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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),  Márcio Halberstadt  (PDT), Moisés Killian (PMDB),  Pedro de 
Lima (PDT), Sandro Goltz (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: A Ata n.o 33/2008 foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura de correspondências recebidas: Nenhuma foi lida.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foram apresentados o Projeto de Emenda à Lei Orgânica n.o 

1/2008, o Projeto de Resolução n.o 7/2008 e as Indicações de n.os 209/2008 a 218/2008.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Moisés Killian abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Sandro Goltz abriu mão de sua inscrição.
3. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
4. O Vereador Carlito Schiefelbein falou sobre a necessidade de construção de uma sala para 

abrigar  um laboratório  de informática  na Escola 7 de Setembro e de reparação de um 
bueiro quebrado existente nas proximidades das propriedades Raddatz, em Linha Nova.

5. A Vereadora Claudete Hoffmann falou sobre a necessidade de substituição de lâmpadas de 
pontos de iluminação publica da cidade e no interior, de instalação de uma luminária no 
Canto  Católico,  de  realização de  melhoria  na estrada  geral  de  Picada do  Rio,  visando 
melhorar  o  acesso  à  propriedade  Grafunder,  e  de  reforma  do  pontilhão  existente  nas 
proximidades da propriedade Mundt, no Canto Católico; parabenizou a Escola Santos Reis 
por ter recebido recursos provenientes da conta de penas alternativas para o Projeto Arco 
Íris e a OASE pelos seus oitenta anos de atividade.

6. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de instalação de luminárias defronte à 
residência Niemeyer, nas proximidades do CTG Sentinela do Jacuí, e defronte à residência 
Karsburg,  em Linha  Teutônia,  de  colocação de cascalho  na  estrada  que  leva à  Escola 
Princesa Isabel, passando pela propriedade Pappe, em Cerro Seco, e de patrolamento na 
estrada de Linha das Pedras, visto que ela estava com problemas em diversos pontos.

7. O Vereador Ismael Müller falou sobre a necessidade de instalação de uma luminária em 
Rincão  Despraiado  e  de  abertura  de  valas  na  localidade  de  Picada  do  Rio,  com 
desobstrução de bueiros;  disse que o proprietário da empresa Comércio de Confecções 
Golfinho Ltda. reclamou do fato de ter, havia três anos, protocolado reclamação, sem ter 
obtido sucesso, quanto ao fato de comerciantes ambulantes estarem fixando-se defronte ao 
seu estabelecimento comercial e pediu providências quanto ao caso.

8. O Vereador Márcio Halberstadt falou sobre a necessidade de substituição de bueiros na 
estrada  de  Linha  Nova,  num trecho  da  via  que,  devido ao  problema,  estava  causando 
perigo.

Pequeno Expediente:
1. O Vereador Sandro Goltz abriu mão de sua inscrição.
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2. O Vereador Moisés Killian abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições nesta fase.
Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Emenda à Lei Orgânica n.o 1/2008 e o Projeto 
de Resolução n.o 7/2008:
1. O  Vereador  Vilson  Dias  apontou  erros  existentes  nas  Justificativas  das  matérias 
apresentadas naquela noite e solicitou correções onde se fizessem necessárias.
Explicações Pessoais: Nenhum Vereador manifestou-se.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 1.º de setembro de 2008.

Agudo, 25 de agosto de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


