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Data: 27 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 13/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 172/2009 e 173/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei n.o 17/2009-E.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Dário Geis disse que a Comissão de Finanças,  Orçamento e Mérito estava 

solicitando à Mesa Diretora que encaminhasse aos setores competentes pedido de audiência 
pública para tratar do comércio ambulante; disse que foi liberado para operar em Agudo o 
projeto  Correio  nas  Escolas  que  reverteria  em  recursos  para  as  escolas  do  interior  e 
diminuiria  o  número  de  correspondências  devolvidas;  falou  sobre  a  necessidade  de 
realização de conserto no calçamento da Avenida Tiradentes, defronte à residência Reetz.

2. O Vereador Itamar Puntel disse que estava havendo um impasse entre os Poderes Executivo 
e  Legislativo  de  um município  vizinho,  pois  a  Câmara  havia  rejeitado  proposição  de 
contratação de professores; disse que, em Agudo, a Câmara Municipal não trabalhava para 
prejudicar o Poder Executivo, pois todos os projetos apresentados foram aprovados, e que 
que os Vereadores da situação vinham sendo tratados da mesma forma que os de oposição 
no atendimento a pedidos, não havendo privilégio a ninguém.

3. O Vereador João de Deus falou sobre a necessidade de realização de substituição de tubos 
que vinham quebrando com frequência na Rua Caiçara, na Vila Caiçara; disse que, em 
Agudo, buscava-se o bem da população e que os Vereadores de oposição aprovariam as 
propostas que beneficiassem a população e questionariam aquelas que a prejudicassem.

4. O Vereador Naldo Killian disse que estava sendo realizada recuperação das estradas de 
Linha das Flores e do Rincão Despraiado, da Rua Hugo Karl Bräunig e da estrada que leva 
à  britadeira  Cassel;  disse  que foi  realizado patrolamento  em vias  das  proximidades  da 
barragem, da via que leva à propriedade Galle e da via que passa pelas propriedades Silva e 
Rodrigues, em Linha Boêmia.

5. O Vereador Paulo Unfer parabenizou a Escola D. Pedro II pelo projeto Ciclista Consciente, 
que visava consientizar os ciclistas do perigo do tráfego pelos passeios-públicos, e a Escola 
Willy Roos pela sua escolha para participar do programa Deputado por Um Dia, projeto 
que visava aproximar o parlamento dos estudantes e estimular o exercício da cidadania; 
disse que foi enviado ao Ministério da Educação o projeto de construção do novo prédio da 
Escola Alberto Pasqualini.

6. O Vereador Rui Milbradt disse havia tranquilidade entre os Vereadores, apesar da oposição 
estar tendo paciência com o não atendimento de suas indicações; falou sobre a necessidade 
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de  fiscalizar  o  uso  de  carro  não  cadastrado  como  táxi,  já  que  recebeu  denúncia  da 
existência dessa situação, e de realização de vistoria na rede de esgotos da Avenida Borges 
de Medeiros, nas imediações do Mercado Brasil, onde havia um mau cheiro muito forte.

7. O Vereador Stefhan Stopp agradeceu ao Poder Executivo pela realização de recuperação da 
estrada de acesso à Barragem e disse que devia-se atuar para que se tivesse uma lei mais 
severa em relação à atuação dos vendedores ambulantes, o que beneficiaria o comércio 
local.

8. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Vilson Dias disse que reconhecia os atos positivos da administração municipal 

que  resultavam  em  ganhos  à  população,  como  o  trabalho  de  recuperação  de  estradas 
realizado na região norte, mas ponderou que não estava havendo tratamento igualitário para 
Vereadores de oposição e de situação, já que a maioria dos pedidos dos primeiros não foi 
atendida devido a um tratamento diferenciado dispensado por Secretários que não atuavam 
assim por orientação do senhor Prefeito; disse que não se sabia quem era o Diretor de 
Obras da cidade e que havia um buraco há muito tempo na Avenida Concórdia, o que 
acabava  atingindo  a  imagem  do  governo  porque  um  servidor  de  sua  confiança  não 
providenciava solução para o problema; disse o mato estava tomando conta da estrada 
Arthur Dickow e que um morador daquela via, como outros de Rincão do Pinhal, não foi 
atendido pela Patrulha Agrícola; manifestou sua felicidade por saber do encaminhamento 
do projeto do novo prédio da Escola Alberto Pasqualini e falou sobre a necessidade de 
priorizar  o  calçamento  das  Ruas  Isidoro  Neves,  entre  as  Avenidas  José  Bonifácio  e 
Euclides Kliemann, e Independência, entre as Avenidas Concórdia e Borges de Medeiros, 
onde residiam muitos cadeirantes.

2. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições nessa parte da sessão.
Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 16/2009-E e 17/2009-
E: o Vereador Dário Geis disse que a proposição que criava novos cargos em comissão estava 
sendo apresentado  em hora  inoportuna,  já  que  os  Prefeitos  vinham cortando  custos  e  tal 
proposição aumentaria a folha de pagamento, o que o fazia ter posição contrária à proposição.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Naldo Killian disse que o Projeto de Lei  n.o 17/2009-E não resultaria em 

impacto  orçamentário,  já  que  diminuiria  o  número  de  cargos  em comissão  em alguns 
setores e aumentaria em outros, e que a matéria deveria ser aprovada.

2. O Vereador João de Deus disse que 225 acidentes haviam ocorrido na Curva do Cotovelo, 
em Várzea do Agudo, desde a inauguração da RS 348, e que, em audiência no DAER, 
conseguiu  o  comprometimento  daquele  órgão  com  a  realização  de  roçadas  e  outras 
melhorias naquela rodovia, naquelas imediações; disse que solicitou ao comando do Corpo 
de Bombeiros o aumento do efetivo do Corpo de Bombeiros de Agudo.

Em comunicação urgente  da liderança  do PP,  o  Vereador  Rui  Milbradt,  por  cedência  do 
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Vereador  Vilson  Dias,  disse  que  as  Secretarias  estavam  respaldando  os  pedidos  dos 
Vereadores, mas que na Secretaria da Saúde seus pedidos estavam tendo atenção especial; 
disse ter ficado frustrado com a proposição encaminhada pelo senhor Prefeito que aumentava 
o número de cargos em comissão e funções gratificadas, o que levaria ao aumento da despesa 
do  município  em  um  momento  de  dificuldades;  disse  que  recebeu  do  Poder  Executivo 
resposta a Pedido de Informações relativo ao registro do ponto dos servidores da Secretaria de 
Obras  e  Trânsito,  que tinha respeito pelo trabalho daqueles  profissionais  e  alertou para a 
possibilidade de o cartão de um deles estar sendo batido por outro, embora devesse se tratar 
de um caso isolado; disse que participou do torneio de Veteranos do Atlético Clube Avenida, 
da festa da comunidade Marechal Rondom, de Nova Boêmia, do torneio do Esporte Clube 
Tabajara, de Linha Boêmia, e da festa do Grupo de Trabalhadoras Rurais Renascer, da Escola 
Felipe Camarão.
Em comunicação urgente da liderança do DEM, o Vereador Dário Geis disse a resposta do 
Poder Executivo ao Pedido de Informações que tratava do número de cargos em comissão e 
funções gratificadas existentes mostraria se havia necessidade de aumentar o número daqueles 
cargos  e  a  folha  de  pagamento  do  município;  convocou  os  membros  da  Comissão  de 
Finanças, Orçamento e Mérito para a reunião que ocorreria logo após a sessão e parabenizou a 
Secretaria responsável pela cedência da área defronte ao Centro Administrativo Municipal 
para a instalação de um circo onde atuava uma agudense, e lembrou que circo também era 
cultura.
O senhor Presidente informou que viajou com o Vereador Paulo Unfer a Porto Alegre, onde 
convidou  o  primeiro  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Agudo,  o  senhor  Nidolfo 
Neuenfeldt,  para  participar  da  Semana  Legislativa  comemorativa  ao  cinquentenário  da 
Câmara Municipal; disse que estiveram no Tribunal de Contas do Estado, quando tratou-se de 
questões funcionais da Casa, que participaram da Sessão Solene em homenagem aos 174 anos 
da Assembléia Legislativa e que visitaram a Escola do Legislativo da Assembléia Gaúcha 
para conhecer suas atitidades, entre as quais estava o projeto Deputado por um Dia, atividade 
que  poderia  ser  adotada  em Agudo;  convidou  para  a  festa  da  Escola  Três  de  Maio  que 
ocorreria no dia 2 seguinte e para a festa da Escola Arthur Bernardes, no dia 10 seguinte.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 4 de maio de 2009.

Agudo, 27 de abril de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


