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Data: 2 de março de 2009.
Hora: 19 horas e 20 minutos.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), João de Deus (PSDB), 
Naldo  Killian  (PMDB),  Paulo  Unfer  (PDT),  Rui  Milbradt  (PP),  Stefhan  Stopp (PMDB), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: As Atas n.os 1/2009, 2/2009 e 3/2008 foram aprovadas por unanimidade 
de votos.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 79/2009, 63/2009, 37/2009, 76/2009, 81/2009 e 59/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram  apresentados  os  Projetos  de  Lei  n.os 5/2009-E  e 
6/2008-E e os Requerimentos n.os 5/2009 e 6/2009.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Dário Geis agradeceu a Deus pela oportunidade de ser novamente Vereador, 

àqueles  que,  como  a  sua  família,  o  ajudaram  a  eleger-se,  e  aos  eleitores  pelos  votos 
recebidos;  disse  que  apresentou  Indicações  de  instalação  de  luminárias  defronte  à 
Comunidade Congregacional de Rincão do Pinhal, de realização de limpeza de meios-fios 
no  bairro  Progresso,  de  realização  de  limpeza  das  luminárias  da  rede  de  iluminação 
pública, e de realização de limpeza e desobstrução de valas e bueiros na estrada Municipal 
Pastor Richard Rudolf Brauer.

2. O Vereador Itamar Puntel agradeceu àqueles que nele votaram para Vereador, disse que 
estava à disposição para elaborar projetos em prol de Agudo e agradeceu àqueles que se 
empenharam  por  sua  candidatura;  falou  sobre  a  necessidade  de  instalação  de  placas 
indicativas  da  existência  da  Escola  Santo  Antônio  e  do  limite  máximo  de  velocidade 
naquelas imediações, assim como nas proximidades de outras escolas em que se fizesse 
necessário.

3. O Vereador João de Deus agradeceu à sua família pelo apoio recebido durante a campanha 
eleitoral e aos eleitores que nele votaram para trabalhar pela comunidade; disse que vinha 
procurando sentir as dificuldades vividas pelos moradores do interior e encaminhar seus 
pedidos às Secretarias, atuação que vinha ocorrendo também em relação à Vila Caiçara 
visando fazer com que os que até lá se dirigissem tivessem dela boa impressão; colocou-se 
à  disposição  para  fazer  projetos  e  conseguir  recursos  para  Agudo  e  pediu  que  todos 
acompanhassem o trabalhos dos parlamentares.

4. O Vereador Naldo Killian agradeceu a Deus por mais uma oportunidade que teve de ser 
Vereador e àqueles que nele votaram e disse que continuaria atuando para ver atendidos os 
pedidos  recebidos  e  pela  aprovação  dos  projetos  apresentados  pelo  senhor  Prefeito 
Municipal;  disse  que  sentia-se  honrado por  ter  assumido  a  liderança  do  PMDB e  que 
continuaria  levando  os  pedidos  da  comunidade  aos  órgãos  competentes;  falou  sobre  a 
necessidade de recuperação de vias, serviço que iniciaria logo que o tempo melhorasse, e 
disse que solicitaria à Secretária da Educação e Cultura a construção de dois abrigos nos 
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pontos de parada de ônibus da Escola Santos Dumont.
5. O Vereador Paulo Unfer disse que era motivo de satisfação voltar a ser Vereador para 

trabalhar pelos residentes no município e agradeceu a Deus por ter saúde e vontade de 
desempenhar aquela função, especialmente na oportunidade em que Agudo completava 50 
anos  de  existência;  manifestou  desejo  de  êxito  a  todos  os  Vereadores  e  disse  que  a 
comunidade de Agudo é quem ganharia com isso.

6. O Vereador Rui Milbradt disse que estava sendo gratificante ser Vereador, agradeceu a 
Deus  pela  oportunidade  de  ser  Vereador  e  disse  esperar  que  os  demais  parlamentares 
também  tivessem  o  objetivo  de  atender  a  comunidade;  falou  sobre  a  necessidade  de 
extensão do transporte escolar até a propriedade do senhor Romualdo Schley, em Linha 
Bugre Chaleira,  de alargamento da estrada de Linha dos  Coqueiros e  de realização de 
roçada nas margens daquela via, e de melhorias em valetas, com colocação de tubos, na 
estrada do Canto Paraná.

7. O Vereador Stefhan Stopp agradeceu pelos votos recebidos na eleição e à sua família pelo 
apoio;  disse  que  era  uma pessoal  humilde  e  que  queria  trabalhar  por  todos  e  ser  um 
companheiro de todos; disse que vinha sendo bem recebido pelos órgãos competentes, que 
o  senhor  Prefeito  comprometeu-se  com a  realização  de  recuperação  de  estradas  e  que 
procuraria ajudar onde fosse necessário.

8. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
O senhor Presidente agradeceu às pessoas que nele votaram para Vereador e disse que faria o 
possível para atender todos aqueles que necessitassem de ajuda.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Vilson Dias disse que sentia-se mais fortalecido, pois era o único Vereador que 

elegeu-se titular por quatro vezes e uma como suplente, e que procuraria fazer cada vez 
mais e melhor, sempre com honestidade; disse que o cinqüentenário de Agudo exigia da 
Mesa Diretora uma homenagem justa, saudou o Vereador Rui Milbradt pela expressiva 
votação, a maior já obtida por um candidato a Vereador, e disse que estava à disposição 
para  continuar  a  defender  seu  partido  e  a  população;  disse  que  pretendia  continuar 
trabalhando  com  seriedade  e  neutralidade  em  relação  às  propostas  e  pensando  na 
população; disse que sempre foi Vereador de oposição, o que valorizava ainda mais a sua 
reeleição, e falou sobre a necessidade de melhorias em estradas, como a da volta do Porto 
Agudo e de outras de Várzea do Agudo, especialmente no período de colheita do arroz; 
falou sobre a necessidade de fechamento de buracos existentes em várias ruas havia muito 
tempo e de limpeza de tubos e de construção de levante  na estrada de Canto Católico 
visando avitar os alagamentos que vinham ocorrendo; convidou para reunião que ocorreria, 
com a presença do Deputado Adolfo Brito e de dirigentes da CORSAN, na sexta-feira 
seguinte para tratar do projeto de melhorias no abastecimento de água; disse que devia ele 
ser encarado como um parceiro na busca de soluções para o município e que esperava que 
o senhor Prefeito tivesse luz para comandar o Poder Executivo.

2. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
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Ordem do Dia:
1. Discussão conjunta sobre os Requerimentos n.os 5/2009 e 6/2009: o Vereador Paulo Unfer 

disse que era necessária urgência especial para os Projetos de Lei n.os 5/2009-E e 6/2009-E 
e sessão extraordinária para votá-los porque havia iniciado o ano letivo e havia necessidade 
urgente de contratação de secretários de escola e de professor de língua alemã; o Vereador 
Vilson Dias solicitou que a utilização do regime de urgência especial não fosse prática 
recorrente para que o trabalho das comissões fosse valorizado mas que, naquele caso, a 
bancada do PP estava de acordo; o Vereador Dário Geis disse que havia necessidade de as 
escolas terem seus professores e secretários à disposição no início do ano letivo, o que o 
faria votar a favor do regime de urgência especial, mas solicitou que aquele regime não 
fosse requerido para todas as matérias. Votação: aprovados por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 5/2009-E e 6/2009-E: 
nenhum Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O  Vereador  João  de  Deus  disse  que  acompanhou,  no  Palácio  Piratini,  o  anúncio  de 

investimentos  feito  pela  Governadora  do  Estado  e  disse  que  Sua  Excelência  anunciou 
também  um  reajuste  nos  salários  dos  policiais,  dos  professores  de  carreira  e  dos 
contratados; disse que foi assinado, pela Governadora, contrado de construção de cem mil 
casas  populares  com  a  Caixa  Econômica  Federal  e  disse  que  o  Governo  do  Estado 
mostrava, assim, que estava atuando.

2. O Vereador Dário Geis disse que eram necessárias obras de manutenção em duas escolas 
do município que estavam em más condições físicas e de realização de conservação de 
estradas das regiões de várzea no período em que se aproximava a colheita do arroz.

3. O  Vereador  Paulo  Unfer  agradeceu  aos  demais  Vereadores  pela  aprovação  dos 
Requerimentos que apresentou e disse que isso demonstrava confiança no governo; disse 
que era uma honra defender a comunidade de Agudo e convidou para o Festival do Chopp, 
da Cuca e da Linguiça que ocorreria no sábado seguinte, evento beneficente promovido 
pelo Rotary Club de Agudo; parabenizou as mulheres pela passagem, no domingo seguinte, 
do Dia Internacional da Mulher.

Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 9 de março de 2009.

Agudo, 2 de março de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


