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Data: 6 de outubro de 2008.
Hora: 19 horas e 5 minutos.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Carlito Schiefelbein (PSDB), Claudete Hoffmann (PDT), Dário Geis 
(PFL),  Ismael Müller  (PP),  Márcio Halberstadt  (PDT), Moisés Killian (PMDB),  Pedro de 
Lima (PDT), Sandro Goltz (PMDB) e Vilson Dias (PP).
À pedido do senhor Presidente,  o senhor Secretário informou que as sessões plenárias da 
Câmara Municipal de Agudo passaram, a partir daquela, a ser transmitidas pela rede Internet 
através do portal da Câmara Municipal de Agudo.
Apreciação de atas: A Ata n.o 39/2008 foi aprovada por unanimidade de votos.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 359/2008 e 361/2008.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram apresentados  os  Projetos  de  Lei  n.os 25/2008-E  e 
26/2008-E, o Pedido de Informações n.o 11/2008 e a Indicação de n.o 248/2008.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Ismael Müller abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador  Márcio  Halberstadt  parabenizou  os  Vereadores  que  foram reeleitos  no dia 

anterior  e  o  senhor  Prefeito,  Ari  Alves  da  Anunciação,  pela  reeleição;  agradeceu  aos 
eleitores que nele votaram e disse que os votos que recebeu resultaram de sua dedicação ao 
mandato e que, mesmo não sendo reeleito, saia do pleito de cabeça erguida.

3. O Vereador Moisés Killian abriu mão de sua inscrição.
4. O Vereador  Sandro  Goltz  disse  que,  naquela  semana,  seria  realizado patrolamento  nas 

estradas de Cerro da Vilma, Linha das Pedras, comunidade Nossa Senhores do Caravaggio 
e Linha Branca; disse que estava sendo realizado recapeamento na estrada de Cerro Seco, 
na direção da propriedade Kobs,  que o mesmo serviço seria  continuado em Cerro dos 
Prochnow e que seria retomada a recuperação do calçamento de pontos isolados da cidade.

5. O  Vereador  Vilson  Dias  manifestou  sua  alegria  por  ser  companheiro  de  partido  do 
candidato  a  Vereador  mais  votado  na  eleição  do  dia  anterior,  o  senhor  Rui  Milbradt; 
agradeceu aos eleitores que acreditaram em sua proposta para outro mandato, resultando 
em sua  reeleição,  e  congratulou-se  com os  candidatos,  eleitos  e  não  eleitos;  disse  aos 
Vereadores que não tiveram êxito que eles deviam candidatar-se na próxima eleição.

6. O Vereador Carlito Schiefelbein desejou sucesso no mantado aos candidatos a Vereador 
que foram eleitos no dia anterior  e ao Prefeito Ari Alves da Anunciação em seu novo 
mandato; lamentou o fato de ele e o Vereador Márcio Halberstadt não terem sido reeleitos, 
pois representavam os agricultores do município que, na legislatura seguinte, não teriam 
representantes; disse que ele deixou sua marcada no Legislativo através do Projeto de Lei 
n.o 23/2008-E, realizado em parceria com o Poder Executivo, e que seria a maior obra do 
Governo Federal,  em termos de prestação de serviço, dos últimos vinte anos em Agudo; 
desejou sucesso aos Vereadores eleitos Itamar Puntel e Stephan Stopp em seus mandatos.

7. A Vereadora Claudete Hoffmann parabenizou o Prefeito Ari Alves Anunciação, o Vice-
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Prefeito Norberto Böeck, os Vereadores reeleitos e os novos Vereadores que foram eleitos 
no dia anterior; agradeceu pelo apoio recebido na eleição de parte de sua família, de seus 
amigos e de seus eleitores e disse que os votos que recebeu foram o reconhecimento por 
sua dedicação; disse que, apesar de não ter sido reeleita, a grandeza de seu mantado ficaria 
registrada no Poder Legislativo e leu uma mensagem das várias que recebeu naquele dia.

8. O  Vereador  Dário  Geis  agradeceu  aos  que  o  apoiaram  em  sua  reeleição  e  disse  que 
continuaria atento para fazer com que as propostas que foram vencedoras se tornassem 
realidade;  apresentou seu conforto aos Vereadores que não foram reeleitos  e  disse que 
todos os Vereadores daquela legislatura pensavam nos interesses do município; falou sobre 
a necessidade de instalação de uma luminária defronte à residência Reetz, em Rincão do 
Pinhal,  de  realização  de  conserto  do  calçamento  da  Avenida  Tiradentes,  defronte  à 
residência Reetz, e de realização de limpeza e colocação de cascalho na via que liga a 
Rodovia do Imigrande ao Canto Paraná.

O senhor Presidente manifestou desejo de sucesso no mandato aos canditados a Vereador que 
foram eleitos, apresentou seu conforto àqueles que não foram eleitos e manifestou desejo de 
que o trabalho na Câmara Municipal continuasse sendo feito de forma harmoniosa; disse que, 
a partir daquela sessão, as sessões plenárias da Câmara Municipal passaram a ser transmitidas 
pela rede Internet, o que mostrava que a Câmara estava bem estrauturada.
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: O senhor Presidente  informou que a Ordem do Dia estava  trancada por 
sobrestamento do Projeto de Lei  22/2008-E.
Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 24/2008-L, 25/2008-E e 26/2008-E: 
nenhum Vereador fez uso da palavra.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Ismael Müller cumprimentou os candidatos que foram exitosos na eleição do 
dia anterior e agradeceu àqueles que nele votaram para o cargo de Vereador; disse que estava 
tranqüilo com o trabalho que realizou na Câmara, mas que, apesar disto, não foi reeleito; disse 
que, cumprido o seu mandato, sairia da política definitivamente.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 13 de outubro de 2008.

Agudo, 6 de outubro de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


