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Data: 15 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 49/2008 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 455/2008, 456/2008 e 454/2008.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentada a Indicação de n.o 277/2008.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Sandro Goltz disse que o Deputado Estadual Gilberto Capoani encaminhou-lhe 

cópia  de  ofício  enviado  à  Secretaria  de  Estado  de  Habitação,  Saneamento  e 
Desenvolvimento  Urbano  no  qual  eram  solicitadas  obras  para  Agudo,  entre  elas  a  de 
transposição de águas do Rio Jacuí; disse que, na sexta-feita anterior, foi realizado ato de 
promulgação da Resolução n.o 9/2008, que trata do novo Regimento Interno na Câmara 
Municipal, e que sua elaboração contou com o assessoramento de consultores do Senado 
Federal  e  perdurou por  nove meses  de debates;  disse  que estava  tendo continuidade  a 
recuperação de estradas e que máquinas da Secretaria de Obras vinham atuando nas obras 
de contenção do Arroio Hermes e nas frentes de calçamento de vias.

2. O Vereador  Vilson Dias  disse  que moradores  da Avenida Borges de Medeiros  vinham 
pedindo  que  não  fosse  realizado  patrolamento  naquela  via,  pois  tal  serviço  provocava 
intensa poeira depois de realizado, já que o tráfego de veículos era muito grande naquela 
via;  disse  que  poderiam ser  colocados  quebra-molas  naquela  Avenida,  para  evitar  que 
veículos por lá trafegassem em alta velocidade, e que o município poderia fazer um esforço 
para estender o calçamento por mais uma quadra, pelo menos.

3. O  Vereador  Carlito  Schiefelbein  disse  que  solicitou  à  Deputada  Zilá  Breitenbach  a 
liberação de recursos do Governo do Estado para a construção de rede de abastecimento de 
água em Linha Boêmia e Picada do Rio; disse que havia recursos do Governo Federal para 
aquela obra, mas que era necessário esforço para dar início a ela, já que passava-se por 
estiagem.

4. A  Vereadora  Claudete  Hoffmann  parabenizou  o  servidor  Paulo  Augusto  Wilhelm, 
Presidente do Conselho de Administração do PREVIAGUDO, por sua aprovação na prova 
CPA-10, exigida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social; disse que a Comissão 
de  Finanças,  Orçamento,  Mérito e  Serviços  Públicos  realizou,  naquela  tarde,  audiência 
pública sobre o orçamento do município para o ano seguinte; disse que a programação do 
Natal de Luz apresentou, na noite anterior, um belo espetáculo com a mostra de talentos da 
escola  de  música  do  Instituto  Cultural  Brasileiro-Alemão  e  a  apresentação  do  Coral 
Municipal,  da  Banda  Municipal  de  Resginta  Seca  e  das  Meninas  Cantoras  de  Nova 
Petrópolis.
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5. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de realização de limpeza da Rodovia do 
Imigrante, no trecho entre o Arroio Ruppenthal e o trevo de acesso à Escola Santos Reis; 
disse que recebeu do senhor Prefeito resposta a Pedido de Informações que tratava das 
características técnicas das pedras que vinham sendo usadas nas obras de calçamento de 
vias  e  que  levaria  tais  informações  para  a  avaliação  de  um engenheiro;  falou sobre  a 
necessidade de recolocação de placas indicativas de pontos turísticos que foram deslocadas 
pelos ventos havia mais de dois meses.

6. O Vereador Ismael Müller abriu mão de sua inscrição.
7. O Vereador Márcio Halberstadt falou sobre a necessidade de recuperação da Rua Marechal 

Deodoro,  nas  imediações  da  Cooperativa,  e  na  Avenida  Tiradentes,  e  de  recuperação 
urgente da estrada que liga Agudo à Linha dos Pomeranos.

8. O Vereador Naldo Killian disse que estavam sendo realizados trabalhos na parte alta do 
município, como na Gruta dos Índios, e na cidade, como a realização de patrolamento e 
limpeza de ruas,  serviços que deviam ficar  prontos até o final  da semana seguinte nas 
partes mais críticas; disse que uma senhora estava indignada pelo fato de ter sido abordada 
por um policial por estar trafegando com uma bicicleta elétrica e que o senhor Prefeito 
trataria daquela questão logo que voltasse das férias.

Tribuna Livre: O senhor Paulo Augusto Wilhelm falou sobre o tema “PREVIAGUDO”.
Grande Expediente:
1. O Vereador Sandro Goltz abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Naldo Killian abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Projeto  de  Lei  n.o 29/2008-E,  que  “DISPÕE  SOBRE  A  CONSTITUIÇÃO  DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE AGUDO, 
CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL A 
ELE VINCULADO, REVOGA AS LEIS MUNICIPAIS 1.002/1995 E 1.178/1998 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”: em Discussão Geral, o Vereador Carlito Schiefelbein disse 
que a proposição tratava da adequação da infra-estrutura e assentamentos para construção 
de habitações para a população de baixa renda, da aquisição de terrenos para habitação, da 
produção  de  lotes  urbanizados  e  a  realização  de  mutirões,  todas  questões  relativas  a 
projetos habitacionais; disse que esperava que tal proposição mudasse a imagem que se 
tinha de que só pessoas abastadas podiam adquirir terrenos, o que levou à existência de 
loteamentos clandestinos; disse que acreditava que o senhor Prefeito teria, com a aprovação 
daquela  proposição,  uma  legislação  para  tratar  da  questão  habitacional  para  mudar  a 
situação  que  fazia  com que  Agudo tivesse  terrenos  sob  o  controle  de  poucas  pessoas 
abastadas; aprovado por unanimidade.

Pauta: Em Discussão Preliminar sobre o Projeto n.o 28/2008-E, nenhum Vereador fez uso da 
palavra.
Explicações Pessoais:
1. O  Vereador  Carlito  Schiefelbein  agradeceu  ao  servidor  Paulo  Augusto  Wilhelm  pela 

capacidade que demonstrava na gestão do PREVIAGUDO, disse que, por sua dinâmica, 
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dificilmente  ele  poderia  deixar  a  Presidência  do  Conselho  de  Administração  do 
PREVIAGUDO e parabenizou-os pela nota que tirou na prova de certificação CPA-10.

2. O Vereador Ismael Müller disse que estava participando de sua última sessão, já que, no dia 
seguinte, estaria em licença para tratamento de saúde; agradeceu aos demais Vereadores e 
aos  servidores  da  Casa  pela  compreensão  demonstrada  nos  quatro  anos  em  que  foi 
Vereador;  disse que aprovou as matérias que entendeu que deviam se aprovadas e que 
despedia-se da Casa de cabeça erguida e satisfeito porque cumpriu o seu dever.

3. O  Vereador  Dário  Geis  parabenizou  o  funcionário  Paulo  Augusto  Wilhelm  por  sua 
aprovação na prova CPA-10 e pelo atendimento que dava aos Vereadores; disse que era 
necessária uma urgente regulamentação do tráfego de bicicletas elétricas, que o custo da 
recuperação  daqueles  veículos,  depois  de  apreendido,  era  de  quatrocentos  reais  e  que 
aquela regulamentação evitaria transtornos entre usuários e a Brigada Militar.

O senhor Presidente disse que era necessário instalar quebra-molas na Avenida Borges de 
Medeiros para inibir a alta velocidade imprimida por alguns motoristas, o que causava perigo 
aos transeuntes e pó para as residências adjacentes; disse que, no início do ano seguinte, seria 
aberta licitação para a construção do calçamento daquela Avenida, no trecho até a Rua Duque 
de Caxias, e que outras quadras daquela via seriam calçadas mais adiante.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 22 de dezembro de 2008.

Agudo, 15 dezembro de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


