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Data: 9 de março de 2009.
Hora: 19 horas e 5 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).
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 94/2009, 84/2009, 86/2009, 87/2009, 89/2009 e 90/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foram apresentados os Projetos de Lei n.os 7/2009-E, 8/2009-
E, 9/2009-E e 10/2008-E.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Itamar Puntel parabenizou as mulheres pelo transcurso, no dia anterior, do Dia 

Internacional da Mulher; disse que, ao final das safras de fumo e arroz,  era necessário 
ampliar a realização de serviços pela Patrulha Agrícola durante o período de dois meses em 
que as terras não eram cultivadas; agradeceu ao Poder Executivo pela realização de vários 
serviços por ele pedidos.

2. O Vereador João de Deus  disse que o Dia Internacional da Mulher lembrava que muitas 
mulheres  pagaram  um  preço  alto  por  lutar  por  seus  direitos  e  que  muitas  delas 
demonstravam garra e responsabilidade para conduzir a família e trabalhar na lavoura junto 
com seus maridos; disse que vinha apresentando seus pedidos diretamente aos Secretários 
visando  aumentar  o  diálogo  com  eles,  que  os  moradores  do  interior  tinham  muitas 
necessidades e que o poder público devia ampará-los.

3. O Vereador  Naldo Killian disse que a  manutenção de estradas foi  retomada em várias 
localidades depois do período de mau tempo e que estava tendo continuidade tal serviço; 
disse que, logo que o clima permitisse, seria feita uma roçada no canteiro da via de acesso à 
Vila Caiçara.

4. O  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que,  na  quarta-feira  anterior,  participou  da  reunião 
preparatória para a 72.ª Plenária Regional Permanente da Política Pública Estadual para 
Pessoas com Deficiências ou Altas Habilidades que ocorreria em Agudo e alertou para a 
importância daquele evento que contaria com a presença de representantes de mais de trinta 
municípios.

5. O Vereador Rui Milbradt parabenizou as mulheres pelo transcurso do Dia Internacional da 
Mulher; falou sobre a necessidade de o setor competente dar atenção especial à região sul 
do município, onde as estradas estavam em péssimas condições, bem como aos locais da 
rede de iluminação pública onde havia necessidade de substituição de lâmpadas; disse que 
o município devia notificar os proprietários de terrenos baldios onde havia lixo e mato a 
realizarem limpeza.

6. O Vereador Stefhan Stopp cumprimentou as mulheres pela passagem do Dia Internacional 
da Mulher, agradeceu pela realização do patrolamento de estrada de sua região e disse que 
estava por ser realizado aquele serviços em todas as vias daquela localidade.
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7. O Vereador Vilson Dias disse que a entrega de correspondências pelos Correios estava 
atrazando e  que tal  problema ocorreu devido à  insuficiência  de funcionários durante o 
período de férias; disse que alunos residentes numa das vias das imediações da Escola Três 
de  Maio  não foram transportados  devido  às  más  condições  daquela  estrada;  disse  que 
apresentou indicações solicitando a construção de uma abrigo num ponto de parada de 
ônibus de Porto Alves e a recuperação de uma estrada de Várzea do Agudo; disse que o 
canteiro central da via de acesso à Vila Caiçara estava tomado pelo mato, devendo ser 
realizada roçada no local.

8. O Vereador Dário Geis solidarizou-se com os moradores das proximidades Escola Três de 
Maio onde a estrada, abandonada pelo Poder Executivo, não tinha condições de tráfego, o 
que vinha impedindo o tráfego de veículos e a realização do transporte escolar; falou sobre 
a necessidade de estudo sobre a possibilidade de substituição dos tubos das proximidades 
da propriedade Steyding, em Linha Teutônia, por tubos de diâmetro maior; falou sobre a 
necessidade de realização de roçada nas margens da Rodovia do Imigrante, no trecho entre 
o Arroio Grande e o trevo de aceso à Escola Santos Reis, de realização de estudo sobre a 
possibilidade de instalação de placas indicativas de ruas e logradouros e de realização de 
pintura e repintura de faixas de segurança nas imediações das Escolas Willy Roos e Luiz 
Germano Pöetter.

O  senhor  Presidente  cumprimentou  as  mulheres  pela  passagem,  no  dia  anterior,  do  Dia 
Internacional da Mulher.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que havia deixado claro, na sessão anterior, que sua atuação 

seria no sentido da realização de melhorias para a comunidade e que esperava o mesmo dos 
demais parlamentares; disse que a recessão mundial era grande e afetaria o país, o estado e 
o município; disse que os administradores do município deviam ter consciência para bem 
aplicar os recusos, que a geração de empregos devia ser priorizada e que havia dúvida se a 
arrecadação de ICMS continuaria  aumentando;  disse  que essa  situação sugeria  evitar  a 
contratação de funcionários estáveis pelo município, já que não eram demissíveis, e que os 
recursos do município deviam ser usados para a  realização de obras;  disse que Agudo 
recebeu a visita, na sexta-feira anterior, do Diretor-Presidente da CORSAN e do Deputado 
Adolfo Brito, que trouxeram a notícia de que foi confirmada a construção do novo sistema 
de abastecimento de água do município, o que encerraria o problema de abastecimento de 
água que o município enfretava; disse que cabia ao município e à comunidade atuar no 
sentido de ver aquela obra realizada.

2. O Vereador Paulo Unfer disse que com alegria voltava a falar da tribuna da Casa do Povo e 
que, cinquenta anos depois da emancipação de Agudo, convivia-se com quatro membros da 
comissão emancipacionista, situação que para ele era gratificante; disse que a lei que criou 
o município foi assinada pelo ex-Governador Leonel Brizola e que, no cinquentanário do 
município, sonhava-se com o futuro do município, no qual vislumabra-se o novo sistema 
de abastecimento de água, cuja construção foi anunciada por técnicos da CORSAN; disse 
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que cabia aos políticos de todos os partidos unirem-se para ver assinado o contrato que 
tirava do papel o projeto daquela obra que, além do abastecimento doméstico, permitiria a 
instalação de indústrias no município, o que resultaria em mais empregos; disse que era 
necessário pressionar os Deputados a exigir do Governo Federal providências para que as 
empresas fumageiras tivessem capital de giro para comprar fumo e que o Governo devia 
baixar  o preço do óleo diesel para transferir  parte  dos grandes lucros da Petrobras aos 
produtores agrícolas.

Ordem do Dia: Não havia proposições nessa parte da sessão.
Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 7/2009-E, 8/2009-E, 
9/2009-E e 10/2008-E: o Vereador Vilson Dias disse que a proposição que alterava a Lei n.o 

735/90 seria avaliada pelas comissões permanentes para verificar a necessidade de alterações 
no que dizia repeito à contratação de servidores públicos; disse que a proposição que cria o 
Conselho Gestor do Telecentro Comunitário visava disciplinar uso do Telecentro por aqueles 
que não possuíam computador em casa; disse que a proposição que estabelecia os valores da 
bolsa-auxílio para estudantes estagiários ofereceria oportunidade aos estudantes, desde que os 
estagiários preenchessem os requisitos  previstos;  disse que a proposição que estabelecia a 
Política Municipal  do Idoso colocaria nas mãos das pessoas certas a defesa dos idosos;  o 
Vereador Rui Milbradt disse era favorável à proposição que cria cargos de servente, mas que 
era  necessário  ter-se  certeza  da  necessidade  do  preenchimento  das  vagas;  disse  que  a 
proposição que cria o Conselho Gestor do Telecentro Comunitário possibilitaria o acesso de 
um número cada vez maior de pessoas ao mundo da informática; disse que a proposição que 
estabelecia  os  valores  da  bolsa-auxílio  para  estudantes  estagiários  daria  aos  jovens  uma 
oportunidade de iniciar sua vida profissional; disse que a proposição que estabelecia a Política 
Municipal do Idoso precisava ser tratada de forma especial, pois os idosos já haviam feito sua 
parte pelo município.
Explicações Pessoais:
1. O  Vereador  Naldo  Killian  disse  que  participou  da  reunião  na  qual  foi  anunciada  a 

construção do novo sistema de abastecimento de água e que o esforço do Deputado Adolfo 
Brito, do Prefeito e dos Vereadores faria com que tal obra fosse iniciada neste mesmo ano.

2. O Vereador Vilson Dias disse que a realização da obra de captação das águas do Rio Jacuí 
justificaria sua passagem pela Câmara Municipal, já que participou de muitas reuniões para 
tratar daquele assunto; disse que a luta por aquela obra foi apartidária e que ela não era de 
um só Deputado ou governo; disse que, apesar de previsto para 15 de setembro anterior, 
ainda  não  havia  abastecimento  de  água  da  CORSAN no  Canto  Católico  e  que  pediu 
empenho do Gerente da CORSAN para que a obra de abastecimento de água em Várzea do 
Agudo fosse concluída e iniciada a do Canto Católico; disse que, em poucos dias de chuva, 
a RS 348 ficava intransitável, sugerindo o envio de correspondências ao DAER solicitando 
a realização de, pelo menos, uma operação Tapa-Bucacos naquela rodovia.

3. O Vereador Rui Milbradt disse que o senhor Presidente comprometeu-se a ser um elo de 
ligação entre a Câmara Municipal e o Poder Executivo e que ele estava à disposição para 
ajudar para ver muitas obras realizadas; disse que o selecionado de Agudo no torneio de 
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veteranos  realizado  em Dona  Francisca  não  teve  resultado  satisfatório,  apesar  da  boa 
representação agudense que no evento atuou.

4. O Vereador Paulo Unfer convidou os membros da Comissão de Constituição e Justiça para 
reunião que ocorria após a sessão e disse que estava encaminhando ao senhor Presidente 
um manual  sobre  a  Conferência  dos  Nacional  das  Pessoas  com Deficiências  ou  Altas 
Habilidades, realizada no ano de 2006, no qual constavam suas necessidades.

5. O Vereador Dário Geis pediu que os Vereadores Naldo Killian e João de Deus o ajudasse a 
revolver o problema da família de Norbaldo Berger, morador da Rua Arnildo Ehle, que 
tinha necessidade de instalação de tubos nos fundos de seu terreno mas não tinha condições 
econômicas  de  instalá-los;  falou  sobre  a  necessidade  o  município  exigir  de  todos  os 
proprietários de terrenos a contrução do passeio público; solicitou à Mesa Diretora que, em 
correspondência que viesse a ser enviada ao DAER solicitando a recuperação da RS 348, 
também  fosse  solicitada  a  realização  de  roçada  em  suas  margens;  parabenizou  aos 
mulheres pela passagem, no dia anterior, do Dia Internacional da Mulher.

Em comunicação urgente da liderança do PSDB, o Vereador João de Deus disse que muitas 
pessoas atuaram pela realização da rede de abastecimento da cidade com as águas do Rio 
Jacuí, obra anunciada em reunião pelo Presidente da CORSAN que deixou claro que a ordem 
para realizá-la partiu da Governadora do Estado; disse que a família Berger vinha passando 
por dificuldades com o problema existente em seu terreno e que seria feito um desvio para 
que as águas que por lá passavam fosse deslocadas para o Arroio Hermes; disse que vinha 
atuando pela Vila Caiçara a cada momento que dialogava com os Secretários.
O  senhor  Presidente  leu  notícia  veiculada  no  portal  Zero  Hora  de  que  o  Presidente  da 
CORSAN foi vítima de sequestro naquele fim de tarde, mas foi libertado depois de liberar 
dinheiro  aos  sequestradores  e  que  esses  já  haviam sido  presos;  disse  que  vivia-se  numa 
sociedade em que a violência  crescia e que os governantes deviam pensar com seriedade 
sobre esta questão.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 16 de março de 2009.

Agudo, 9 de março de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


