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Data: 4 de maio 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 14/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 175/2009, 177/2009, 183/2009, 193/2009 e 180/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram apresentados  os  Projetos  de  Lei  n.os 18/2009-E  e 
19/2009-E.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Itamar Puntel parabenizou os trabalhadores pela passagem do Dia do Trabalho, 

especialmente os agricultores que eram os responsáveis pela maior parte  da riqueza do 
município e que vinham sofrendo com a estiagem; pediu que o Poder Executivo decretasse 
“situação de emergência” no município visando minimizar os prejuízos para a agricultura; 
parabenizou a comunidade Guilherme Tell pela festa realizada.

2. O Vereador João de Deus disse que solicitou à Secretaria da Agricultura desse atenção às 
comunidades de Cerro Seco e Cerro dos Beling devido à estiagem e que foi  realizado 
trabalho de máquina naquelas  localidades;  cumprimentou os  trabalhadores pelo  Dia do 
Trabalho e disse que os agricultores estavam perdendo seu investimento devido à estiagem, 
situação que acabava repercutindo na cidade; falou sobre a necessidade de construção de 
um  abrigo  no  ponto  de  parada  de  ônibus  existente  na  esquina  da  Avenida  Euclides 
Kliemann com a Rua Isidoro Neves.

3. O  Vereador  Naldo  Killian  disse  que  ficou  feliz  no  final  de  semana  ao  saber  que  o 
loteamento Röepke estava com rede de energia elétrica e os proprietários com escritura de 
seus terrenos; falou sobre a necessidade de construção de abrigos nos pontos de parada de 
ônibus existentes defronte às Escolas Paraíso da Criança e Santos Dumont e disse que 
estava por ser feita recuperação em estradas na zona sul do município.

4. O Vereador Paulo Unfer alertou a comunidade para o atendimento do Cartório Eleitoral que 
passaria a ocorrer às terças-feiras, na Câmara Municipal; disse que, naquela semana, seria 
realizada a recuperação da estrada Arthut Dickow e que as lâmpadas da rede de iluminação 
pública  de  Picada  do  Rio  seriam substituídas  por  lâmpadas  de  vapor  de  sódio,  o  que 
resultariam em economia e melhor iluminação.

5. O Vereador Rui Milbradt manifestou sua felicidade por ouvir dos Vereadores de situação 
que os pedidos dos parlamentares estavam sendo atendidos pelo Poder Executivo, como o 
de recuperação de estradas da região sul; disse que apresentou indicações de realização de 
patrolamento em estradas de Picada do Rio, Linha Boêmia, Linha Kegler, Porto Alves e 
Linha Louca.

6. O Vereador Stefhan Stopp disse que o Dia do Trabalho foi de alegria, apesar da estiagem 
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que  em  breve  devia  terminar,  e  agradeceu  às  pessoas  que  participaram  da  festa  da 
comunidade  Farroupilha;  disse  que  um  buraco  que  existia  na  Avenida  Concórdia  foi 
fechado, atendendo pedido do Vereador Vilson Dias.

7. O Vereador Vilson Dias solicitou que fosse enviada moção de felicitação à Escola D. Pedro 
II por seus 80 anos, a serem comemorados no dia seguinte; disse que, segundo o Secretário 
da  Agricultura,  os  moradores  de  Cerro  Seco  estavam  sendo  atendidos  no  combate  à 
estiagem e que estava por ser assinado contrato para realização de obra de abastecimento 
de água em Linha dos Pomeranos, com verba oriunda de emenda do Deputado Luiz Carlos 
Heinze,  obra  que  iniciaria  em breve;  manifestou  sua  satisfação  com a  notícia  de  que 
estradas da região sul seriam recuperadas.

8. O  Vereador  Dário  Geis  disse  que  recebeu  resposta  do  Poder  Executivo  ao  Pedido  de 
Informações que tratava de cargos em comissão e funções gratificadas que mostrava que 
restavam 3 vagas sem preenchimento; disse que foram realizados conserto no calçamento 
da Avenida Paraíso e instalação de tubos na Avenida José Bonifácio, no trecho entre a Rua 
Germano Hentscke e a Avenida Santo Ângelo; falou sobre a necessidade de instalação de 
tubos  na  Rua  Dr.  Nilo  Cechela,  onde  havia  esgoto  à  céu  aberto,  e  de  solicitar  aos 
proprietários dos terrenos existentes defronte à Farmácia Fischer, nas imediações da Escola 
Willy Roos, a construção de calçadas; convidou a comunidade para a audiência pública que 
seria realizada na quinta-feira seguinte para tratar da atuação do comércio ambulante.

O senhor  Presidente  disse  que  a  Câmara  Municipal  estava  de  parabéns,  especialmente  a 
Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, pela realização de audiência pública que trataria 
do comércio ambulante e de formas de inibi-lo e convidou a comunidade para o evento; disse 
que recebeu informação do Deputado Paulo Pimenta de que a Escola 7 de Setembro seria 
contemplada com um laboratório de informática com acesso à Internet.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt disse muitas pessoas não acompanhavam as transmissões das 

sessões plenárias porque não havia sinal de rádio suficientemente forte para ser captado, 
mas que a Rádio Agudo Ltda. estava por ampliar sua potência, o que permitiria que mais 
pessoas as acompanhassem; disse que a população devia também acompanhar as sessões 
no plenário e que aquela emissora dispôs-se a fazer uma campanha naquele sentido; disse 
que tramitavam na Câmara proposições de interesse da comunidade, como a que criava 
cargos  em comissão,  que foi  elaborado  pelo  Prefeito  Ari  Alves  da Anunciação e  que, 
devido às suas férias, foi assinado pelo Vice-Prefeito; disse que tal proposição aumentaria a 
folha  de pagamento  em R$15.000,00 mensais,  valor  que,  no período de um ano,  seria 
equivalente  ao  de uma retroescavadeira,  enquanto  muitos  agricultores  esperavam havia 
muito tempo por serviços de retroescavadeira e a crise mundial poderia reduzir as receitas 
do  município;  disse  que  o  Poder  Executivo  pretendia  criar  tais  cargos  para  dar 
oportunidade de emprego a pessoas, segundo a Justificativa apresentada, o que significava 
atender a promessas de emprego feitas durante a campanha eleitoral; disse que esse não era 
o meio correto de gerar empregos e que o município devia ter recursos para incentivar 
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empresas  a  se  instalarem no município;  disse  que,  como a  situação  tinha  maioria,  tal 
proposição seria aprovada, mas que, se a comunidade fizesse pressão na Câmara, poder-se-
ía ter um resultado diferente.

2. O Vereador Paulo Unfer 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 17/2009-E, 18/2009-
E e 19/2009-E: o Vereador Paulo Unfer disse que a proposição que autorizava a contratação 
de  Operador  de  Máquina  visava  dar  continuidade  aos  serviços  da  Patrulha  Agrícola  no 
período de entre-safra, quando era muito requisitada, e disse que a máquina, depois de uma 
reforma, estava em condições de atuar; disse que a proposição que autorizava a concessão de 
auxílio à APAE era importante porque auxiliaria a entidade a concluir seu prédio próprio que 
seria usado também pelo Pólo de Apoio Presencial  de Agudo da Universidade Aberta do 
Brasil; o Vereador Vilson Dias disse que a proposição que autorizava a concessão de auxílio à 
APAE  visava  a  conclusão  da  parte  superior  do  prédio  daquela  entidade,  lembrou  a 
importância  da  atuação  da  APAE no atendimento  aos  excepcionais  e  disse  que,  naquele 
prédio,  seriam  instalados  cursos  da  Universidade  Federal  de  Santa  Maria,  iniciativa  que 
evitaria a construção de um prédio específico para a Universidade; disse que a proposição que 
autorizava  a  contratação  de  Operador  de  Máquina  não  encontraria  posição  contrária  da 
oposição, já que o momento a estiagem exigia que os trabalhos da Patrulha Agrícola tivessem 
andamento.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Vilson Dias disse que depoimentos de servidores antigos poderiam levar os 

Vereadores de situação à conclusão de que não havia necessidade de aumentar o número de 
cargos em comissão, pois sua experiência mostrava que eram guindadas a esses cargos 
pessoas descomprometidas com o serviço público; disse que o peso de tal iniciativa na 
folha de pagamento e a crise vivida pelo mundo sugeria que os Vereadores de situação 
refletissem bem no momento de decidir sobre tal proposição; manifestou sua tristeza pelo 
fato  de  o  município,  mesmo havendo  lei,  não  estar  dando  a  todos  os  proprietários  de 
terrenos incentivo para construírem as calçadas.

2. O Vereador Dário Geis disse que reunir-se-ia com a Secretária da Educação e o Gerente da 
agência dos Correios para discutir sobre a implantação do projeto Correios nas Escolas em 
alguns  educandários  do  município,  o  que  beneficiaria  as  comunidades  e  as  Escolas; 
convocou os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito para a reunião que 
seria realizada naquela mesma noite, logo após a sessão ordinária.

3. O Vereador Rui Milbradt disse que a proposição que autorizava a concessão de auxílio à 
APAE não encontraria dificuldades para se aprovada, já que serviria para para concluir sua 
sede que abrigaria também a Universidade Aberta do Brasil; disse que a proposição que 
autorizava a contratação de pessoal para a Patrulha Agrícola poderia ser evitada com um 
remanejo de pessoal, embora ela devesse ser aprovada se tal remanejo não fosse possível; 
disse que a comunidade devia comparecer à Câmara quando fosse votada a proposição que 
criava mais cargos em comissão para pedir sua rejeição; falou sobre a necessidade de dar 
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andamento  à  obra  de  extensão  da  rede  de  abastecimento  de  água  do  Canto  Católico, 
parabenizou a Escola D. Pedro II pelos seus 80 anos e convidou para o jantar-baile que 
ocorreria no sábado seguinte; parabenizou a direção da Rádio Alternativa FM pelo início 
dos trabalhos  da emissora,  disse  que participou da festa  da Escola  Três de Maio e  da 
inauguração  da  cancha  de  bochas  da  comunidade  Perpétuo  Socorro,  com o  Deputado 
Adolfo Brito, e da festa da Comunidade Evangélica Farroupilha.

Em comunicação urgente da liderança do governo, o Vereador Paulo Unfer disse que havia 
harmonia entre o Prefeito e o Vice-Prefeito e que o governo tinha continuidade na ausência do 
titular, o que seria mostrado pela sanção da lei que criava cargos que devia ser feita pelo 
senhor Prefeito Ari Alves da Anunciação; disse que a criação de cargos não significava que 
eles seriam necessariamente ocupados, como ocorria com cargos criados havia muito tempo e 
que ainda estavam vagos, e que o senhor Prefeito Ari Alves da Anunciação, percebendo que 
mais nomeações prejudicariam o município, não as faria; parabenizou a comunidade pelo Dia 
do Trabalho, especialmente os agricultores, que tinham uma jornada de trabalho grande, e as 
agricultoras,  que  cuidavam  também  da  família,  e  disse  que  seu  sonho  era  ver  todos  os 
trabalhadores empregados e com remuneração justa.
4. O Vereador Naldo Killian falou sobre a necessidade de realização de melhoria em uma rua 
de  acesso  à  propriedade  Röepke  e  que  a  Secretaria  de  Obras  vinha  trabalhando  com 
planejamento, o que era mostrado pelo deslocamento de máquinas à região sul do município; 
disse que era motivo de orgulho ser Vereador de situação quando se tinha um Prefeito como o 
senhor Ari Alves da Anunciação, pois havia grandes obras em andamento e muitos recursos 
sendo conseguidos  do  Governo  Federal;  disse  que  o  Prefeito  também mostrou  que  sabia 
escolher seu Vice-Prefeito e que Sua Excelência, em gozo de férias, ficava tranquilo porque 
deixava um grande homem na administração do município.
Em  comunicação  urgente  da  liderança  do  PSDB,  o  Vereador  João  de  Deus  disse  que 
participou  do  lançamento  de  programa  do  Movimento  dos  Pequenos  Agricultores,  da 
Secretaria  de  Assistência  Social  e  da  Associação  Filhos  da  Luz  que  beneficiava  muitas 
famílias carentes com cestas básicas e disse que elas eram compostas por produtos doados por 
agricultores  de  Agudo;  parabenizou  a  Rádio  Alternativa  FM,  desejando  sucesso  à  nova 
emissora,  e  disse  que  a  proposição  que  autorizava  a  destinação  de  recursos  à  APAE se 
justificava pelo trabalho respeitado daquela entidade e porque ela permitiria a continuidade de 
projetos na área da educação.
5. O Vereador Itamar Puntel disse que surpreendeu-se com uma manifestação do Vereador 
Rui Milbradt,  considerando-a indevida, sobre o Prefeito e a proposição que criava cargos; 
disse que tal manifestação mostrava que o parlamentar não conhecia a atuação do senhor 
Prefeito Ari Alves Anunciação pois, em cinco mandatos, sempre deixou o município com 
melhor infra-estrutura sem adotar turno único, como fizeram outros Prefeitos; disse que era 
necessário mais pessoal para fazer relatórios para a União e para atuar em outros setores, já 
que o município estava crescendo e era necessário atender melhor os munícipes; disse que o 
município estava gastando com pessoal menos do que o limite permitido por lei.
Em comunicação urgente  da liderança  do  PP,  o  Vereador  Rui  Milbradt,  por  cedência  do 
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Vereador  Vilson  Dias,  disse  que  a  proposição  que  criava  cargos  deixou surpresos  até  os 
Vereadores  de  situação;  disse  que,  se  o  senhor  Prefeito  não tivesse  feito  bons  mandatos 
anteriormente,  não  teria  sido  eleito,  e  que  chegar-se-ia  a  um consenso  para  evitar  que  a 
comunidade  fosse  prejudicada;  disse  que  uma proposição  permitiria  a  contratação  de  um 
Operador  de  Máquina  por  180 dias,  apesar  de  haver  um cidadão  aprovado  em concurso 
público que poderia ser nomeado, questionando por que isso não havia ainda ocorrido, e que 
os Vereadores de oposição tinham apreço pelo Prefeito Municipal e respeitavam o trabalho 
dos demais Vereadores.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 11 de maio de 2009.

Agudo, 4 de maio de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


