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Data: 13 de abril 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: A Ata n.o 11/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 140/2009, 151/2009, 146/2009, 150/2009 e 149/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foram apresentados o Projeto de Lei n.o 15/2009-E, o Projeto 
de Lei Complementar n.o 1/2009-E e os Pedido de Informações n.os 4/2009 e 5/2009.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Stefhan Stopp disse que a estiagem estava ficando muito séria, alertando para o 

problema que ocorreria se não chovesse em poucos dias.
2. O Vereador Vilson Dias disse que os moradores de Cerro Seco e de Picada do Rio estavam 

sofrendo com a estiagem, o que exigia ação urgente do governo no sentido da realização de 
abertura de poços naquela região; disse que um buraco que existia havia um mês em um 
ponto da Avenida Concórdia precisava ser fechado, não sem antes realizar o serviço que 
motivou sua abertura.

3. O Vereador Dário Geis abriu mão de sua inscrição.
4. O Vereador Itamar Puntel disse que a Secretaria da Agricultura estava fornecendo calcáreo 

e  adubo  orgânico  aos  agricultores  e  que  o  interior  do  município  passava  por  sérios 
problemas de abastecimento de água devido à estiagem, o que vinha fazendo as Secretarias 
da Agricultura e de Obras intensificarem sua atuação na abertura de poços; disse que estava 
por ocorrer reunião organizada pela empresa Souza Cruz que trataria de suas ações em 
relação ao termo de compromisso firmado pelas fumageiras sobre o trabalho infantil.

5. O Vereador João de Deus disse que visitou Linha dos Pomeranos e Linha Araçá de baixo 
para  levar  informações  sobre  o  trabalho  dos  Vereadores;  disse  que  a  estiagem  vinha 
secando vertentes no interior  e que os atingidos vinham buscando, havia muito tempo, 
solução para o problema, sem que houvesse resposta dos homens públicos; falou sobre a 
necessidade de construção de uma escadaria num barranco existente na rua de acesso ao 
Cerrinho do Ouro.

6. O Vereador Naldo Killian disse que a verba do Ministério das Cidades que originalmente 
seria  destinada  ao  calçamento  da  via  de  Picada  do  Rio  acabou  sendo  destinada  à 
pavimentação da Avenida Euclides Kliemann, defronte à Casa da Paz, pois ela devia ser 
usada  em perímetro  urbano;  disse  que  o  Deputado Mendes  Ribeiro  Filho  conseguiu  a 
liberação de recursos do Ministério do Turismo para aquela primeira obra, que contaria 
com contrapartidas da comunidade e do município.

7. O Vereador Paulo Unfer leu reportagem do jornal Zero Hora que tratava da atuação de 
empreendimentos florestais no Rio Grande do Sul que pretendiam dobrar seu faturamento 
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em dez anos, objetivo que seria alcançado com a quase duplicação da área plantada que era 
de quinhentos e sessenta mil hecatares; disse que era importante os jovens investirem na 
formação  de  florestas  para  a  comercialização  da  madeira,  mas  que  a  legislação  não 
permitia ao pequeno agricultor usar, pelo menos, parte de suas áreas não cultivadas naquela 
atividade;  disse  que  isso  exigia  a  revisão  da  legislação,  pois,  em  muitas  pequenas 
propriedades,  as  florestas  nativas  representavam  a  maior  parte  e  não  podiam  ser 
exploradas;  disse  que recebeu do Deputado Pompeu de Mattos a  informação de que o 
Ministério da Integração Nacional empenhou recursos orinundos de emenda de sua autoria 
para a continuidade da construção do muro de contenção do Arroio Hermes.

8. O Vereador Rui Milbradt falou sobre a necessidade de realização de patrolamento e de 
limpeza de valetas na estrada de Linha das Flores, de patrolamento da estrada de Linha 
Teutônia Sul, nas imediações das propriedades Neu e Schuch, com colocação de tubos no 
acesso a essa última propriedade, e de extenção do transporte escolar até as imediações das 
propriedades  Parreira,  Schott,  Zimmer  e  Raddatz,  em  Rincão  do  Pinhal;  disse  que  a 
estiagem ficava mais preocupante a cada dia, alertando para a necessidade de providências.

O senhor  Presidente  anunciou o  encaminhamento,  à  Comissão de Finanças,  Orçamento  e 
Mérito, do processo de Prestação de Contas do município de Agudo relativo ao exercício de 
2007, recebido do  Tribunal de Contas do Estado; disse que a última chuva havia ocorrido 
fazia trinta dias e que as pessoas do meio rural vinham sofrendo com a escassez de água; disse 
que o aumento da área coberta por vegetação, nos últimos vinte anos, faria com que voltasse a 
ter fontes com mais água futuramente, já que a vegetação atuava na contenção de água no 
sub-solo; disse que era necessário incentivar a proteção de vertentes e o aproveitamento de 
créditos de carbono para indenizar os pequenos produtores que preservavam a Mata Atlântica.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Naldo Killian abriu mão de sua incrição.
2. O Vereador João de Deus abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão  Geral  sobre  Projeto  de  Lei n.o 14/2009-E,  que  “AUTORIZA  A 

CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO”:  o  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que  a 
proposição permitiria a contratação urgente de médico para o atendimento nos postos de 
saúde; o Vereador Vilson Dias disse que a proposição não encontrava posição contrária dos 
Vereadores,  inclusive  porque  o  estudo  de  impacto  orçamentário  recomendava  sua 
aprovação. Votação: aprovado por unanimidade.

2. Discussão sobre Pedido de Informações n.o 4/2009: o Vereador Dário Geis disse que era 
necessário obter  a relação dos servidores de cada Secretaria e suas respectivas funções 
porque obteve informação de que havia funcionários da Secretaria de Obras em desvio de 
função. Votação: aprovado por unanimidade.

3. Discussão sobre Pedido de Informações n.o 5/2009: o Vereador Dário Geis disse que havia 
necessidade  de  saber  se  era  prática  comum  dos  motoristas  e  operadores  de  máquina 
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deslocarem-se às suas residências com viaturas oficiais na hora do almoço, já que havia 
registro fotográfico de um caso ocorrido. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n.o 15/2009-E e o Projeto 
de  Lei  Complementar  n.o 1/2009-E:  o  Vereador  Vilson  Dias  disse  que  a  proposição  que 
tratava do PREVIAGUDO tratava de regularização de sua lei;  disse que a proposição que 
autorizava  doação  de  imóvel  para  a  Cooperativa  Mista  de  Produção  e  Comercialização 
Camponeza do Rio Grande do Sul recebeu esclarecimentos dos proponentes e tinha muita 
simpatia da parte do senhor Prefeito Municipal; o Vereador Dário Geis disse que a proposição 
que autorizava doação de imóvel para a Cooperativa Mista de Produção e Comercialização 
Camponeza do Rio Grande do Sul recebeu esclarecimento antes da sessão, que a área a ser 
doada estava abandonada havia muitos anos e que era importante apoiar projetos que, como o 
da Cooperativa, ajudavam a manter os agricultores no meio rural; disse que o prazo de dez 
anos para realizar a construção da obra prevista era muito longo, pois muitos governos se 
sucederiam naquele período.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Paulo Unfer disse que, nos últimos quarenta anos, triplicou o consumo de água 

devido às melhorias sanitárias e à menor produção das fontes de água.
2. O  Vereador  Rui  Milbradt  disse  que  recebeu  esclarecimentos  sobre  a  iniciativa  do 

Movimento  dos  Pequenos  Agricultores  em  Agudo,  que  era  objeto  da  proposição  que 
autorizava doação de imóvel para a Cooperativa  Mista  de Produção e  Comercialização 
Camponeza do Rio Grande do Sul, iniciativa que teria seu apoio; disse que apresentou 
indicação de patrolamento na estrada de Linha Teutônia Sul porque a Secretaria de Obras 
não vinha dando a importância merecida aos moradores daquela região, o que vinha sendo 
reclamado por eles, e que participou, no domingo anterior, do torneio realizado pelo grupo 
de jovens Força Jovem, de Linha dos Pomeranos.

Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 20 de abril de 2009.

Agudo, 13 de abril de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


