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Data: 11 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 15/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 210/2009, 211/2009, 212/2009, 193/2009, 195/2009, 202/2009, 197/2009 e 198/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Foi lida a correspondência n.o 63/2009.
Apresentação de proposições: Não havia proposições nessa etapa da sessão.
Pequeno Expediente:
1. O  Vereador  João  de  Deus  falou  sobre  a  necessidade  de  instalação  de  meios-fios  no 

cruzamento da Avenida Barão do Rio Branco com a Rua Floriano Zurowski e disse que 
vinha pedindo às Secretarias a solução de alguns problemas; lembrou a passagem do Dia 
das Mães dizendo que elas assumiam todas as tarefas da construção das famílias.

2. O  Vereador  Naldo  Killian  disse  que  a  audiencia  pública  da  Comissão  de  Finanças, 
Orçamento  e  Mérito  contou  com  a  presença  de  Secretários  e  empresários,  na  qual 
representantes do setor de fiscalização do município apresentaram informações importantes 
sobre seu funcionamento e o comércio ambulante, mas lamentou a pequena presença de 
empresários e as poucas opinões por eles manifestadas no evento.

3. O Vereador Paulo Unfer disse que o Cartório Eleitoral estava realizando atendimento na 
Câmara Municipal às terças-feiras e homenageou as mulheres pelo transcurso do Dia das 
Mães dizendo que toda a mulher era mãe pois, mesmo as sem filhos atuavam como tal em 
relação a suas bonecas, seus irmãos menores e seus maridos; disse que no amor e nos 
exemplos de mãe estava a solução para o quadro de desesperança que se vivia.

4. O Vereador  Rui  Milbradt  disse  que sentiu-se  frustrado  com a  pequena participação  de 
empresários  na  audiencia  pública  sobre  o  comércio  ambulante  e  que  a  presença  da 
população na Câmara na sessão mostrava o reconhecimento do trabalho dos Vereadores; 
disse que produtores vinham se queixando por não terem recebido água para amenizar os 
efeitos  da estiagem e  que alguns não a  estavam recebendo porque o município  estava 
contendo despesas, situação que um diálogo resolveria; disse que um produtor de Linha 
Nova não foi atendido com a realização de serviço de retroescavadeira.

5. O Vereador Stefhan Stopp homenageou as mães pela passagem do Dia das Mães dizendo 
que cada um devia valorizar a presença de sua mãe; disse que estavam ocorrendo obras de 
abastecimento de água e que a de Novo São Paulo estava por iniciar naquela semana.

6. O Vereador Vilson Dias falou sobre a necessidade de instalação de meios-fios na Avenida 
Barão do Rio Branco, na esquina com a Rua Floriano Zurowski, e na sequencia até a Rua 
Dionísio  da  Fonseca  Reis;  disse  que  o  município,  por  cautela,  não  havia  decretado 
“situação de emergência” devido à seca e que tal iniciativa devia ser tomada;  disse que 
audiencia  pública  sobre  o  comércio  ambulante  não  teve  a  participação  esperada  de 
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empresários, que muitas coisas ocorriam por descumprimento da lei e por uma ação pouco 
rígida da fiscalização e que a Associação Comercial devia assumir a continuidade daquele 
debate; agradeceu à Secretaria de Obras por serviço realizado na zona sul e manifestou 
insatisfação com a quebra de bueiros durante a obra.

7. O Vereador Dário Geis disse que audiência pública sobre o comércio ambulante não contou 
com  grande  participação  porque  a  comunidade  não  estava  acostumada  a  esse  tipo  de 
evento, mas que percebeu, pelos cumprimentos que recebeu, que a Câmara cumpriu o seu 
papel; disse que recebeu resposta a Pedidos de Informações que informavam que foram 
corrigidos os casos em que viaturas foram levadas para as casas de servidores ao meio-dia 
e  que  informavam  o  número  de  cargos  em  comissão  ocupados  e  o  número  total  de 
funcionários do Poder Executivo; disse que o Poder Executivo solicitaria autorização para 
contratar  um  operador  de  máquinas  e  que  estudaria  se  havia  necessidade  daquela 
contratação; disse que os municípios que decretassem “situação de emergência” receberiam 
recursos do Estado para amenizar os prejuízos com a estiagem e que o senhor Prefeito 
devia decretá-la.

8. O Vereador Itamar Puntel parabenizou as mães pela passagem do Dia das Mães; disse que a 
safra  do  milho  “safrinha”  dos  fumicultores  foi  totalmente  prejudicada  pela  estiagem, 
devendo  causar  problemas  até  para  a  alimentação  dos  animais,  o  que  recomendava  a 
tomada de medidas que, pelo menos, evitassem a cobrança de dívidas dos agricultores; 
disse que não havia como atender a todos os pedidos de perfuração de poços artesianos e 
que  os  técnicos  deviam  vistoriar  as  lavouras  para  verificar  se  havia  necessidade  da 
decretação de “situação de emergência”. 

Em comunicação  urgente  da  liderança  do  PDT,  o  Vereador  Paulo  Unfer  manifestou  sua 
solidariedade  com  as  pessoas  que  estavam  sofrendo  com  a  estiagem  e  disse  que,  se  os 
agricultores estavam plantando fora de época, o faziam porque não podiam realizar roçadas 
nas capoeiras para plantar o milho na época correta; disse que as autoridades deviam deixar os 
proprietários de áreas serem realmente donos de suas propriedades.
O senhor Presidente disse que a IV Marcha de Vereadores a Porto Alegre ocorreria no dia 24 
de junho, quando pleitos dos município seriam levados à Secretarias do Estado; disse que, na 
oportunidade, a representação de Agudo reivindicaria a perfuração de poços artesianos, a obra 
de captação de água do Rio Jacuí, a designação de um Delegado para a Delegacia de Polícia, a 
reestruturação do Presídio Regional  de Agudo,  a  instituição do Programa de Abertura  de 
Açudes, a recuperação da RS 348, a aquisição de equipamentos para hospitais, a implantação 
de um Centro de Referência da Saúde da Mulher.
Tribuna Livre: O espaço foi ocupado pelo senhor Valdemir Vezaro que falou sobre o tema 
“Atuação da CPC e do MPA em Agudo”.
Grande Expediente:
1. O Vereador Naldo Killian abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador João de Deus abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei Complementar n.o 1/2009-E, que “ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 
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6/2008,  DE  23  DE  DEZEMBRO  DE  2008”:  em  Discussão  Geral,  nenhum  Vereador 
manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

2. Projeto  de  Lei n.o 15/2009-E,  que  “AUTORIZA  DOAÇÃO  DE  IMÓVEL  PARA  A 
COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO CAMPONESA DO 
RIO GRANDE DO SUL LTDA – CPC DO RIO GRANDE DO SUL”:  em Discussão 
Geral, o Vereador Dário Geis disse que havia necessidade de diminuir o prazo de início das 
atividades da Cooperativa para seis anos para fazer com que os recursos previstos fossem 
investidos  mais  rapidamente;  o  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que  o  projeto  permitiria  a 
destinação de uma área ociosa para um grande investimento que muito beneficiaria Agudo 
aspecto  econômico  e  de  geração  de  trabalho.  Votação:  aprovado  por  unanimidade;  a 
Emenda n.o 1 foi aprovada por unanimidade.

3. Projeto de Lei n.o 16/2009-E, que “AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO 
PLENO DOS IMÓVEIS DO DISTRITO INDUSTRIAL AOS ATUAIS POSSUIDORES E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”: em Discussão Geral, o Vereador Dário Geis disse que a 
proposição  visava  facilitar,  para  as  empresas  do  Distrito  Industrial,  a  obtensão  de 
financiamentos, o que seria possível com a escrituração dos terrenos por aquelas empresas; 
o Vereador Vilson Dias a proposição possibilitaria a regularização dos lotes já distribuídos, 
mas disse que o município devia zelar para que tal regularização não fosse usada para 
futuras negociações das áreas pelos proprietários; o Vereador Paulo Unfer disse que as 
empresas instaladas no Distrito Industrial deviam ser proprietárias plenas daquelas áreas e 
que  a  melhoria  da infra-estrutura  do Distrito,  visando a  instalação de novas  empresas, 
dependia da regularização de seus terrenos. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 18/2009-E e 19/2009-
E: nenhum Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Naldo Killian disse que participou, no dia anterior, da festa da comunidade 

Arthur Bernardes, em Linha Branca.
2. O Vereador Rui Milbradt disse que a proposição de doação de imóvel para a Cooperativa 

de Produção e Comercialização Camponesa resultaria em investimento para Agudo e que a 
proposição  que  autorizava  a  transferência  do  domínio  pleno  dos  imóveis  do  Distrito 
Industrial às empresas lá instaladas dar-lhes-ía segurança para novos investimentos; disse 
que a proposição de contratação de novos operadores de máquinas poderia ser substituída 
por um remanejo de pessoal e que era urgente a decretação de “situação de emergência” 
para viabilizar o envio de recursos pelo Governo Federal; disse que devia-se orar para que 
o senhor Erico Honnef tivesse sucesso em seu tratamento de saúde e parabenizou as mães 
pela passagem do dia das Mães; disse que, no evento comemorativo aos oitenta anos da 
Escola D. Pedro II, foram homenageados ex-alunos e que participou da festa da Colheita de 
Várzea do Agudo e da festa da comunidade de Linha Branca.

Em comunicação  urgente  da  liderança  do  PMDB,  o  Vereador  Naldo  Killian  manifestou 
solidariedade ao senhor Erico Honnef e desejo de sucesso no seu tratamento de saúde; disse 
que  a  comunidade  de  Linha  Branca  estava  satisfeita  com  o  trabalho  de  recuperação  de 
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estradas que vinha sendo realizado e que ficava confuso com as manifestações de alguns 
Vereadores que diziam existir muitas horas-extras no Poder Executivo, chegando a apresentar 
Pedido de Informações sobre o assunto, mas reclamavam se os serviços não eram realizados.
3. O Vereador Dário Geis cumprimentou as mães pela passagem do Dia das Mães e disse que 

foi consertado um trecho do calçamento da Avenida Paraíso; disse que, no ano corrente, 
não houve Pedido de Informações sobre horas-extras e que apresentou um sobre o número 
de servidores do município e o de funcionários que o senhor Prefeito pretendia contratar; 
disse que os Vereadores nunca trabalhariam para evitar benefícios à comunidade, que a 
proposição que tratava da contratação de operador de máquinas foi apresentada no período 
certo e que era contra criar mais doze vagas, conforme previa outra proposição, já que 
passava-se por uma crise econômica; falou sobre a necessidade de realização de estudo 
sobre a abertura da Avenida Borges de Medeiros até a Rua Hugo Karl Bräunig.

4. O Vereador Itamar Puntel disse que ficou feliz com aprovação da proposição de doação de 
imóvel  para a  Cooperativa  de Produção e  Comercialização  Camponesa e  disse  que  tal 
terreno estava em boas mãos para que fosse feito um bom trabalho; disse que a decretação 
de “situação de emergência” não dependia apenas do senhor Prefeito Municipal, já que ele 
precisava de laudos que embasassem o Decreto; parabenizou a Cooperativa Agrícola Mista 
Agudense pelo recolhimento de embalagens de agrotóxicos tríplice-lavadas.

Em  comunicação  urgente  da  liderança  do  PSDB,  o  Vereador  João  de  Deus  disse  que 
participou da festa de Linha Branca; disse que ficou feliz com a aprovação de projetos de 
caráter social, como  a proposição de doação de imóvel para a Cooperativa de Produção e 
Comercialização Camponesa que vinha atuando na doação de cestas básicas a famílias de 
baixa renda e que mostrava que a atuação cooperativada obtensão de recursos; disse que os 
empresários do Distrito Industrial estavam clamando pela titularidade plena de seus terrenos, 
o  que  permitiria  aumentar  os  investimentos,  pois  seria  possível  apresentar  garantias  para 
financiamentos, e falou sobre a necessidade de aqueles terrenos não virem a ser negociados.
O senhor Presidente convidou os Vereadores para participar da atividade a ser realizada pelos 
responsáveis pelo projeto Deputado por Um Dia, da Assembléia Legislativa, que estariam na 
Escola Willy Roos apresentando esclarecimentos sobre tal projeto.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 18 de maio de 2009.

Agudo, 11 de maio de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


