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Data: 20 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), Ivo Prochnow (PP), Márcio Halberstadt (PDT), Moisés Killian 
(PMDB), Pedro de Lima (PDT) e Sandro Goltz (PMDB).
A convite  do senhor Presidente,  o Vereador  Márcio Halberstadt  assumiu a Secretaria  dos 
trabalhos.
Ato de posse: Foram realizados os atos de posse do Vereador Ivo Prochnow, com a leitura do 
Termo de Posse, sua assinatura e a declaração de posse feita pelo senhor Presidente.
Apreciação de atas: A Ata n.o 41/2008 foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondência protocoladas sob 
os n.os 372/2008, 375/2008 e 377/2008.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foram apresentados o Projeto de Resolução n.o 8/2008 e as 
Indicações de n.os 251/2008 a 254/2008.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Moisés Killian disse que voltaria à Secretaria de Obras e tentaria, em curto 

prazo, solucionar o problema das más condições de tráfego da RS 348, questão que poderia 
contar com a parceria do município; disse que os condutores de bicicletas elétricas estavam 
encontrando dificuldades e que o município poderia criar lei específica para aquele tipo de 
condução, como havia em Santa Maria.

2. O Vereador Sandro Goltz disse que foi realizado patrolamento nas estradas da volta do 
CTG Sentinela do Jacuí, Canto Católica e Linha Teutônia e que havia intensão de realizar 
patrolamento na estrada que liga a cidade a Picada do Rio, Linha Boêmia e à divisa com 
Ibarama e nas vias das regiões de várzea; disse que, à tarde, foi realizada audiência pública 
que tratou do orçamento do município para o ano seguinte e que, a seguir, foi realizada 
reunião  da  comissão  que  vinha  tratando  da  revisão  do  Regimento  Interno  da  Câmara 
Municipal.

3. O Vereador Carlito Schiefelbein abriu mão de sua inscrição.
4. A Vereadora Claudete Hoffmann disse que, naquela tarde, presidiu audiência pública que 

tratou de mudanças no Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 
seguinte, quando percebeu-se que havia necessidade de alterações em ambas as matérias, o 
que seria solicitado ao Poder Executivo.

5. O  Vereador  Dário  Geis  manifestou  sua  solidariedade  com  as  pessoas  que  adquiriram 
bicicletas elétricas, dos quais vinha sendo exigida a Carteira Nacional de Habilitação; disse 
que em Santa Cruz do Sul estava sendo instituída lei que beneficiava aqueles proprietários 
e que o município devia criar lei semelhante; falou sobre a necessidade de instalação de 
luminária na Avenida Euclides Kliemann, nas proximidades da residência de número 1225, 
de instalação de meios-fios no trevo de acesso ao Canto Católico, no Bairro Progresso, de 
colocação  de  tubos  na  Avenida  José  Bonifácio,  no  trecho  que  leva  à  Avenida  Santo 
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Angelo, e de instalação de placa indicativa de preferência perto da Escola Willy Roos.
6. O Vereador Ismael Müller disse que o Poder Executivo não aceitou proposta de criação de 

lei que regulava o tráfego de bicicletas elétricas no município sob a alegação de não ser tal 
matéria  de competência municipal;  disse que,  de acordo com informações sobre outros 
municípios, cabia sim ao município tratar daquela questão, o que poderia vir a ser feito pela 
Câmara Municipal.

7. O Vereador Ivo Prochnow agradeceu pela boa acolhida recebida dos demais Vereadores em 
sua volta à Câmara Municipal e ao Vereador Vilson Dias por ter oportunizado, com sua 
licença, que ele voltasse a atuar na Casa.

8. O Vereador Márcio Halberstadt falou sobre a necessidade de realização de patrolamento na 
estrada da Gruta dos Índios e de construção de um abrigo no ponto de parada de ônibus 
existente defronte à residência Kuhlmann, em Linha Nova; agradeceu pela presença na 
sessão de proprietários de motocicletas movidas por bateria que estavam tendo dificuldades 
devido  ao  aumento  das  exigências  para  que  eles  pudessem  conduzi-las;  disse  que 
Vereadores e a administração, juntos, deviam achar solução para que aqueles condutores 
não tivessem prejuízos, já que haviam investido para ter um veículo de baixo custo de uso.

O senhor Presidente disse que no município de Agudos, em São Paulo, havia lei que tratava 
do tráfego de bicicletas elétricas e que regulava que elas deviam ser emplacadas gratuitamente 
pelo município,  visando a existência  de um cadastro daqueles veículos,  e que tratava das 
exigências de obediciência a regras de trânsito pelos seus condutores; disse que era necessário 
realizar  um  treinamento  para  os  condutores  e  não  exigir  deles  a  Carteira  Nacional  de 
Habilitação, além de exigir idade mínima para dos condutores.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Sandro Goltz abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Moisés Killian abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Projeto  de  Lei  n.o 24/2008-E,  que  “DENOMINA  RUAS  DO  PLANO  DIRETOR  DA 

CIDADE DE AGUDO”: em Discussão Geral, nenhum Vereador manifestou-se; aprovado 
por unanimidade.

Pauta: Discussão Preliminar sobre  Projeto de Resolução n.o 8/2008: nenhum Vereador fez 
uso da palavra.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Moisés Killian disse que o Poder Executivo colocou-se à disposição para tratar 
do  problema  dos  condutores  de  bicicletas  elétricas  e  que  o  município  tomaria  todas  as 
medidas relativas ao caso que estivessem de acordo com a lei.
2. O  Vereador  Dário  Geis  disse  que  era  necessário  intervir  para  que  o  Poder  Executivo 
tomasse a iniciativa de apresentar proposição que beneficiasse os proprietários de bicicletas 
elétricas; falou sobre a necessidade de patrolamento nas vias da região baixa do município, 
pois estava-se no período de plantio de arroz.
3. O Vereador Carlito Schiefelbein manifestou satisfação com a notícia de recuperação da 
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estrada que liga a cidade a Novo São Paulo; disse que aquele seria o primeiro ano, dos oito em 
que  foi  Vereador,  que  não  apresentaria  propostas  de  alteração  à  proposição  de  Lei  de 
Diretrizes Orçamentárias; disse que os Vereadores que assumiriam no ano seguinte deviam 
tomar cuidado com o fato de haver mais recursos, no ano seguinte, para o plantão médico do 
que para  aquisição de medicamentos;  disse que cabia ao CONATRAN regular  o uso de 
veículos movidos à combustão e que os veículos movidos à eletricidade eram novidade que 
não estava prevista; disse que os proprietários daqueles veículos deviam pressionar para que 
seus  interesses  fossem  atendidos  e  que  a  Câmara  Municipal  devia  enviar  documento  à 
FAMURS, à Assembléia Legislativa e à Câmara Municipal para que o CONATRAN tratasse 
daquela  questão,  até  pela  necessidade  de  regular  aspectos  relativos  à  segurança  no  uso 
daqueles veículos.
Em comunicação urgente da liderança do PP, o Vereador Ismael Müller disse que apoiaria 
uma  iniciativa  tomada  pelo  Poder  Executivo  que  viesse  a  beneficiar  os  proprietários  de 
bicicleta elétrica e parabenizou-os por sua união.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 27 de outubro de 2008.

Agudo, 20 de outubro de 2008.

Ver. Márcio Halberstadt
Vice-Presidente

Ver. Pedro de Lima
Presidente


