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Data: 18 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).
Apreciação de atas: As Atas n.os 31/2008 e 32/2008 foram aprovadas por unanimidade de 
votos.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob o n.o 

311/2008.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram  apresentadas as  Indicações  de  n.os 200/2008  a 
208/2008.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Ivo Prochnow abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Moisés Killian abriu mão de sua inscrição.
3. O Vereador Sandro Goltz abriu mão de sua inscrição.
4. O Vereador Vilson Dias falou sobre a necessidade de recuperação do calçamento de vias da 

cidade e de colocação de luminária nas proximidades da propriedade Jaeger, em Linha 
Nova.

5. O Vereador Carlito Schiefelbein falou sobre a necessidade de realizar um cronograma de 
aplicação  do  larviscida  de  combate  ao  mosquito  “Borrachudo”  em todo  o  interior  do 
município.

6. A  Vereadora  Claudete  Hoffmann  parabenizou  os  vizinhos  que  participaram  da 
comemorações alusivas ao Dia do Vizinho, no dia anterior, a juventude rural por ter bem 
representado Agudo nos Jogos Regionais e a senhorita Sheine Schiefelbein pela conquista 
do título de Princesa AREJUR; disse que as atividades esportivas deixavam os jovens mais 
felizes e atuantes e propiciavam o surgimento de lideranças; falou sobre a necessidade de 
substituição de lâmpadas em pontos de Novo São Paulo e da comunidade Nossa Senhora 
do Caravággio e de realização de melhorias na Rua Francisco Pöetter, especialmente no 
escoamento de água;

7. O Vereador Dário Geis disse que visitou treze grupos de vizinhos que comemoraram o Dia 
do Vizinho, tendo sido bem recebido em todos; falou sobre a necessidade de colocação de 
luminárias  defronte  à  propriedade  Pappe,  em  Linha  Nova,  e  na  estrada  Transparaíso, 
defronte à residência Mundt, e de colocação de tubos no acesso à propriedade Loose, onde 
estava por ser instalada uma empresa.

8. O Vereador  Ismael  Müller  falou sobre a  necessidade de realização de patrolamento na 
estrada da volta do Porto Agudo, pedindo a interferência do líder de governo no caso.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Carlito Schiefelbein abriu mão de sua inscrição.
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2. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições nesta fase.
Pauta: Não havia proposições nesta fase.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Sandro Goltz convidou os demais Vereadores para a atividade que ocorreria no 
CTG Sentinela do Jacuíal, no dia 17 de setembro seguinte, alusiva à Semana Farroupilha, 
atividade organizada em parceria entre a Prefeitura, a Câmara Municipal e a CORSAN e que 
contaria com a participação do Grupo Caami, de São Sepé.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 25 de agosto de 2008.

Agudo, 18 de agosto de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


