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Data: 3 de novembro 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).
Apreciação de atas: A Ata n.o 43/2008 foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura de correspondências recebidas: Nenhuma foi lida.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram  apresentadas  as  Indicações  de  n.os 258/2008  a 
262/2008.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Carlito Schiefelbein abriu mão de sua inscrição.
2. A Vereadora  Claudete  Hoffmann falou sobre  a  necessidade de  recuperação  urgente  da 

estrada de Porto Agudo; parabenizou a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em 
Agudo  e  a  ACISA  pela  realização  do  concerto  em  homenagem  ao  Dia  da  Reforma 
Luterana e aos vinte e cinco anos da ACISA e disse que, no sábado anterior, participou de 
homenagem  aos  centro  e  cinqüenta  e  um anos  da  imigração  alemã  na  Colônia  Santo 
Ângelo; parabenizou o Grupo de Fitoterapia Guardiães das Ervas de Agudo pela atuação na 
Festa do Moranguinho, quando uma bióloga realizou palestras sobre medicina natural.

3. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de substituição de lâmpadas no trevo da 
RS  287,  de  realização  de  limpeza  nos  meios-fios  da  Avenida  José  Bonifácio,  nas 
imediações do Atlético Clube Avenida, e de recuperação das estradas de todo o município 
que ficaram em estado precário depois da chuva.

4. O Vereador Ismael Müller abriu mão de sua inscrição.
5. O Vereador Ivo Prochnow falou sobre a necessidade de realização de um aterro nos fundos 

da  Escola  7  de  Setembro,  em Picada do  Rio,  com a  terra  da  Comunidade Evangélica 
daquela localidade, visando a construção de um campo de futebol de dimensões oficiais, 
obra que deveria ser realizada durante o Verão.

6. O Vereador Márcio Halberstadt abriu mão de sua inscrição.
7. O Vereador Naldo Killian falou sobre a necessidade de construção de abrigos nos pontos de 

parada  de  ônibus  escolar  existentes  defronte  às  Escolas  Santos  Dumont  e  Paraíso  da 
Criança, na Vila Caiçara.

8. O Vereador Sandro Goltz disse que, naquele dia, foi realizada mais uma reunião sobre a 
revisão do Regimento Interno, trabalho que seria encerrado na semana seguinte; disse que 
estava  previsto  o  término  da  recuperação  das  estradas  da  região  sul,  mas  que  seria 
priorizada a recuperação da estrada que liga a cidade à Picada do Rio, Linha Boêmia e 
Novo São  Paulo;  disse  que,  mesmo após  a  eleição,  a  Secretaria  de  Obras  continuaria 
realizando seu serviço normalmente, se o clima permitisse; disse que estava por reiniciar, 
naquela semana, a obra de calçamento da Rua Floriano Zurowski e da Avenida Borges de 
Medeiros, já que o encerramento da greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal 



ATA N.o 44/2008
DA 35.a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2008

f. 2 de 2

permitiu  a  liberação  de  recursos  para  aquelas  obras;  disse  que,  apesar  disso,  aqueles 
trabalhos ficariam prejudicados, pois o atrazo na liberação dos recursos faria a empresa 
fornecedora das pedras fornecer menor número de material do que o previsto.

Tribuna Livre: O senhor Darlan Schiefelbein falou sobre o tema “Projeto Escolhinha do 
Atlético Clube Avenida”.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Ismael Müller abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Dário Geis abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Pauta: Discussão Preliminar sobre Projeto de Lei n.o 27/2008-E: nenhum Vereador fez uso da 
palavra.
Explicações Pessoais:
1. A Vereadora Claudete Hoffmann parebenizou o Atlético Clube Avenida pelo trabalho que 

vinha realizando em sua escolhina de futebol e colocou-se à disposição da entidade para a 
elaboração de projetos de busca de recursos do Instituto Gerdau; disse que o Supremo 
Tribunal  Federal  aprovou  Emenda  que  permitia  aposentaria  especial  a  professores  que 
exercem  também atividades  de  direção,  coordenação  e  assessoramento  pedagógico  em 
escolas.

2. O  Vereador  Carlito  Schiefelbein  disse  que  Agudo  vinha  revelando  pessoas  que  se 
dedicavam ao trabalho comunitário, como era do caso do senhor Darlan Schiefelbein que 
vinha atuando no Atlético Clube Avenida no acolhimento de crianças de rua, integrando o 
esporte  à  educação;  disse  que  era  necessário  ajudar  aquela  entidade  e  lamentou  a 
necessidade de contratação de empresa de fora do município para realizar os projetos de 
busca  de  recursos,  dizendo  que  o  município  devia  atuar  naquela  área;  disse  que  era 
necessário criar, em Agudo, a Liga Feminina de Combate ao Câncer e que devia-se buscar 
outras empresas para ajudar o Atlético Clube Avenida.

Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 10 de novembro de 2008.

Agudo, 3 de novembro de 2008.

Ver. Márcio Halberstadt
Vice-Presidente

Ver. Pedro de Lima
Presidente


