  da propriedade Soares,  de colocação de cascalho no acesso à 
indústria  de  farelo  Neuenschwander,  em Várzea  do Agudo,  e  de limpeza  e  pintura  de 
meios-fios na cidade; parabenizou ao Rotary Club pelo jantar-baile realizado no sábado 
anterior  e  disse  que,  naquele  dia,  foi  iniciado  o  serviço  de  colocação  de  cascalho  na 
Avenida Borges de Medeiros, no trecho entre a Avenida Barão do Rio Branco e a Escola 
Willy Roos.

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:
1. Projeto de Lei n.o 16/2008-E, que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER 

AUXILIO À ASSOCIAÇÃO HOSPITAL AGUDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
Discussão Geral: O Vereador Carlito Schiefelbein disse que apresentou Emenda visando 
aumentar o controle sobre os recursos a serem concedidos à entidade beneficiada. Votação: 
a  Emenda  n.o 1  foi  aprovada  por  unanimidade;  o  Projeto  de  Lei  foi  aprovado  por 
unanimidade.
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2. Requerimento n.o 11/2008: Discussão: o Vereador Vilson Dias disse que era necessário 
realizar a votação em sessão extraordinária de proposição que dizia respeito a contratação 
emergencial de servidor, pois servidora da Câmara Municipal continuava com problemas 
de saúde. Votação: aprovado por unanimidade.

Pauta: Discussão  Preliminar  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.o 20/2008-L:  nenhum  Vereador 
manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Carlito Schiefelbein disse que os Vereadores tinham obrigação de orientar a 
população sobre questões de legalidade do serviço público, como o caso de família residente 
no interior do município que pagava a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública, que 
era  ilegal;  disse  que  a  redução  do  ICMS  não  ocorria  quando  a  família  residia  em uma 
localidade  e  seu  bloco  de  produtor  rural  era  de  outra,  o  que  resultava  no  pagamento  da 
Contribuição  para  Custeio  da  Iluminação  Pública;  disse  que  não  havia  como  instalar 
iluminação pública em todo o município, a não ser que os moradores do interior pagassem 
aquela Contribuição ou que o serviço fosse instalado na rede interna das propriedades.
2. A Vereadora Claudete Hoffmann parabanizou os Vereadores e funcionários que eram pais 
pela passagem do Dia dos Pais e os estudantes que estavam visitando a Câmara Municipal 
pela passagem do Dia do Estudante naquela data.
3. O Vereador Ismael Müller disse que apresentou indicação de instalação de um ponto de 
iluminação pública em Linha Branca, tendo sido atendido; disse que tinha preocupação com a 
presença de estudantes nas sessões, pois, assim fazendo, eles podiam analisar o trabalho de 
cada parlamentar, o que era bom para a Democracia.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 18 de agosto de 2008.

Agudo, 11 de agosto de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Márcio Halberstadt
Vice-Presidente


