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Data: 27 de outubro de 2008.
Hora: 19 horas e 5 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),  Naldo 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 Naldo Killian, 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 42/2008 foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 386/2008, 388/2008 e 389/2008.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram apresentados  o  Projeto  de  Lei  n.o 27/2008-E e  as 
Indicações de n.os 255/2008 a 257/2008.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Sandro Goltz disse que foi recuperada a ponte de acesso ao CTG Sentinela do 

Jacuí e que foi realizado patrolamento na estrada que passa por aquele local; disse que 
estava programada a realização de patrolamento nas estradas da região de várzea e que 
estava tendo continuidade a obra de contenção no Arroio Hermes, trabalhos que tiveram o 
andamento  prejudicado  pelas  chuvas  da  semana  anterior;  disse  que  naquela  tarde  foi 
realizada  mais  uma reunião  da  comissão  que  vinha tratando da  revisão  do  Regimento 
Interno.

2. O Vereador Carlito Schiefelbein disse que havia mais de dois meses vinha-se trabalhando 
na revisão do Regimento Interno e que era necessário que os futuros Vereadores tivessem 
firmesa na condução dos trabalhos, especialmente quanto à participação de terceiros na 
sessão, para evitar manifestações de assistentes, como as que ocorreram na sessão anterior; 
disse que cabia aos municípios apenas a regulamentação dos veículos de tração humana e 
animal, que cabia ao DENATRAN a regulamentação do tráfego de bicicletas elétricas, e 
que cabia aos Vereadores atuar dentro de sua competência.

3. A Vereadora Claudete Hoffmann disse que, na sessão anterior, não se manifestou sobre o 
pleito dos proprietários das bicicletas elétricas mas que, posteriormente, pesquisou sobre 
um projeto de lei  do município de Santa Cruz do Sul  que tratava do tema;  disse  que, 
naquele município, a legislação não tratava dos veículos movidos a eletrecidade, já que tal 
questão era de competência federal; disse que a empresa que vendia tais veículos vinha 
enfrentando problemas, já que a Brigada Militar entendia que tais veículos estavam fora da 
lei e o município não vinha aplicando a lei existente, ressaltando que era necessário diálogo 
entre as partes envolvidas.

Em comunicação urgente da liderança do PDT, a Vereadora Claudete Hoffmann disse que 
estava intermediando diálogo entre o  senhor Celso Martins  e  o município para discutir  a 
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possibilidade  de  instalação  de  um  campus  universitário  em  Agudo,  nos  quais  seriam 
oferecidos  dez  cursos,  iniciativa  que  muito  beneficiaria  o  município  com o  aumento  da 
arrecadação  de  impostos  e  a  concessão  de  descontos  nas  mensalidades  para  estudantes 
agudenses; disse que era necessário o município ceder um prédio para funcionamento e doar 
um terreno para a construção da sede; disse que ainda não havia tratativas oficiais e que, 
segundo o senhor Prefeito, o município não poderia assumir ônus, já que tinha compromisso 
com a educação infantil e fundamental, embora pudesse dialogar sobre o caso.
4. O Vereador Dário Geis agradeceu aos Vereados que participavam da comissão que vinha 

tratando da revisão do Regimento Interno e que vinha se reunindo às segundas-feiras; falou 
sobre a necessidade de realização de patrolamento nas estradas da região de várzea e de 
colocação de tubos nas proximidades da balança Bender, na região oeste da cidade, onde 
havia casas que estavam com sua estrutura abalada; disse que reunir-se-ia com o Secretário 
da Educação para tratar sobre o projeto Correio nas Escolas, já que havia recebido resposta 
positiva dos Correios para a implantação de tal projeto no município, o que permitiria a 
entrega de correspondências nas localidades e resultaria em mais recursos para as escolas; 
manifestou  sua  solidariedade  aos  proprietários  de  bicicletas  elétricas  que  estavam 
impossibilitados de usá-las.

5. O Vereador Ismael Müller disse que, em contato com a Câmara Municipal de Santa Cruz 
do Sul, soube que era necessária uma regulamentação do CONATRAN sobre o uso de 
bibicletas elétricas; disse que cabia à Câmara Municipal uma cobrança aos Deputados para 
que  eles  trabalhassem  para  ver  essa  regulamentação  editada  em  breve;  falou  sobre  a 
necessidade de realiação de limpeza dos canterios centrais de ruas da cidade.

6. O Vereador Ivo Prochnow cobrou do município explicação sobre a responsabilidade pela 
obra de um muro que caiu em terreno da Cooperativa Médio Jacuí.

7. O Vereador Márcio Halberstadt falou sobre a necessidade de o Secretário de Obras dar 
atenção especial às principais estradas do município que ficaram em péssimas condições 
depois das chuvas, e de evitar deixar alguma região sem atendimento.

8. O Vereador  Naldo Killian manifestou sua satisfação por  retornar  à  Câmara  Municipal, 
agradeceu a Deus pela oportunidade e aos demais Vereadores pelo aprendizado que teve 
com eles,  o que resultou em uma ampliação de quarenta por cento em sua votação na 
eleição, em relação à anterior.

O  senhor  Presidente  disse  que  encaminhou  correspondência  ao  senhor  Prefeito  e  ao 
comandante da Brigada Militar convidando-os para, em reunião, tratar da questão do tráfego 
de bicicletas elétricas.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Márcio Halberstadt abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Ivo Prochnow abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Projeto  de  Resolução  n.o 8/2008,  que  “ALTERA  RESOLUÇÃO  7/2007,  DE  27  DE 

NOVEMBRO DE 2008”: em Discussão Geral, nenhum Vereador manifestou-se; Emenda 
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n.o 01 aprovada por unanimidade; aprovado por unanimidade.
Pauta: Discussão Preliminar sobre Projeto de Lei n.o 27/2008-E: nenhum Vereador fez uso da 
palavra.
Explicações Pessoais: Nenhum Vereador fez uso da palavra.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 3 de novembro de 2008.

Agudo, 27 de outubro de 2008.

Ver. Márcio Halberstadt
Vice-Presidente

Ver. Pedro de Lima
Presidente


