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Data: 24 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), Márcio Halberstadt (PDT), Naldo Killian (PMDB), Pedro de Lima 
(PDT), Sandro Goltz (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: A Ata n.o 46/2008 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Nenhuma foi lida.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foram apresentados o Projeto de Resolução n.o 9/2008 e  as 
Indicações de n.os 268/2008 a 269/2008.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Ismael Müller abriu mão de sua inscrição.
2. O  Vereador  Márcio  Halberstadt  falou  sobre  a  necessidade  de  recuperação  de  algumas 

estradas do município, especialmente as da região de Linha dos Pomeranos, obra serviço 
que seria iniciado até semana seguinte.

3. O Vereador Naldo Killian disse que, no sábado anterior, foi encerrado o campeonato de 
bochas em chanchas de areia, do qual ficaram campeãs as equipes A e B do Bar Central; 
parabenizou a organização do evento,  pedindo que tal  campeonato tivesse continuidade 
com o apoio do poder público; disse que a Secretaria de Obras vinha se empenhando muito 
durante a gestão do senhor Lauri Klein que pretendia concluir até o final de sua gestão a 
recuperação de todas as estradas principais do município.

4. O Vereador Sandro Goltz disse que foram recuperadas estradas da região sul e a maioria 
das estradas vicinais, que seria realizada a recuperação das estradas da região alta e de ruas 
da cidade e que seria dado andamento à pavimentação de ruas; disse que, em viagem a 
Brasília, o senhor Prefeito conseguiu encaminhar a liberação da segunda parcela da obra de 
contenção no Arroio Hermes, de recursos oriundos de emendas parlamentares e de recursos 
para a Patrulha Agrícola; disse que foram realizados contatos para conseguir recursos para 
a construção da Escola Alberto Pasqualini, em Rincão do Pinhal; disse que foi realizada 
audiência pública para discussão do orçamento do município para o ano seguinte.

5. O Vereador Vilson Dias agradeceu ao senhor Ivo Prochnow pelo modo como o substituiu e 
disse  que  tal  substituição  demonstrou  coleguismo;  falou  sobre  a  necessidade  de 
recuperação do acesso à  Avenida Barão do Rio Branco,  nas imediações na Oficina do 
Gaúcho; disse que o Governo do Estado havia se comprometido a realizar uma operação 
tapa-buracos na Rodovia do Imigrante, mas que não houve cobrança para que tal serviço 
fosse realizado; disse que, de volta ao mandato, já havia encaminhado cobrança através do 
Deputado Brito.

6. O  Vereador  Carlito  Schiefelbein  disse  que  foi  realizada  a  abertura  da  temporada  de 
veraneio  no  Balneáreo  Drews  e  parabenizou  a  Soberana  do  Município,  a  senhorita 
Magliane Duttel, por ter aceito ser a Garota Jacuí para representar a região; parabenizou 
aquele balneáreo pela estrutura que apresentou e convidou a população a freqüenta-lo.
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7. A Vereadora Claudete Hoffmann falou sobre a necessidade de realização de estudo sobre a 
instalação de sinalização nas imediações da Escola 7 de Setembro, onde vários acidentes 
haviam ocorrido; disse que apresentou seu relatório sobre o Projeto que dispunha sobre o 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Agudo; disse que a Secretaria da Educação e 
outras equipes realizaram reuniões sobre a implantação e a execução do Plano de Ações 
Articuladas, das quais participou como representante da Câmara Municipal; disse que tal 
iniciativa beneficiaria mais uma vez as escolas de Agudo pelo Ministério da Educação, 
com o oferecimento de cursos de aperfeiçoamento para professores.

8. O  Vereador  Dário  Geis  falou  sobre  a  necessidade  de  realização  de  patrolamento  nas 
estradas  da zona sul  do município,  inclusive  as  vicinais,  de  realização de limpeza  nos 
meios-fios do Bairro Progresso, especialmente nas imediações da Escola Villy Roos, de 
substituição de lâmpadas  no trevo de Rincão do Mosquito  e  de recolocação de placas 
indicativas  de  pontos  turísticos  do  município  que  existiam  nas  imediações  da  Igreja 
Evangélica.

Tribuna Livre: O espaço foi ocupado pela Professora Marta Regina Fontoura Friedrich que 
falou sobre o tema “Greve do magistério público estadual”.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Márcio Halberstadt abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Ismael Müller abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Pauta: Em Discussão Preliminar sobre o Projeto de Resolução n.o 9/2008, nenhum Vereador 
fez uso da palavra.
Explicações Pessoais: Nenhum Vereador manifestou-se.
O  senhor  Presidente  disse  que,  em  sua  viagem  a  Brasília  junto  com  o  Senhor  Prefeito 
Municipal  e  o  Secretário  Municipal  da  Educação  e  Cultura,  conseguiu-se  a  liberação  de 
recursos para o município; disse que tal viagem teve resultado positivo, pois viriam recursos 
para calçamentos, Patrulha Agrícola, contenção do Arroio Hermes e a construção do prédio da 
Escola Alberto Pasqualini; 
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 1.º de dezembro de 2008.

Agudo, 24 de novembro de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


