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Data: 1.º de dezembro 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 47/2008 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 435/2008, 436/2008 e 427/2008.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram  apresentados  o  Projeto  de  Lei  Complementar  n.o 

2/2008-E e o Projeto de Lei n.o 28/2008-E e as Indicações de n.os 270/2008 a 271/2008.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador  Márcio  Halberstadt  disse  que as  chuvas que ocorreram em Santa  Catarina 

causaram a maior tragédia já ocorrida no país, quando houve centenas de mortos e várias 
pessoas desabrigadas, situação que exigia a ajuda de todos.

2. O Vereador Naldo Killian falou sobre a necessidade de realização de melhorias nas ruas da 
Vila  Caiçara  e  de  construção  de  abrigos  nos  pontos  de  parada  de  ônibus  das  Escolas 
Paraíso da Criança e Santos Dumont; disse que se pensava que tragédias como a de Santa 
Catarina ocorriam somente em outros países e que o ocorrido mostrava que, para Deus, 
nada era impossível.

3. O Vereador Sandro Goltz  disse que foi  realizado patrolamento nas estradas vicinais  da 
região sul e que estava por ser feita a recuperação da estrada geral daquela região e da 
estrada que liga Agudo à Linha Branca e Linha Nova e à Nova Boêmia; disse que, em 
Santa Cruz do Sul, estava ocorrendo processo de regularização do tráfego de bicicletas 
elétricas, o que já havia ocorrido nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo; disse 
que o município de Agudo procuraria regularizar o tráfego daquele veículos, mas que seria 
necessário ter Carteira Nacional de Habilitação para conduzi-los.

4. O  Vereador  Vilson  Dias  falou  sobre  a  necessidade  de  recuperação  das  estradas  não 
pavimentadas do perímetro urbano e de recolocação de paralelepípedos na Rua Germano 
Hentschke; disse que a tragédia ocorrida em Santa Catarina era a maior já ocorrida no país 
e que estava sendo muito freqüente a falta de abastecimento de energia elétrica,  o que 
vinha  causando  prejuízos  aos  produtores  rurais,  situação  que  merecia  a  atenção  dos 
Vereadores  para que fosse  revertida;  disse  que o atendimento do Corpo de Bombeiros 
enfrentava dificuldades há mais de um ano e que não se via solução para o caso, pois cada 
sinistro que ocorria necessitava ser atendido pelos bombeiros de Restinga Seca.

5. O Vereador Carlito Schiefelbein abriu mão de sua inscrição.
6. A Vereadora Claudete Hoffmann falou sobre a necessidade de o setor de fiscalização do 

município notificar os proprietários de terrenos baldios onde o matagal havia tomado conta, 
pois tal situação prejudicava os vizinhos e a estética da cidade; parabenizou o Gabinete da 
Primeira-Dama, o grupo de voluntárias e o setor de eletrificação pelo trabalho de instalação 
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dos enfeites natalinos e pela realização do Natal de Luz; disse que a Comissão de Finanças, 
Orçamento,  Mérito  e  Serviços  Públicos,  na  quarta-feira  seguinte,  realizaria  audiência 
pública sobre a prestação de contas do terceiro trimestre do ano da Secretaria da Saúde.

7. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de realização de limpeza e pintura de 
meios-fios  no  Bairro  Progresso,  trabalho  que  havia  iniciado,  e  de  realização  de 
patrolamento nas estrada da região sul, o que já havia ocorrido; disse que moradores de 
Linha Branca e Canto Católico estavam sendo prejudicados com a diminuição da tensão da 
rede de energia elétrica e que a empresa AES Sul vinha prometendo, havia muito tempo, 
um estudo que nunca ocorria sobre aquela situação; disse que, toda vez que terminava uma 
festa como a abertura das festividades natalinas, ficava triste, pois era grande o lixo que 
ficava na rua, situação exigia que uma equipe fosse organizada para realizar a limpeza.

8. O Vereador Ismael Müller abriu mão de sua inscrição.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Dário Geis abriu mão de sua inscrição.
2. A Vereadora Claudete Hoffmann 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  segundo  turno  de  votação,  foi  aprovado  por 
unanimidade.

2. Projeto de Lei n.o 27/2008-E, que “ESTABELECE CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO 
DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS  DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA  SOCIAL”:  em 
Discussão Geral, o Vereador Dário Geis disse que a proposição ía ao encontro ao que a 
Assistência Social vinha realizando, já que a falta de uma lei como a proposta deixava 
aquele  órgão  de  mãos  atadas  para  fazer  mais;  o  Vereador  Vilson  Dias  disse  que  as 
comissões  agiram  de  forma  tranqüila  em  relação  àquela  proposição  e  manifestou  sua 
satisfação com o fato de estar ela em votação e de não haver restrições a ela de parte dos 
Vereadores; disse que a matéria era mais uma forma de assegurar direitos às pessoas que 
enfrentavam mais dificuldades; aprovado por unanimidade.

3. Projeto de Resolução n.o 7/2008, que “DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS”: em Discussão Geral, o Vereador Dário Geis 
disse que as Emendas apresentadas à proposição foram o resultado de um profundo estudo 
sobre a proposta de novo Regimento Interno da Câmara; disse que tais Emendas tratavam 
da composição dos membros titulares e suplentes das comissões, de prazos para emissão de 
pareceres, da correção de atas e da simplificação das etapas de tramitação das proposições, 
entre outros assuntos; disse que o debate realizado teve por objetivo dar à Câmara um 
Regimento simplificado e moderno e agradeceu a todos que participaram da discussão nas 
comissões e aos Vereadores que muito se empenharam no estudo daquela matéria;  em 
votação conjunta, as Emendas n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
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43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61 e  62 foram 
aprovadas por unanimidade; o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade.

4. Projeto  de  Resolução  n.o 9/2008,  que  “AUTORIZA  A  CÂMARA  MUNICIPAL  A 
PARTICIPAR,  COMO  CO-PROMOTORA,  COM  O  INSTITUTO  CULTURAL 
BRASILEIRO-ALEMÃO,  DE  EVENTO  DO  NATAL  DE  LUZ  E  A  REALIZAR 
DESPESAS COM SUA REALIZAÇÃO”: em Discussão Geral, o Vereador Vilson Dias 
disse que a proposição era importante porque permitia a participação da Câmara Municipal 
na promoção do Natal de Luz, organizado pelo Instituto Cultural Brasileiro-Alemão, com o 
custeio de parte das despesas; aprovado por unanimidade.

Pauta: Em Discussão Preliminar  sobre o Projeto  de Lei  Complementar  n.o 2/2008-E e o 
Projeto de Lei n.o 28/2008-E, a Vereadora Claudete Hoffmann parabenizou a administração 
municipal  e o Presidente do PREVIAGUDO por terem acatado sugestão sua de propor a 
extenção de aposentadoria especial para os professores que exerceram atividades de direção 
de escola, planejamento pedagógico e assessoramento pedagógico.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Vilson Dias disse que, quando o senhor Vice-Prefeito assumiu a Chefia do 

Poder Executivo, apresentou ao Secretário de Obras um pedido do proprietário da empresa 
de artesanato Lã e Couro que solicitava a realização de uma hora e meia de serviço de 
carga e descarga por uma retroescavadeira, serviço com a qual o Secretário comprometeu-
se a executar, mas acabou não sendo realizado.

Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 8 de dezembro de 2008.

Agudo, 1.º dezembro de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


