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Data: 8 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 48/2008 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 444/2008, 447/2008 e 439/2008.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram  apresentados  o  Projeto  de  Lei  n.o 29/2008-E,  o 
Requerimento n.o 13/2008 e as Indicações de n.os 272/2008 a 276/2008.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Naldo Killian disse que o ano de 2009 seria um ano promissor, o que era 

demonstrado pela proposição relativa à área de habitação que havia chegado à Casa; disse 
que lutaria para que, no ano seguinte, fossem construídos um ginásio de esportes e um 
posto de saúde na Vila Caiçara; disse que, na semana anterior, foi realizado patrolamento 
em vias daquela Vila e na estrada que liga a Britadeira Cassel ao Cerro Pilecco e falou 
sobre a necessidade de recuperação das estradas de Finckemberg.

2. O Vereador Sandro Goltz disse que tinha continuidade a recuperação de ruas, como na 
Avenida Paraíso, e a seqüência das obras de contenção das cabeceiras do Arroio Hermes; 
disse  que  continuavam  abertas  as  incrições  para  os  cursos  pós-graduação  em  Gestão 
Educacional e em Tecnologias da Informação e da Comunicação Aplicadas à Educação; 
disse  que,  no  ano  seguinte,  Agudo  contaria  também  com  curso  de  graduação  em 
Sociologia.

3. O Vereador Vilson Dias disse que reconhecia o trabalho incansável que vinha sendo feito 
pelo setor de obras para dar condições de tráfego às vias, mas disse que era necessário dar 
atenção a  vários  acessos  para que estivessem em condições até  o Natal;  falou sobre a 
necessidade de recuperação da Volta dos Kesseler e das vias de acesso à propriedade do 
senhor Aldemar Aguilar e ao Balneáreo Hoffmann; disse que Deputados Estaduais estavam 
sendo covardes ao não se posicionarem sobre o Projeto Duplica RS, do Governo do Estado, 
e que alguns Deputados aprovariam tal proposição se suas regiões fossem beneficiadas, 
posição que era ridícula e que envergonhava a classe política.

4. O Vereador Carlito Schiefelbein abriu mão de sua inscrição.
5. A Vereadora Claudete Hoffmann falou sobre a necessidade de recuperação das ruas não 

pavimentadas da cidade e de notificação aos proprietários de terrenos baldios em que o 
matagal estava tomando conta; disse que a aprovação, em dezembro do ano anterior, de 
convênio entre o município e a CORSAN foi o primeiro passo para que a obra de captação 
das águas do Rio Jacuí saísse do papel, obra que poderia ser iniciada em 2009 e realizada 
em três etapas; disse que, na sexta-feita anterior, foi realizado o Concurso de Leitura em 
Língua Alemã, que contou com a presença de sessenta e nove alunos de diversas escolas, e 
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que o Goeth Institut vinha apoiando o ensino da língua alemã em Agudo.
6. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de realização de melhorias na Rua Barão 

von Kahlden, na Avenida Tiradentes, nas imediações da Vila Caiçara, e na Rua Dr. Nilo 
Cechela; disse que o senhor Airton Buhse teve a bicicleta elétrica de sua esposa apreendida 
e que era necessário acabar com o impasse existente quanto às exigências para a condução 
daquele tipo de veículo.

7. O Vereador Ismael Müller abriu mão de sua inscrição.
8. O Vereador Márcio Halberstadt abriu mão de sua inscrição.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Carlito Schiefelbein abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Requerimento n.o 13/2008: em discussão, o Vereador Sandro Goltz disse que Agudo foi 

selecionado para receber recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, o 
que  beneficiaria  cento  cinqüenta  famílias  de  baixa  renda;  disse  que,  para  ajuste  da 
documentação, era necessário aprovar tal Requerimento; aprovado por unanimidade.

Pauta: Em Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei Complementar  n.o 2/2008-E e os 
Projetos de Lei n.os 28/2008-E e 29/2008-E, o Vereador Dário Geis disse que a verba para 
habitação que viria para o município beneficiaria pessoas carentes e que eram necessários 
projetos que íam ao encontro das necessidades dos mais pobres; disse que a proposição que 
tratava  da  adequação  do  Conselho  Municipal  de  Habitação  merecia  toda  a  atenção  dos 
Vereadores.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Ismael Müller disse que o empresário que vendia bicicletas elétricas e seus 

usuários estavam preocupados com o impasse relativo às exigiências para condução de tais 
veículos; disse que o município devia buscar em Santa Cruz do Sul alternativa para o caso, 
já  que  aquele  município  vinha  exigindo  dos  condutores  daqueles  veículos  a  Carteira 
Nacional de Habilitação da categoria “A”.

2. O  Vereador  Naldo  Killian  convidou  para  o  bingo-baile  que  seria  realizado  no  sábado 
seguinte,  em prol  da  construção  da  cozinha  do  prédio  da  Comunidade  Nossa  Senhora 
Aparecida.

3. A Vereadora Claudete Hoffmann convidou para a audiência pública promovida Comissão 
de  Finanças,  Orçamento,  Mérito  e  Serviços  Públicos  para  tratar  do  Projeto  de  Lei  do 
orçamento do ano seguinte.

Em comunicação  urgente  da  liderança  do  PMDB,  o  Vereador  Sandro  Goltz  disse  que  a 
regulamentação do tráfego das bicicletas  elétricas  pelo DENATRAN demoraria  mais dois 
meses e que Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro tinham regulamento sobre aquele tráfego, 
regulamento que poderia ser adotado pelo município de Agudo.
Em comunicação urgente da liderança do PFL, o Vereador Dário Geis convidou para o I 
Fórum de Atitude e Mudança – Educação em busca de uma atuação cooperativa,  evento 



ATA N.o 49/2008
DA 40.a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2008

f. 3 de 3

promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Sicredi Centro-Serra; disse 
que  não  cabia  aos  Vereadores  julgar  quem  estava  certo  quanto  ao  tráfego  de  bicicletas 
elétricas, mas que os proprietários de tais veículos não podiam ser prejudicados por multas, 
devendo  o  município  regulamentar  seu  tráfego  e  realizar  reunião  com  todas  as  partes 
interessadas para tratar do assunto.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 15 de dezembro de 2008.

Agudo, 8 dezembro de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


