
ATA N.o 17/2009
DA 12.a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2009

f. 1 de 4

Data: 18 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).
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 213/2009, 216/2009 e 211/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Não havia proposições nessa etapa da sessão.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Naldo Killian disse que o Diretório do PMDB discutiu o tema “Educação à 

distância do Instituto Ulysses Guimarães e formação na gestão pública” com Vereadores e 
Secretários, evento que contou com a participação do Secretário de Finanças de Agudo que 
falou sobre o modo como estavam sendo conduzidas as finanças do município; agradeceu à 
Secretaria de Obras pela realização de melhorias na entrada Balsan.

2. O Vereador Paulo Unfer disse que, em viagem à cidade de Riqueza, em Santa Catarina, 
com seus  familiares,  participou da ordenação,  envio e posse  da Pastora  Vivian Raquel 
Gehrke, sua sobrinha, evento que foi emocionante para todos os familiares e no qual ela 
destacou seu nascimento e seu batismo em Agudo; disse que havia proposta, na Câmara 
dos Deputados, de mudanças nos cálculos das aposentadorias pelo Regime Geral e nos 
índices de reajustes de seus valores; disse que tais propostas sugeriam mudanças para pagar 
aos aposentados o valor pelo qual contribuíram e o fim do Fator Previdenciário, além dos 
reajustes anuais das aposentadorias nos mesmos índices usados para reajustar o Salário 
Mínimo visando reverter a redução do valor real das aposentadorias; sugeriu que a Câmara 
Municipal enviasse manifestação favorável àquelas mudanças aos senhores Deputados.

3. O Vereador Rui Milbradt falou sobre a necessidade de colocação de cargas de cascalho no 
acesso à Linha Teutônia sul, nas imediações da Esquina Goltz, na estrada Kegler, e em 
Linha Boêmia, especialmente nos trechos que ficavam muito embarrados com as chuvas, e 
de providências para fazer com que os proprietários de terrenos construíssem as calçadas e 
recuperassem as que estavam em mau estado, sugerindo que o município regulamentasse a 
possibilidade de ele mesmo construir  as calçadas e debitar o custo da obra no imposto 
devido pelos proprietários.

4. O Vereador Stefhan Stopp disse que a chuva que ocorreu foi boa e que já estavam sendo 
recuperadas as vias que foram por ela prejudicadas, como a de Nova Boêmia que leva à 
Barragem.

5. O Vereador Vilson Dias disse que apresentou Indicações de substituição de lâmpadas no 
trevo de acesso a Agudo, na RST 287, e de instalação de um quebra-molas na Rua Rolf 
Pachaly, no cruzamento com a Avenida Concórdia; disse que o município havia obtido, por 
decisão judicial, parte dos recursos oriundos do retorno do ICMS originado da geração de 
energia elétrica pela Usina Hidrelétrica Dona Francisca e que o Cartório da 119.a Zona 
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Eleitoral foi transferido para a comarca de Agudo, o que facilitaria a vida de eleitores e 
partidos de Agudo e que foi possível graças à atuação do senhor Prefeito e de entidades.

6. O Vereador Dário Geis agradeceu à Secretaria de Obras pela substituição de lâmpadas nas 
imediações da Comunidade Evangélica de Rincão do Pinhal e falou sobre a necessidade de 
substituição de lâmpadas no trevo de acesso a Agudo, na RST 287; disse que recebeu de 
um  cidadão  a  informação  de  que  o  deslocamento  de  servidores  do  município  a  suas 
residências com veículos oficiais não havia terminado, como informou o senhor Prefeito, e 
que continuavam ocorrendo os fatos de funcionários, que não eram operadores de máquina, 
estarem operando máquinas e de operadores de máquina dirigindo outros veículos; falou 
sobre a necessidade de realização de limpeza nas margens da Rodovia do Imigrante, no 
acesso à cidade.

7. O Vereador Itamar Puntel agradeceu ao Poder Executivo e aos órgãos responsáveis pelos 
laudos que permitiram ao senhor Prefeito a decretação do “Estado de Emergência” pelo 
empenho  que  permitiu  essa  decretação,  já  que  a  estiagem  fez  cair  a  produção  na 
agricultura; disse que, apesar da última chuva, ainda faltava muita água potável no interior 
e que estava aumentando a necessidade de recursos de outras esferas de governo para a 
construção de redes de abastecimento de água; disse que estava feliz com a retomada das 
obras de construção da rede de abastecimento de água de Linha dos Pomeranos e com a 
decisão judicial de destinação a Agudo de metade do retorno do ICMS da operação da 
Barragem Dona Francisca; disse que foi retomada a realização de patrolamento da estrada 
que liga a cidade à Serraria Scheidt.

8. O Vereador João de Deus disse que, em visitas às Secretarias da Agricultura e de Obras, 
solicitou  a  realização  substituição  de  tubos  defronte  à  propriedade  Tuchtenhagen,  na 
entrada Balsan, e de cololocação de material na estrada que liga o asfalto ao Rio Jacuí, em 
Várzea do Agudo, obra que esta sendo realizada; disse que solicitou ao DAER a realização 
de repararos na Curva do Cotovelo, na RS 348, obra que foi realizada, e parabenizou a 
senhor Vivian Gehrke pela sua ordenação.

O senhor Presidente disse que a transferência do Cartório Eleitoral para Agudo e a decisão 
favorável à participação no retorno do ICMS da Barragem Dona Francisca mostrava que cabia 
ao  político  trabalhar  pelas  conquistas  necessários,  como  Agudo  trabalhou  por  aquelas, 
parabenizando as entidades responsáveis por aquelas decisões que mostravam que Agudo se 
tornava cada vez mais referência na região central do Estado.
Tribuna Livre: O espaço foi ocupado pela senhora Nilsa Temp que falou sobre o tema “A 
realidade do idoso em Agudo”.
Grande Expediente:
1. O Vereador Itamar Puntel abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Dário Geis abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Discussão da Pauta: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Naldo Killian disse que, enquanto diversos município paravam suas atividades 
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ou reduziam jornada de atuação, Agudo recebia boas notícias, como a oriunda do Deputado 
Pompeu  de  Mattos,  de  destinação  de  um  milhão  de  reais  para  o  município,  a  de 
transferência do Cartório Eleitoral para Agudo e a da decisão judicial favorável à Agudo 
sobre a repartição do retorno do ICMS da Usina Dona Francisca, o que resultaria em mais 
obras no município.

2. O  Vereador  Rui  Milbradt  disse  que  a  senhora  Nilsa  Temp  merecia  consideração  pela 
iniciativa de ocupar a Tribuna Livre para falar sobre a criação do Lar do Idoso; disse que a 
vinda do Cartório Eleitoral para Agudo e decisão jurídica de que o retorno do ICMS da 
Usina  Dona  Francisca  eram de  mérito  do  senhor  Prefeito;  disse  que  população  vinha 
acompanhando a atuação da Câmara, como a tramitação do Projeto de Lei n.o 17/2009-E, 
que  tinha o aspecto  negativo de  aumentar  gastos  apesar  de  haver  falta  de  maquinário; 
agradeceu  ao  Poder  Executivo,  em  nome  da  comunidade  de   Linha  Teutônia,  pela 
colocação de cascalho e realização de patrolamento na via nas imediações das propriedades 
Schuch e Neu e falou sobre a necessidade de melhorias no acesso à propriedade Boeck, 
naquelas  imediaçõess;  disse  que  participou  de  almoço  realizado  pela  Comunidade 
Evangélica de Picada do Rio e da festa da Igreja de Cerro Seco.

3. O Vereador Paulo Unfer agradeceu à senhora Nilsa Temp e às suas acompanhantes por sua 
vinda à Casa e disse que era importante para os Vereadores ouvir a voz do Povo, como foi 
feito por aquela senhora, o que poderia resultar em uma parceria entre o poder público e a 
iniciativa privada para a construção de um azilo para abrigar idosos; disse que estava por 
reiniciar a construção da rede de abastecimento de água de Linha dos Pomeranos e que a 
transferência  do Cartório Eleitoral  para Agudo foi  um conquista  da Câmara Municipal 
também,  assim  como  o  sucesso  obtido  na  questão  do  retorno  do  ICMS  da  Usina 
Hidrelétrica Dona Francisca.

4. O Vereador Vilson Dias disse que o fim do Fator Predenciário vinha esbarrando na falta de 
interesse do governo em pagar melhor aos aposentados,  sob a falsa alegação de que a 
Previdência Social, assim procedendo, faliria, situação que recomendava a aprovação da 
moção sugerido pelo Vereador Paulo Unfer sobre o assunto; disse que a obra da rede de 
abastecimento de água de Linha dos Pomeranos estava reiniciando porque o município 
recebeu recursos pelo Deputado Luiz Carlos Heinze, o que foi omitido pelos Vereadores 
Paulo Unfer e Itamar Puntel; disse que o uso da Tribuna Livre, apesar de pequena, era 
fundamental, pois Agudo tinha o dever de dar atenção à necessidade de construção de um 
lar de convivência.

5. O Vereador Dário Geis parabenizou a senhora Nilsa Temp por sua manifestação na Tribuna 
Livre para apresentar a reivindicação da terceira idade de criação do lar de convivência e 
que os Vereadores poderiam contribuir para ver aquela obra realizada através da inclusão, 
no orçamento para o ano seguinte, de recursos para ela; parabenizou o Vereador Paulo 
Unfer  pela  ordenação  de  sua  sobrinha,  senhora  Vivian  Raquel  Gehrke;  falou  sobre  a 
necessidade de instalação de tubos em Linha Teutônia,  nas  imediações  da propriedade 
Steyding, convocou a Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito para a reunião que seria 
realizada  na  mesma  noite,  falou  sobre  a  necessidade  de  realização  de  estudo  sobre  a 
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viabilidade  de  construção  de  um  abrigo  no  ponto  de  parada  de  ônibus  existente  nas 
imediações das propriedades Streck, Hoppe, Schiefelbein e Fuks e disse que a Comissão de 
Finanças,  Orçamento  e  Mérito  analisou  as  contas  do  Prefeito  Municipal  relativas  ao 
exercício de 2007.

Em comunicação urgente da liderança do PSDB, o Vereador João de Deus convidou para a 
festa  da  Igreja  Evangélica  Assembléia  de  Deus  de  Cerro  dos  Beling  e  manifestou  sua 
satisfação por ouvir a ocupante da Tribuna Livre falar sobre os problemas da terceira idade, 
tema que não era frequentemente abordado; disse que devia-se reunir as forças vivas visando 
a construção de uma Casa do Idoso e que ele contribuiria com aquela iniciativa.
O senhor Presidente disse que muitas pessoas foram lesadas por terem adquirido bicicletas 
elétricas que não podiam ser usadas, que era de responsabilidade do DETRAN regulamentar o 
seu tráfego e que, para tal, o importador devia solicitar ao DENATRAN a homologação de tal 
veículo para, posteriormente,  o DETRAN poder fazer seu registro, iniciativa que primeiro 
devia ter sido tomada pela empresa importadora; disse que essas informações foram obtidas 
do Ministério Público, que as pessoas que se sentiam lesadas podiam entrar com uma ação 
contra  a  montadora  de tais  veículos  e  que  o assunto  não era de competência  da  Câmara 
Municipal.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 25 de maio de 2009.

Agudo, 18 de maio de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


