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Data: 29 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: A Ata n.o 38/2008 foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura de correspondências recebidas: Nenhuma foi lida.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei n.o 24/2008-L.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Dário Geis abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Ismael Müller abriu mão de sua inscrição.
3. O Vereador Márcio Halberstadt abriu mão de sua inscrição.
4. O Vereador Moisés Killian disse que aquela era a última sessão plenária antes do pleito 

eleitoral daquele ano, desejou sucesso no pleito aos demais Vereadores e manifestou seu 
desejo de que na legislatura seguinte todos os parlamentares se reencontrassem na Câmara 
Municipal.

5. O Vereador Sandro Goltz abriu mão de sua inscrição.
6. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
7. O Vereador Carlito Schiefelbein abriu mão de sua inscrição.
8. A Vereadora Claudete Hoffmann disse que estava por ser enviada à Casa a proposta de Lei 

de Diretrizes Orçamentárias  para o ano seguinte e que algumas Secretarias teriam seus 
orçamentos majorados; disse que, em audiência pública sobre aquele tema, a comunidade 
poderia apresentar sugestões.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Márcio Halberstadt abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Ismael Müller abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições em tramitação nesta etapa.
Pauta: Discussão Preliminar sobre  o Projeto de Lei n.o 24/2008-L: o Vereador Vilson Dias 
disse que aquela proposição foi debatida na Casa quando discutiu-se sobre a ampliação da 
região sul da zona urbana da cidade, oportunidade em que a família dos proprietários dos 
terrenos daquela zona sugeriu a denominação de ruas daquela área com os nomes de antigos 
proprietários dos terrenos, os senhores Nilo Pöetter e Romildo Jaeger; pediu que os demais 
Vereadores analisassem a proposição de forma coerente com o que constava na Justificativa.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Dário Geis disse que a população de Agudo estava ganhando com o fato de os 
candidatos,  naquela  eleição,  estarem  se  comportando  de  modo  respeitoso,  o  que  vinha 
merecendo elogios do eleitorado; desejou aos demais parlamentares boa sorte na eleição e 
manifestou desejo de que todos estivessem juntos na legislatura seguinte.
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2. O  Vereador  Carlito  Schiefelbein  manifestou  desejo  de  que  os  parlamentares  que 
concorriam naquela  eleição tivessem êxito,  ocorrendo a  reeleição de todos,  e disse que a 
campanha eleitoral devia continuar transcorrendo da forma normal; disse que esperava que 
cada candidato mostrasse o trabalho que realizou e que o Povo compreendesse aquilo que 
cada um tinha feito.
3. O Vereador Sandro Goltz manifestou desejo de que os concorrentes ao cargo de Vereador 
tivessem sucesso e que, no ano seguinte, os parlamentares atuassem como colegas, do mesmo 
modo que atuaram na legislatura corrente, já que a maioria dos projetos foi aprovado por 
unanimidade;  disse  que,  naquela  legislatura,  não  houve  brigas  e  que  as  críticas  que 
aconteceram, em sua maioria, posteriormente acabaram se transformando em elogios; desejou 
sucesso aos Vereadores que eram candadatos à reeleição.
O senhor  Presidente  agradeceu pela  acolhida  que recebeu  dos  colegas,  desejou êxito  aos 
Vereadores candidatos à reeleição e disse esperar que o trabalho continuasse sendo conduzido 
de forma serena e a campanha eleitoral de forma limpa.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 6 de outubro de 2008.

Agudo, 29 de setembro de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


