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Data: 16 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 101/2009, 105/2009, 95/2009, 102/2009 e 94/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Foram lidas as correspondências de n.os 22/2009 e 
24/2009.
Apresentação  de  proposições: Foram apresentados  os  Projetos  de  Lei  n.os 11/2009-E  e 
12/2009-E e o Pedido de Informações n.o 1/2009.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador João de Deus disse que o transporte escolar foi extendido à região de Canto 

Católico depois de audiência sua com a Secretária da Educação e Cultura, que o Secretário 
de Obras e o senhor Prefeito comprometeram-se a realizar melhorias nas vias da parte alta 
da Vila Caiçara e que estavam por ser realizados reparos na rede de iluminação pública de 
Linha Teutônia; disse que vinha procurando auxiliar as pessoas necessitadas e que esperava 
que os administradores ajudassem os parlamentares a cumprirem seu papel.

2. O Vereador  Naldo Killian  disse  que  a  Secretaria  de  Obras  vinha fechando os  buracos 
existentes nas ruas da cidade que foram causados por problemas na rede de abastecimento 
de água e que estava sendo testado nos canteiros um veneno contra ervas; disse que o início 
da  recuperação  de  vias  foi  adiado  para  o  dia  seguinte,  já  que  uma  das  máquinas  do 
município havia quebrado, e que estava tendo continuidade a realização de calçamento de 
ruas.

3. O Vereador Paulo Unfer disse que participou, na sexta-feira anterior, de uma oficina de 
Desenvolvimento Estratégico Regional visando um diagnóstico e o planejamento estratégio 
da região do COREDE; disse que, no evento, foi enfatizada a necessidade de as escolas 
terem em seu currículo a participação da sociedade nas decisões políticas, seja em reuinões 
em conselhos ou em audiências públicas; disse que, noevento, também foi entatizado que 
40% da riqueza do país ficava como o poder público, o que, o que permitia que os serviços 
públicos fossem melhores do que eram; disse que o serviço de recuperação de estradas 
estava tendo continuidade na divisa com Ibarama, em Linha Branca e nas imediações da 
cidade, que estava por ser recuperada a estrada da propriedade Aguilar, nas imediações da 
extinta Escola Rolf Pachaly, e que estava por ser iniciada a instalação de tubos no acesso 
ao parque da Comunidade Evangélica.

4. O Vereador Rui Milbradt manifestou sua satisfação com o ritmo do trabalho de recuperação 
de estradas e falou sobre a necessidade de recuperação das estradas de Canto Paraná e da 
volta dos Dickow que ainda não haviam sido realizadas e de realização de estudo visando 
solucionar o problema do abastecimento de água na Vila Graebner e sua regularização; 
disse  que  recebeu  cópia  de  abaixo-assinado  da  comunidade  da  Escola  7  de  Setembro 
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pedindo providências em relação ao prédio que lá estava sendo construído.
5. O Vereador Stefhan Stopp disse que estava feliz com o fato de, em sua região, o serviço de 

recuperação de estradas estar quase concluído, serviço que seria extendido a outras regiões; 
disse  que  a  comunidade  de  Linha  Bugre  Chaleira  também  estava  contente  com  a 
recuperação de sua estrada.

6. O  Vereador  Vilson  Dias  disse  que  apresentou  indicações  solicitando  a  realização  de 
serviços  de  retroescavadeira  na  propriedade  Steyding,  em  Rincão  do  Mosquito,  de 
subsituição de lâmpadas na rede de iluminação pública de Linha Teutônia e de colocação 
de cascalho nas proximidades das residências Neu e Schuch, em Linha Teutônia Sul; disse 
que, segundo o líder dos calceteiros, uma equipe ficou responsável pelo fechamento de 
buracos no calçamento, e falou sobre a necessidade de buscar recursos para dar andamento 
à construção da rede de abastecimento de água das imediações da Escola Felipe Camarão.

7. O  Vereador  Dário  Geis  falou  sobre  a  necessidade  de  realização  de  patrolamento  e 
colocação de cascalho nas estradas da região alta do município, nas localidade de Cerro dos 
Beling,  Cerro  Seco,  Cerro  dos  Prochnow  e  Linha  Branca,  e  de  instalação  de  duas 
luminárias na via que liga o Viveiro Municipal  ao Canto Católico,  nas imediações das 
propriedades Temp e Mundt; disse que, segundo o Secretário da Agricultura, estava por 
iniciar  por  Linha  Teutônia  o  trabalho  de  Patrulha  Agrícola  terceirizada  e  que  havia 
necessidade de abastecimento de água na Vila Graebner, o que dependia de regularização 
da área, já que a CORSAN tinha condições de instalar a rede.

8. O  Vereador  Itamar  Puntel  disse  que,  nos  dois  dias  seguintes,  as  empresas  fumageiras 
estariam  recolhendo  embalagens  que  foram  tríplice-lavadas,  e  pediu  que  todos  os 
fumicultores  entregassem-as  à  empresa  recolhedora  que  as  levaria  para  a  reciclagem, 
atitude que beneficiaria o meio-ambiente; disse que, segundo o Secretário da Agricultura, 
estava por iniciar o serviço terceirizado de retroescavadeira, obedecendo a lista da inscrição 
de  agricultores  que  existia  na  Secretaria  da  Agricultura,  enquanto  a  retroescavadeira 
daquela Secretaria ficaria disponível para serviços emergenciais.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Naldo Killian abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador João de Deus abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão sobre Pedido de Informações n.o 1/2009: o Vereador Rui Milbradt  disse que 

havia  necessidade  de  obter  as  informações  solicitadas  sobre  a  obra  que  vinha  sendo 
realizada  na  Escola  7  de  Setembro,  pois  sua  estrutura  estava  abalada,  o  que  fez  a 
comunidade  de  Picada  do  Rio  notificar  alguns  Veradores  daquela  situação.  Votação: 
aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 7/2009-E, 8/2009-E, 
9/2009-E, 10/2008-E, 11/2009-E e 12/2009-E: nenhum Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Naldo Killian disse que estava surpreso por não ter recebido o abaixo-assinado 
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da  comunidade de Picada do Rio sobre  a  obra da Escola  7  de Setembro e  que,  se  os 
Vereadores de situação o tivessem recebido, informariam que as providências necessárias 
para corrigí-la já haviam sido tomadas.

2. O Vereador  Rui  Milbradt  disse  que não havia  por  que o Vereador  Naldo Killian ficar 
chateado por não ter recebido o abaixo-assinado e que, se a obra estivesse de acordo com o 
projeto,  não havia porque temer;  disse que,  sendo um educandário com muitos alunos, 
devia-se  ter  atenção  redobrada  com  aquela  obra,  pois  havia  um  nítido  abalo  em  sua 
estratura,  embora  a  construtora  responsável  se  tenha  comprometido  com  as  correções 
necessárias;  disse  que,  no  sábado  anterior,  participou  de  churrasco  realizado  na 
comunidade de Linha Bugre Chaleira  e que,  no domingo,  participou de um torneio de 
futebol sete a convite do senhor Chiquinho Puntel.

Em  comunicação  urgente  da  liderança  do  PDT,  o  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que  os 
proprietários de bicicletas elétricas estavam preocupados há algum tempo com fato de não ser, 
ainda, regularizada o tráfego desses veículos, o que recomendava que os órgãos estadual e 
federal de trânsito fossem questionados sobre o assunto.
O senhor Presidente disse que a falta de regulamentação do tráfego de bicicletas elétricas 
preocupava seus proprietários e que o Ministério Público havia solicitado informações sobre o 
caso ao DETRAN e sugerido ao Poder Executivo que encaminhasse à Câmara Municipal uma 
proposição  sobre  o  assunto;  disse  que,  segundo  a  assessoria  jurídica  do  município,  as 
bicicletas elétricas eram veículos, e não ciclomotores, e, assim sendo, fugia da competência 
municipal a regulamentação de seu tráfego, mas que já existia Resolução do CONTRAN que 
fazia tal regulementação; disse que o Deputado Mendes Ribeiro Filho informou que foram 
liberados recursos do Ministério do Turismo para a construção da pavimentação na localidade 
de Picada do Rio; disse que cabia aos Vereadores fiscalizar obras e que, se existia falhas na 
estrutura  da  obra  da  Escola  7  de  Setembro,  a  empresa  responsável  estava  tomando  as 
providências necessárias para solucionar o problema.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 23 de março de 2009.

Agudo, 16 de março de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


