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Data: 10 de novembro de 2008.
Hora: 19 horas.
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 44/2008 foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 407/2008 e 408/2008.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram  apresentadas  as  Indicações  de  n.os 263/2008  a 
265/2008.
Pequeno Expediente:
1. A  Vereadora  Claudete  Hoffmann  falou  sobre  a  necessidade  de  recuperação  da  Rua 

Francisco Pöetter e da estrada de Porto Agudo; disse que, deste o mês de agosto do ano 
corrente,  tramitavam o Projeto de Emenda à Lei Orgânica  n.o 1/2008-L e o Projeto de 
Resolução que tratava da revisão do Regimento Interno, proposições que estavam sendo 
estudadas por uma Comissão Especial da qual era a Relatora; disse que tal Comissão estava 
tendo a assessoria do Interlegis e de um servidor da Casa; disse que, na semana seguinte, 
poderia ser votada, em primeiro turno, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica e que, depois 
do segundo turno, poderia ser votada a proposição que tratava do novo Regimento Interno.

2. O Vereador Dário Geis disse que a Comissão Especial que estudava os Projetos de Emenda 
à  Lei  Orgânica  n.o 1/2008-L e  de  Resolução  do  Regimento  Interno vinha fazendo um 
grande estudo sobre eles,  o  que vinha resultando em melhorias  no Regimento Interno; 
agradeceu ao servidor da Câmara Municial  que estava assessorando aquela Comissão e 
falou sobre a necessidade de instalação de uma luminária na Avenida Borges de Medeiros, 
no trecho entre o Mercado Brasil e a Rua Paul Harris; disse que apresentaria Pedido de 
Informações sobre a qualidade das pedras que vinham sendo usadas na obra de calçamento 
da Rua Floriano Zurowski, na entrada da Vila Caiçara.

3. O Vereador Ismael Müller abriu mão de sua inscrição.
4. O Vereador Ivo Prochnow abriu mão de sua inscrição.
5. O Vereador Márcio Halberstadt abriu mão de sua inscrição.
6. O Vereador Naldo Killian disse que seria patrolada a estrada da Volta do Porto Agudo logo 

que fosse concluída a recuperação da via que liga Agudo a Novo São Paulo.
7. O  Vereador  Sandro  Goltz  disse  que  as  frentes  de  construção  de  calçamentos  teriam 

continuidade  naquele  semana  e  que  o  senhor  Prefeito  vinha  buscando  recursos  para  a 
construção de novos calçamentos de ruas; disse que a obra de contenção das cabeceiras do 
Arroio Hermes estava tendo continuidade e que estava por ser realizada recuperação das 
vias que foram danificadas pelas chuvas, priorizando às que estavam em pior situação.

8. O  Vereador  Carlito  Schiefelbein  disse  que,  em  reunião  com  o  senhor  Prefeito  e 
representantes  da  Escola  7  de  Setembro,  tratou-se  da  realização  de  melhorias  naquele 
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educandário, como a construção do ginásio de esportes, do campo de futebol e do seu novo 
prédio; disse que, além disso, tratou-se da obra de calçamento da estrada da localidade de 
Picada do Rio e do abastecimento de água naquela localidade.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. A Vereadora Claudete Hoffmann abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Carlito Schiefelbein abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Projeto  de  Lei  n.o 25/2008-E,  que  “DISPÕE  SOBRE  AS  DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”: em Discussão Geral, nenhum Vereador manifestou-se; aprovado por 
unanimidade.

2. Projeto de Lei n.o 26/2008-E, que “ALTERA E INCLUI NOVAS METAS DO ANEXO I – 
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONSTANTES DA 
LEI  MUNICIPAL  N.º  1.618/2005,  ALTERADA  PELAS  LEIS  Nº  1.656/2006  E 
1.692/2007”: em Discussão Geral, a Vereadora Claudete Hoffmann disse que audiência 
pública  que  tratou  daquela  proposição,  na  qual  concluiu-se  que  eram  necessárias 
modificações na matéria,  e que não havia irregularidades na Mensagem Retificativa do 
Poder Executivo; disse que nenhuma entidade reivindicou recursos do orçamento e que, 
nos quatro anos da legislatura, nunca houve emendas individiais de Vereador; disse que 
havia  recursos  no  orçamento  do  ano  seguinte  para  a  construção  do  calçamento  da 
localidade de Picada do Rio; aprovado por unanimidade.

Pauta: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Explicações Pessoais: Nenhum Vereador manifestou-se.
O senhor Presidente disse que as comunidades de Rincão do Pinhal e Porto Alves estavam 
satisfeitas com o início da construção de dois poços artesianos; parabenizou o funcionário da 
Câmara Municipal que vinha assessoramento a Comissão Especial que tratava do Regimento 
Interno; disse que sugeriria ao Prefeito que fossem construídas rótulas em pontos da cidade, o 
que melhoraria o tráfego de veículos e evitaria acidentes.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 17 de novembro de 2008.

Agudo, 10 de novembro de 2008.

Ver. Márcio Halberstadt
Vice-Presidente

Ver. Pedro de Lima
Presidente


