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Data: 21 de julho de 2008.
Hora: 19 horas.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Carlito Schiefelbein (PSDB), Claudete Hoffmann (PDT), Dário Geis 
(PFL), Ismael Müller (PP),  Pedro de Lima (PDT),  Márcio Halberstadt (PDT), Sandro Goltz 
(PMDB), Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: As Atas n.os 24/2008 e 25/2008 foram aprovadas por unanimidade de 
votos.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 271/2008, 277/2008 e 278/2008.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram  apresentadas  as  Indicações  de  n.os 176/2008  a 
183/2008.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Carlito Schiefelbein abriu mão de sua inscrição.
2. A Vereadora Claudete Hoffmann disse que o 14.o Encontro de Corais marcou a abertura da 

“Volksfest” e parabenizou o coral Agudo em Canto pela apresentação e pela organização 
do evento; parabenizou as soberanas da melhor idade escolhidas no baile realizado na tarde 
anterior; disse que assistiu palestra da enfermeira agudense Cristieli Berthold sobre o tema 
“Suicídio”, evento organizado pela Secretaria Municipal da Saúde e que serviu de alerta 
para a necessidade de soluções para o que acontecia no município, já que Agudo era um 
dos  municípios  em  que  mais  aconteciam  suicídios;  falou  sobre  a  necessidade  de 
recuperação da estrada que liga Linha Boêmia a Novo São Paulo.

3. O Vereador Dário Geis agradeceu à Secretaria de Obras pela solução dada ao problema da 
água  que  atravessava  a  estrada  de  Linha  Teutônia,  nas  imediações  das  propriedades 
Kemerich e Kohls;  falou sobre a necessidade de construção de um abrigo no ponto de 
parada  de  ônibus  existente  defronte  à  residência  Ratzlaff,  em  Linha  Teutônia,  de 
substituição de lâmpadas no Canto Católico e de pintura e limpeza de meios-fios no Bairro 
Progresso.

4. O Vereador Ismael Müller solicitou ao líder de governo que intercedesse pela realização 
das indicações que apresentou naquela data.

5. O  Vereador  Márcio  Halberstadt  parabenizou  o  senhor  Ivo  Darcilo  Jann  pelo 
reconhecimento  ao  seu  trabalho  comunitário;  manifestou  sua  suspresa  com  a 
correspondência  recebebida  da  AFUBRA  que  noticiava  que  ela  não  participaria  da 
“Volksfest” por problemas particulares, o que caracterizava uma perda para o município.

6. O Vereador Sandro Goltz abriu mão de sua inscrição.
7. O Vereador Valério Trebien abriu mão de sua inscrição.
8. O Vereador Vilson Dias falou sobre a necessidade de colocação de tubos na Rua Luiz 

Janner, entre as Avenidas Concórdia e Borges de Medeiros, e na Rua General Flores, entre 
as Avenidas José Bonifácio e Euclides Kliemann; falou sobre a necessidade de instalação 
de uma luminária na Avenida José Bonifácio, na proximidades do Centro Espírita.
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Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Carlito Schiefelbein abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições nesta fase.
Pauta: Discussão  Preliminar  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.o 16/2008-E:  nenhum  Vereador 
manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Carlito Schiefelbein disse que os Vereadores deviam se sentir indignados com 
o  conteúdo  da  correspondência  da  AFUBRA,  pois  a  ACISA  estava  tendo  seu  trabalho 
prejudicado por algumas pessoas e a “Volksfest” não podia ser matéria de troca para questões 
pessoais; requeriu ao senhor Presidente que aquela questão fosse encaminhada ao Ministério 
Público e manifestou sua indignação como produtor de fumo, pois a AFUBRA não teve a 
oportunidade de participar daquele evento, como ocorreu em todas as outras edições.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 28 de julho de 2008.

Agudo, 21 de julho de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


