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Data: 13 de outubro de 2008.
Hora: 19 horas e 10 minutos.
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 40/2008 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  Requerimento  n.o 12/2008  e  as 
Indicações de n.os 249/2008 a 250/2008.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Márcio Halberstadt abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Moisés Killian abriu mão de sua inscrição.
3. O  Vereador  Sandro  Goltz  disse  que  naquela  data  foi  realizada  a  primeira  reunião  de 

apreciação do Projeto de Resolução  n.o 7/2008, que trata do novo Regimento Interno, e 
que, na segunda-feira seguinte, tal trabalho teria continuidade.

4. O Vereador Vilson Dias falou sobre a necessidade de instalação de luminária na travessa 
existente nas proximidades da empresa Siegram e disse que apresentou requerimento de 
licença para tratar de assuntos de interesse particular, o que possibilitaria que o suplente 
Ivo Prochnow voltasse a atuar.

5. O Vereador Carlito Schiefelbein abriu mão de sua inscrição.
6. A Vereadora Claudete Hoffmann falou sobre a necessidade de instalação de luminárias em 

vários pontos da RS 348, no trecho entre a Rua Voluntários da Pátria e o acesso à Escola 
Santos Reis, e de realização de estudo sobre o oferecimento de curso de capacitação de 
empregadas domésticas.

7. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de colocação de tubos de esgoto defronte 
à empresa Siegram, de limpeza dos meios-fios no entorno da Escola Villy Roos e em todo 
o Bairro  Progresso,  e  de  substituição  de lâmpadas  nas  proximidades  do Seminário,  no 
Canto Católico, e nas imediações do Arroio Ruppenthal, na estrada de Rincão Despraiado; 
falou sobre a necessidade de instalação de uma luminária na Rua General Flores, abaixo da 
oficina Prevedello, de continuidade do serviço de substituição de tubos na Avenida José 
Bonifácio,  nas imediações da Avenida Santo Angelo,  e  de realização de melhorias nas 
estradas de Várzea do Agudo, Porto Alves e Porto Agudo, já que se aproximava o período 
de plantio de arroz.

8. O Vereador Ismael Müller abriu mão de sua inscrição.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Carlito Schiefelbein abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
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1. Projeto de Lei n.o 22/2008-E, que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A RESSARCIR 
CUSTOS COM ALUGUEL À EMPRESA REGINA ROSA DA ROSA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”:  em  Discussão  Geral,  o  Vereador  Carlito  Schiefelbein  pediu  a 
aprovação da proposição e disse que o Poder Executivo, à pedido de Vereadores, enviou 
Mensagem Retificativa à matéria; o Vereador Vilson Dias disse que a posição do IGAM 
nada  apresentava  em contrário  à  matéria  e  ao  prédio  que  seria  locado  para  abrigar  a 
empresa  beneficiada;  disse  estar  satisfeito  com  a  Mensagem  Retificativa  do  Poder 
Executivo que reduzia o tempo de locação previsto no texto original; aprovado por 7 votos 
favoráveis e 1 contrário – o do Vereador Ismael Müller.

2. Projeto de Lei n.o 23/2008-E, que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A RESSARCIR 
CUSTOS COM ALUGUEL À EMPRESA REGINA ROSA DA ROSA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”: em Discussão Geral, nenhum Vereador manifestou-se; aprovado por 
unanimidade.

3. Requerimento  n.o 12/2008: em discussão, nenhum Vereador manifestou-se; aprovado por 
unanimidade.

4. Pedido  de  Informações  n.o 11/2008:  o  Vereador  Carlito  Schiefelbein,  autor,  requeriu  a 
retirada de tramitação da proposição.

Pauta: Discussão Preliminar sobre  os Projetos de Lei n.os 25/2008-E e 26/2008-E: nenhum 
Vereador fez uso da palavra.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Vilson Dias disse que votou pela aprovação do Projeto de Lei  n.o 22/2008-E 
porque não havia nela inconstitucionalidade e disse que era necessário que o município desse 
atenção às empresas locais, já que muitas precisavam de incentivos, questão que não vinha 
sendo percebida pela administração municipal.
2. O Vereador  Moisés Killian disse que estava programada a realização de melhorias  nas 
estradas de Várzea do Agudo, Porto Alves e Picada do Rio logo que o clima permitisse; 
elogiou o Vereador Carlito Schiefelbein pela retirada do Pedido de Informações que havia 
apresentado e  disse que recebeu convite para evento  que seria  realizado pela Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em Santa Maria.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 20 de outubro de 2008.

Agudo, 13 de outubro de 2008.

Ver. Márcio Halberstadt
Vice-Presidente

Ver. Pedro de Lima
Presidente


