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Data: 20 de abril de 2009.
Hora: 19 horas.
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 12/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 139/2009, 158/2009 e 154/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Foi lida a correspondência de n.o 49/2009.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei n.o 16/2009-E.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Vilson Dias disse que apresentou indicações  de colocação de lâmpadas no 

trevo da RS 348 que dá acesso à Escola Santos Reis, de recuperação da estrada Arthur 
Dickow e de providências relativas ao excessivo número de cães na Vila Caiçara que vinha 
prejudicando os moradores; disse que ainda estava aberto um buraco existente, havia muito 
tempo, na Avenida Concórdia, num local em que não havia passeio público e pelo qual os 
pedestres transitavam correndo perigo.

2. O  Vereador  Dário  Geis  falou  sobre  a  necessidade  de  recuperação  do  calçamento  da 
Avenida Paraíso, defronte à residência Berger, de realização de patrolamento nas estradas 
de Cerro dos Beling, Cerro dos Prochnow, Cerro Seco e região e de colocação de tubos na 
Avenida José Bonifácio, nas imediações da esquina com o ginásio de esportes da Escola 
Willy Roos; falou sobre a necessidade de colocação de cascalho na estrada de acesso da 
cidade ao CTG Sentinela do Jacuí, pelo menos até as imediações da Casa da Paz, e de 
colocação  de  meios-fios  defronte  à  residência  Roos,  nas  imediações  da  bifurcação  de 
acesso ao Seminário.

3. O Vereador Itamar Puntel abriu mão de sua inscrição.
4. O Vereador João de Deus falou sobre a necessidade de realização de patrolamento e de 

colocação de material nas estradas de Várzea do Agudo e de instalação de meios-fios nas 
imediações da bifurcação de acesso ao Seminário; lamentou o fato de o Poder Executivo 
não vir atendendo os pedidos dos Vereadores, situação fazia os Poderes se distanciarem, e 
falou sobre a necessidade de dar continuidade à recuperação de vias na Vila Caiçara.

5. O Vereador Naldo Killian falou sobre a necessidade de realização de melhorias na Rua das 
Acácias, na Vila Caiçara, e no sistema de iluminação pública na parte alta daquela Vila; 
disse  que  havia  muitos  cães  na  Vila  Caiçara  e  na  cidade  como um todo  e  que  havia 
necessidade  de  fechar  os  buracos  abertos  para  realização  de  reparos  pela  CORSAN, 
preocupação que já havia trazido em sessão anterior.

6. O Vereador  Paulo  Unfer  comunicou que participou,  com o Vereador  Rui  Milbradt,  do 
Encontro Regional de Controle e Orientação do Tribunal de Contas do Estado que tratou 
do funcionamento do Tribunal,  de seu controle externo, da legislação que regulava sua 
atuação e sobre o Poder Legislativo e as leis orçamentárias; disse que o Tribunal de Contas 
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tinha uma grande estrutura de pessoal para fiscalizar mais de mil e duzentas instituições e 
que os municípios do Rio Grande do Sul eram destaque em termos de cumprimento de leis; 
disse que participou da solenidade de instalação de um curso da Universidade Aberta do 
Brasil na Escola Santos Reis e da aula inaugural do curso de Especialização em Educação 
Ambiental; solicitou que fossem enviados votos de pesar ao senhor César André Hentschke 
e seus familiares pelo passamento de sua esposa.

7. O Vereador Rui Milbradt disse que estranhou o fato de ouvir de Vereadores de situação que 
seus  pedidos  não  estavam  sendo  atendidos  pelo  Poder  Executivo,  o  que  mostrava  as 
dificuldades que os Vereadores de oposição enfrentavam, como a falta de patrolamento de 
estradas  de  Cerro  dos  Beling  e  de  Cerro  dos  Camargo;  falou  sobre  a  necessidade  de 
instalação  de  meios-fios  na  descida  do  Cerro  da  Igreja,  na  via  que  leva  ao  Rincão 
Despraiado; disse que recebeu do Deputado Adolfo Brito a informação de que a Secretaria 
de Estado da Irrigação estava autorizada a realizar investimentos em propriedades privadas 
para a construção microaçudes e cisternas para a irrigação e que o programa Pro-Ĩrrigação 
estava com inscrições abertas, reivindicando ao Secretário da Agricultura a centralização 
do Programa, em Agudo, pelo município.

8. O Vereador Stefhan Stopp disse que estava sendo finalizado o patrolamento das estradas de 
Picada do Rio e de Cerro dos Prochnow, que a chuva que ocorreu foi insuficiente para 
solucionar  o  problema dos colonos e  que seriam recuperadas outras  vias de Cerro dos 
Prochnow e Cerro dos Beling.

O senhor Presidente disse que estavam sendo recuperadas as estradas de Cerro dos Prochnow 
e  Cerro  Seco  pelas  quais  passava  o  transporte  escolar  e  que,  posteriormente,  seriam 
recuperadas as vias vicinais; disse que, na sexta-feira anterior, foi realizada a aula inaugural 
do curso de Pós-Graduação  em Educação Ambiental  no  pólo  de  Agudo da Universidade 
Aberta do Brasil e que era necessário oferecer cada vez mais educação aos jovens, o que 
estava motivando a realização de estudo para o oferecimento de curso de graduação na sede 
da APAE; disse que a crise econômica mundial fez o governo federal incentivar as grandes 
indústrias,  através  da redução do IPI  incedente  sobre a  produção de automóveis,  visando 
evitar demissões, e que outras indústrias também seriam beneficiadas; disse recear que a crise 
chegasse  ao  setor  primário  e  que,  nesse  caso,  o  governo  federal  devia  ter  a  mesma 
sensibilidade para ajudar tal setor que não teve queda nos preços dos insumos.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Itamar Puntel disse que o produtor rural não tinha segurança quanto aos preços 

de seus produtos e que algumas culturas, como a do arroz, não tinham seus custos cobertos 
pelos  preços;  disse que culturas como o milho e o gado estavam com seus preços em 
queda, apesar de o consumidor não estar pagamento um preço menor, o que deixava os 
produtores rurais indignados; disse que as entidades que defendiam o pequeno produtor 
deviam trabalhar por uma agricultura forte, o que fortaleceria também o comércio; disse 
que existiam normas que o pequeno produtor deviam cumprir, mas que aqueles que as 
faziam não conheciam sua situação que devia ser levada ao conhedimentos dos governo 
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estadual e federal; disse que o Deputado Mendes Ribeiro Filho comprometeu-se a trabalhar 
mais por Agudo, que a crise econômica mundial atingiria fortemente a agricultura e que o 
governo federal devia agir para combater seus efeitos; disse que o município tinha poucos 
recursos para a agricultura e que devia-se buscar recursos federais e estaduais para o setor, 
pois os produtores estavam desanimados, o que causava êxodo rural, questionando qual 
seria o futuro da agricultura; parabenizou o Grupo de Trabalhadoras Rurais Sempre Unidas 
pelos seus trinta anos de existência.

2. O Vereador  Dário  Geis  disse  que  o  comércio  local  estava  enfrentando  a  concorrência 
desleal do comércio ambulante que vinha de outros municípios e instalava-se nos melhores 
pontos de venda sem gerar empregos e pagando apenas uma taxa simbólica ao município; 
disse que o comércio local se preocupava com o embelezamento da cidade e com a geração 
de  empregos,  que  os  ambulantes  abordavam  os  consumidores  defronte  ao  comércio 
estabelecido de modo constrangedor e que todos os Vereadores deviam fazer algo para 
inibir  a  atuação  de  tais  ambulantes,  sugerindo  que  os  tributos  pagos  por  eles  fossem 
majorados.

O senhor Presidente disse que devia-se procurar a Secretaria da Fazenda e a ACISA para 
tratar da questão dos vendedores ambulantes que prejudicavam o comércio local.
Ordem do Dia: Não havia proposições nessa parte da sessão.
Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 15/2009-E e 16/2009-
E  e  o  Projeto  de  Lei  Complementar  n.o 1/2009-E:  o  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que  a 
proposição que autorizava a transferência do domínio pleno dos imóveis do Distrito Industrial 
a seus possuidores era uma reivindicação antiga dos proprietários que já haviam edificado 
várias  construções,  mas  não  conseguiam  escriturar  suas  áreas,  problema  para  o  qual  a 
proposição encaminhava para solução; o Vereador  Vilson Dias disse que a proposição que 
autorizava  a  transferência  do  domínio  pleno  aos  possuidores  dos  imóveis  do  Distrito 
Industrial permitiria a escrituração dos terrenos do Distrito pelo possuidores, o que resultaria 
na possibilidade de financiamentos para mais investimentos no local.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Vilson Dias disse que o município vinha procurando combater o comércio 

informal que vinha sendo feito por pessoas de fora de Agudo e que uma audiência pública 
sobre o tema debateria uma solução para o caso e a defesa do comércio local; solicitou que 
a Mesa Diretora encaminhasse moção de congratulações ao Sport Club Internacional pela 
brilhante conquista do título de Campeão Gaúcho de 2009.

2. O  Vereador  Naldo  Killian  disse  que  estava  feliz  com  a  proposição  que  tratava  da 
transferência  de  domínio  de  áreas  do  Distrito  Industrial,  pois  ela  permitiria  mais 
financiamentos  para  aquelas  áreas;  disse  que  os  comerciantes  ambulantes  criavam 
dificuldades para as bancas existentes em Agudo, ao oferecer produtos baratos sobre os 
quais não incidiam impostos.

3. O Vereador Rui Milbradt manifestou sua indignação com os comerciantes ambulantes que 
não geravam renda ou impostos para Agudo, o que justificava uma ação da fiscalização do 
município; disse que, com o Vereador Paulo Unfer, participou do Encontro Regional de 
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Controle e Orientação do Tribunal de Contas do Estado, quando muitos esclarecimentos 
foram feitos aos Vereadores, e que participou da abertura do torneio do Figueirense, de 
Novo São Paulo, de um almoço de confraternização na Comunidade Princesa Isabel, em 
Cerro dos Prochnow, e da festa da Comunidade Bento Gonçalves, de Linha Teutônia.

4. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de o líder do governo interferir no sentido 
da instalação de luminárias defronte às residências Honnef e Neu, em Linha Teutônia, e 
convocou a Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito para a reunião que ocorreria logo 
após a sessão ordinária.

Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 27 de abril de 2009.

Agudo, 20 de abril de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


