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Data: 22 de setembro 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: As Atas n.os 35/2008 e 37/2008 foram aprovadas por unanimidade de 
votos.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondencias protocoladas sob 
os n.os 346/2008 e 349/2008.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentada a Indicação de n.o 247/2008.
Pequeno Expediente:
1. A Vereadora Claudete Hoffmann disse que, há poucos dias da eleição municipal, ouvia-se 

da comunidade que a campanha eleitoral estava sendo realizada de modo limpo, com os 
candidatos respeitando-se mutuamente e apresentando suas propostas de trabalho;  disse 
que a comunidade vinha apresentando sugestões e reivindicações aos candidatos e que os 
interesses do município estavam pautando as votações na Câmara Municipal.

2. O Vereador Dário Geis disse que respondeu a uma pesquisa feita por diversos alunos que 
tratava de sua atuação na Câmara Municicipal e de seus projetos para o futuro; falou sobre 
a necessidade de instalação de duas luminárias em Linha Teutônia, defronte à residência 
Neu e defronte à sede da empresa Honnef, de realização de conserto no calçamento da 
Avenida  Tiradentes,  defronte  à  residência  Reetz,  de  patrolamento  na  estrada  de  Linha 
Branca e de colocação de tubos na Avenida José Bonifácio, no trecho entre a Avenida 
Santo Angelo e a Rua Germano Hentscke.

3. O Vereador Ismael Müller falou sobre a necessidade de colocação de cascalho em frente ao 
bar existente defronte ao Posto Ipiranga de Rincão do Mosquito e pediu a intervenção do 
lider de governo no caso.

4. O Vereador Márcio Halberstadt abriu mão de sua inscrição.
5. O Vereador Moisés Killian  manifestou seu apoio quanto à necessidade de providências 

para melhorar as condições da Rodovia do Imigrante, que estavam péssimas.
6. O Vereador Sandro Goltz abriu mão de sua inscrição.
7. O Vereador Vilson Dias parebenizou a Escola D. Pedro II pelas iniciativas que vinha tendo 

em prol da comunidade, como a pesquisa que seria apresentada naquela noite, e falou sobre 
a importância de o jovem envolver-se na política, já que o futuro estaria em suas mãos.

8. O Vereador Carlito Schiefelbein abriu mão de sua inscrição.
Tribuna Livre: Fizeram uso da palavra a Professora Adriana Sasse de Oliveria e o estudante 
Tairon  Paulo  que  falaram  sobre  o  tema  “Relato  do  resultado  de  pesquisa  sobre  Política 
realizada por alunos da Escola D. Pedro II”.
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:
1. Projeto de Lei n.o 21/2008-E, que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A RESSARCIR 

CUSTOS  COM  ALUGUEL  À  EMPRESA  DELOI  NIETIEDT  E  DÁ  OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”: em Discussão Geral, o Vereador Vilson Dias disse que a bancada do 
PP vinha tomando cuidado ao avaliar os projetos daquela natureza, especialemte quanto 
aos valores envolvidos, e que, naquele caso, aprovaria a proposição para que a indústria 
beneficiada  continuasse  sendo  incentivada  pelo  município;  a  Vereadora  Claudete 
Hoffmann disse que era importante para a empresa beneficiada o incentivo do município e 
justificou sua posição lembrando a relevância econômica e social da empresa para Agudo; 
em votação, aprovado por unanimidade de votos.

Pauta: Não havia proposições em tramitação nesta etapa.
Explicações Pessoais:
1. O  Vereador  Márcio  Halberstadt  agradeceu  aos  estudantes  que  realizaram  a  pesquisa 
apresentada  na  sessão  e  disse  que  ela  mostrava  que  os  estudantes  e  professores  nela 
envolvidos se dedicaram a tratar do assunto “política” e que a população esperava que fossem 
eleitos  candidatos  honestos  que  fizessem uma política  séria;  disse  esperar  que os  jovens, 
futuramente, fizessem a política cada vez melhor.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 29 de setembro de 2008.

Agudo, 22 de setembro de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


