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Data: 17 de novembro de 2008.
Hora: 19 horas e cinco 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) e Sandro Goltz (PMDB). Ausente o Pedro de Lima (PDT).
O senhor Vice-Presidente, Vereador Márcio Halberstadt, assumiu a Presidência dos trabalhos 
e convocou a Vereadora Claudete Hoffmann para atuar como Secretária.
Apreciação de atas: A Ata n.o 45/2008 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Nenhuma foi lida.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foram apresentadas o Pedido de Informações n.o 12/2008 e as 
Indicações de n.os 266/2008 a 267/2008.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Dário Geis  falou sobre a necessidade de limpeza de valetas e colocação de 

cascalho na estrada do Canto Paraná, de levantamento daquela via nas proximidades da 
rodovia,  de patrolamento na estrada de Rincão do Inferno e de recolocação das placas 
turísticas que da saída para Linha dos Pomeranos e das imediações da Igreja Evangélica.

2. O Vereador Ismael Müller falou sobre a necessidade de limpeza de meios-fios devido à 
proximidade do Natal e do final de ano, em especial nas imediações da Avenida Concórdia.

3. O Vereador Ivo Prochnow falou sobre a necessidade de realização de patrolamento e de 
colocação  de  pedregulhos  na  estrada  que  liga  Picada  do  Rio  à  Linha  dos  Coqueiros 
passando pela costa do Rio Jacuí e agradeceu pela realização de patrolamento na estrada 
que liga Picada do Rio a Novo São Paulo; agradeceu aos demais Vereadores, em especial 
ao Vereador Vilson Dias, pela oportunidade que teve de atuar na Câmara Municipal e pela 
recepção dos demais.

4. O Vereador Naldo Killian abriu mão de sua inscrição.
5. O Vereador Sandro Goltz disse que estavam sendo  instalados enfeites natalinos na cidade e 

fechados buracos de ruas da cidade; disse que, no final de semana, foi realizada colocação 
de cascalho em via de Cerro dos Beling e Cerro dos Camargo e patrolamento na estrada de 
Novo São Paulo; disse que foi encerrado o patrolamento em Várzea do Agudo e que seria 
realizado o mesmo serviço em Linha Teutônia Sul, Canto Paraná, Volta da Lagoa e Cerro 
Chato; disse que essa atuação mostrava que a equipe de obras estava trabalhando de modo 
igual ao que trabalhou durante a campanha eleitoral, como foi pedido na Casa.

6. O Vereador Carlito Schiefelbein nabriu mão de sua inscrição.
7. A Vereadora Claudete Hoffmann disse que o Prefeito Municipal criou o comitê local do 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, no qual ela atuava como represetante 
do  Poder  Legislativo,  que  tinha  por  atribuição  analisar,  acompanhar  e  avaliar  a 
implementação do Plano de Ações Articuladas na Educação; disse que tal Programa era do 
Ministério da Educação,  visava a qualificação dos professores e, por ele,  sería possível 
conseguir mais recursos para o município.



ATA N.o 46/2008
DA 37.a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2008

f. 2 de 2

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Sandro Goltz agradeceu aos demais Vereadores pela parceria dos anos em que 

atuaram juntos e pela aprovação dos projetos mais importantes, o que ocorreu apesar de o 
Governo ter só dois parlamentares e porque todos tinham por objetivo a melhoria da vida 
da comunidade; agradeceu ao PP por ter cedido por um período sua vaga ao Vereador Ivo 
Prochnow,  permitindo  que  ele  trouxesse  reivindicações  de  sua  comunidade,  e  aos 
Vereadores do PDT pela parceria na apreciação das proposições; agradeceu ao Vereador 
Carlito Schiefelbein pela atuação na melhoria dos projetos e ao Vereador Dário Geis por 
ter  emprestado  sua  experiência  em  administração  à  Casa  e  lembrou  o  empenho  do 
Vereador Naldo Killian na defesa da Vila Caiçara; disse que cabia aos Vereadores reeleitos 
levar  sua  experiência  à  próxima  legislatura,  que  seu  objetivo  devia  ser  a  melhoria  do 
município e que o agir próprio de campanha eleitoral devia ficar no passado; disse que 
Agudo era exemplo de Democracia, pois os partidos deixavam de ser prioridade depois do 
período eleitoral; cumprimentou os servidores responsáveis pela organização da Câmara 
pela capacidade de trabalho, disse esperar que o próximo Presidente iniciasse a obra da 
sede da Câmara Municipal e agradeceu pela paciência e pelo aprendizado que teve na Casa.

2. O Vereador Naldo Killian abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Projeto  de  Emenda  à  Lei  Orgânica  n.o 1/2008-L,  que  “ALTERA  E  SUPRIME 

DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE AGUDO”: em Discussão Geral, 
nenhum  Vereador  manifestou-se;  em  primeiro  turno  de  votação,  foi  aprovado  por 
unanimidade.

2. Pedido de Informações n.o 12/2008: em discussão, o Vereador Dário Geis disse que era 
necessário obter informações sobre as pedras que estavam sendo usadas no calçamento da 
Rua Floriano Zurowski, na entrada da Vila Caiçara, pois a comunidade vinha questionando 
sua qualidade, já que algumas já haviam quebrado; aprovado por unanimidade.

Pauta: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Explicações Pessoais: Nenhum Vereador manifestou-se.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 24 de novembro de 2008.

Agudo, 17 de novembro de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


