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Data: 30 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).
Apreciação  de atas: As  Atas  n.os 4/2009,  5/2009,  6/2009 e  7/2009 foram aprovadas  por 
unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 115/2009, 116/2009, 119/2009, 125/2009 e 123/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Foram lidas as correspondências de n.os 29/2009 e 
31/2009.
Apresentação de proposições: Foram apresentados o Projeto de Lei n.o 13/2009-E, o Pedido 
de Informações n.o 2/2009 e os Requerimentos n.os 7/2009 e 8/2009.
Pequeno Expediente:
1. O  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que  a  Câmara  Municipal  recebeu  o  Balanço  Geral  do 

município referente  ao exercício  de 2008 e  que ele participou de audiência  pública  de 
pretação de contas do 4.º trimestre de 2008 e de apresentação do Relatório de Gestão do 2.º 
semetre de 2008 da Secretaria Municipal da Saúde; leu reportagem jornalística que tinha 
por manchete “Curiosidades sobre a água”, que concluía que apenas um 1% de toda a água 
do planeta,  se não estivesse poluída,  estava disponível  para consumo; disse que o Dia 
Mundial da Água, transcorrido no dia 22 anterior, servia para alertar sobre a necessidade de 
cuidados com a água.

2. O Vereador Rui Milbradt disse que apresentou indicações de construção de uma ponte em 
Linha Teutônia, no acesso às propriedades Röepke, Berentz e Mundt,  dentre outras, de 
instalação de uma luminária nas proximidades da propriedade Mello, em Linha Teutônia, 
de realização de roçada nas margens da RS 348, na esquina Goltz, e de o Poder Executivo 
solicitar ao DAER a contrução de uma rótula nesse mesmo local.

3. O Vereador Stefhan Stopp disse que o passeio realizado com o Gerente da CORSAN valeu 
a  pena,  pois  foi  possível  verificar  como  era  tratada  a  água  que  abastecia  a  cidade; 
agradeceu  à  família  Kegler  por  ter  sido  bem  recebido  num  almoço  realizado  no  dia 
anterior, quando também participou de um torneio.

4. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
5. O Vereador Dário Geis disse que participou de audiência pública de prestação de contas da 

Secretaria Municipal de Saúde, quando compareceu o Secretário Municipal da Saúde que 
apresentou à Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito as contas do último semestre de 
2008 e do 1.º trimestre de 2009; falou sobre a necessidade de colocar cascalho defronte à 
propriedade Schiefelbein, em Linha Teutônia, e de patrolamento nas estradas da parte alta 
do município; disse que indicação de sua autoria, de realização de limpeza de canteiros, foi 
atendida e falou sobre a necessidade de fazer aquele mesmo serviço na saída da cidade, 
pela Rodovia do Imigrante;  disse que apresentou, havia algumas semanas, indicação de 
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colocação  de  duas  luminárias  defronte  à  Comunidade  Evangélica  Congregacional  de 
Rincão do Pinhal, mas que ela ainda não havia sido atendida.

6. O Vereador Itamar Puntel disse que participou de audiência pública de prestação de contas 
da Secretaria Municipal de Saúde, na sexta-feira anterior, evento que não contou com a 
presença da população em geral; disse que a Secretaria da Saúde apresentou os gastos que 
vinha fazendo e que mostravam que muita coisa estava sendo feita; recomendou que as 
pessoas que não pudessem comparecer a consultas marcadas pela Secretaria da Saúde a 
informassem para que fossem substituídas;  convidou para as Olimpíadas da AJURA, a 
realizarem-se no dia 5 seguinte, em Linha dos Pomeranos, e disse que, através do esporte, o 
jovem seria incentivado a permanecer na agricultura; disse que a Câmara Municipal fez-se 
representar, no dia anterior, no jogo de abertura do evento esportivo organizado pelo Grupo 
de Jovens Diversão e Trabalho, da Comunidade Rolf Pachaly.

7. O Vereador João de Deus disse que as fontes de água estavam secando cada vez mais, 
problema que não existia há anos atrás, e que a CORSAN estava por levar abastecimento 
de  água  até  o  Canto  Católico;  disse  que,  na  semana  anterior,  participou  do  fórum da 
FADERS,  onde  soube-se  que  havia  mais  de  quatrocentas  pessoas  com deficiência  em 
Agudo e que, no evento, o senhor Presidente comprometeu-se com a criação do Conselho 
Municipal das Pessoas com Deficiência; falou sobre a necessidade de realização de pintura 
dos acessos aos cadeirantes aos passeios públicos.

8. O Vereador Naldo Killian disse que, no dia 25 anterior, foi realizada reunião com o Prefeito 
Municipal,  o  Secretário  da  Administração,  o  Presidente  do  Conselho  Municipal  do 
Desporto  e representantes  de  entidades  esportivas,  quando  debateu-se  sobre  a 
reorganização  do  esporte  em Agudo que  estava  em má  situação;  disse  que  o  Prefeito 
comprometeu-se com aquela mudança e com a destinação de mais recursos para o esporte, 
além de mais pessoas para atuar no setor.

O senhor  Presidente  apresentou  convite  para  o  terceiro  aniversário  da  Igreja  Missionária 
Assembléia  de Deus Ministério Veredas Antigas;  disse  que levou debateu com alunos da 
Escola Três de Maio o compromisso assumido pelas empresas fumageiras com o Ministério 
Público do Trabalho de acabar com o trabalho de menores de dezoito anos de idade na cultura 
do fumo e que percebeu que a quase totalidade dos alunos trabalhava naquela cultura para 
evitar gastos com empregados às famílias; disse que os alunos enfatizaram que trabalhavam 
por livre e exportânea vontade, que o trabalho também era uma forma de aprender e que era 
necessário  encaminhar  ao  Ministério  Público  do  Trabalho  posição  contrária  àquele 
compromisso, pois não havia abusos de parte das famílias quanto ao trabalho de seus filhos; 
disse que, levado a extremo, aquele compromisso aumentaria o êxodo rural e que a Promotora 
de Justiça de Agudo concordava que devia o adolescente auxiliar a família.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador  Vilson  Dias  disse  que  o  termo de  ajustamento  firmado entre  o  Ministério 

Público  e  as  empresas  fumageiras  mostrava  que  as  dificuldades  dos  produtores  eram 
criadas pelos governantes e cumprimentou o senhor Presidente pelo encaminhamento de 
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correspondência  ao  Ministério  Público  sobre  a  questão,  já  que  os  oriententadores  das 
fumageiras  já  estavam  atuando  no  esclarecimento  dos  produtores  sobre  o  assunto; 
manifestou tristeza com o fato da RS 348, no aceso a Agudo, estar sendo consumida pela 
vegetação  sem que  nenhuma  providência  fosse  tomada  e  pediu  a  atuação  do  líder  de 
governo para solucionar o caso, sugerindo a terceirização do serviço de roçada naquela 
rodovia;  disse  que  apresentou  indicação  de  colocação  de  meio-fio  na  Rua  Floriano 
Zurowski,  entre as Ruas Marechal  Floriano e Dionísio da Fonseca Reis,  e disse que o 
município devia colocar as pessoas certas  para organizar  o esporte;  lembrou que havia 
solicitado  fornecimento  de  água  potável  para  os  moradores  do  Canto  Católico  e  de 
ampliação da rede de abastecimento de Várzea do Agudo.

2. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão sobre Requerimento n.o 7/2009: o Vereador Paulo Unfer disse que era necessário 

abreviar a tramitação da proposição objeto do Requerimento porque havia urgência para 
iniciar a construção da sede da comarca de Agudo, requisito para a instalação da Justiça 
Eleitoral em Agudo. Votação: aprovado por unanimidade.

2. Discussão  sobre  Requerimento n.o 8/2009:  nenhum  Vereador  manifestou-se.  Votação: 
aprovado por unanimidade.

3. Discussão Geral sobre Projeto de Lei n.o 7/2009-E, que “ALTERA A LEI N.º 735/90”: 
nenhum Vereador manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

4. Discussão Geral sobre Projeto de Lei n.o 8/2009-E, que “CRIA O CONSELHO GESTOR 
DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE AGUDO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”:  o  Vereador  João  de  Deus,  relator  da  proposição  na  Comissão  de 
Constituição  e  Justiça,  disse  que  a  Emenda  n.o 1  retirava  do texto  original  expressões 
desnecessárias  e  a  menção  a  uma  entidade  inexistente  em  Agudo,  emitindo  parecer 
favorável à matéria; o Vereador Vilson Dias disse que a Emenda n.o 1 retirava citações 
desnecessárias  a  entidades  e  corrigia  o  nome  da  Secretaria  Municipal  de  Educação. 
Votação: aprovado por unanimidade; a Emenda n.o 1 foi aprovada por unanimidade.

5. Discussão Geral sobre Projeto de Lei n.o 10/2009-E, que “ESTABELECE A POLÍTICA 
MUNICIPAL  PARA  O  IDOSO,  REESTRUTURA  O  CONSELHO  MUNICIPAL  DO 
IDOSO E CRIA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO”: o Vereador Paulo Unfer disse que 
a proposição permitiria uma reestruturação ao município que daria atenção especial aos 
idosos e às crianças. Votação: aprovado por unanimidade.

6. Discussão sobre Pedido de Informações n.o 2/2009: o Vereador Rui Milbradt  disse que 
havia necessidade de trânsito livre dos Vereadores nas repartições municipais e de obter-se 
as informações sobre o registro do ponto na Secretaria de Obras para que fossem apurados 
de fatos ocorridos; disse que uma das atribuições dos Vereadores era fiscalizar e que eles 
tinham, de acordo com a Lei Orgânica, livre acesso aos órgãos da administração municipal; 
o senhor  Presidente disse que, na atribuição de fiscalização, os Vereadores tinham, de 
acordo com a Lei Orgânica Municipal, livre acesso às respartições municipais. Votação: 
aprovado por unanimidade.
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Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n.o 13/2009-E: o Vereador 
Vilson Dias disse que a proposição que tratava de mudança na lei que doou área do município 
para a construção do fórum visava extinguir o prazo previsto originalmente para realizá-la e 
que tal construção facilitaria a instalação de um Cartório Eleitoral em Agudo.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Naldo Killian apresentou convocação para a Assembléia Geral do Círculo de 

Pais e Mestres da Escola Santos Dumont e disse que estavam sendo recuperadas ruas da 
Vila  Caiçara;  disse  que  Agudo  recebeu  a  visita  do  Deputado  Gilberto  Capoani  que 
apresentou  emenda  ao  orçamento  do  Estado  que  destinava  recursos  para  o  ginásio  de 
esportes da Vila Caiçara e do Deputado Alceu Moreira, quando a ele foram apresentados 
diversos pedidos, entre eles o de construção de banheiros em residências da Vila Caiçara.

2. O Vereador Vilson Dias parabenizou os Vereadores Naldo Killian e João de Deus pelo 
trabalho unido em prol da Vila Caiçara; elogiou o trabalho de recuperação da estrada de 
Linha Teutônia que liga a Escola Rolf Pachaly à Linha Boêmia e disse que apresentou 
indicação de abertura de valas em nas estradas de Linha Teutônia sul e Canto Paraná.

3. O  Vereador  Rui  Milbradt  disse  que  o  Secretário  de  Obras  informou  que  o  Vereador 
precisava de autorização para frequentar aquela Secretaria para fiscalizar seus trabalhos; 
disse  que  não  pretendia  desrespeitar  as  autoridades  daquela  Secretária,  mas  auxiliar  e 
esclarecer fatos ocorridos, o que motivou a apresentação de Pedido de Informações sobre o 
registro do ponto; disse que participou da representação da Câmara Municipal no torneio 
organizado pelo Grupo de Jovens Diversão e Trabalho, de Linha Teutônia, e parabenizou 
os organizadores do evento e da Copa Cidade de Agudo; disse que participou da festa 
realizada pelo Grupo de Trabalhadoras Rurais Estrela Guia, de Nova Boêmia.

Em comunicação urgente da liderança do DEM, o Vereador Dário Geis disse que reportagem 
televisiva mostrou que alguns municípios do norte do país tinham apenas 40% das crianças 
alfabetizadas e muitas dificuldades para fazer a merenda e os professores chegarem às escolas 
precárias que lá existiam situação que os fazia depender da atenção do Governo Federal.
Convocação: O  senhor  Presidente  convocou  os  senhores  Vereadores  para  a  Sessão 
Extraodinária que seria ralizada naquela mesma noite,  a requerimento do Vereador Itamar 
Puntel, e para a Sessão Ordinária do dia 6 de abril de 2009.

Agudo, 30 de março de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


