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Data: 1.o de junho 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: Foi lida a correspondência protocolada sob o  n.o 

235/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Foi lida a correspondência n.o 78/2009.
Apresentação de proposições: Foram apresentados o Projeto de Lei  n.os 22/2009-E e os 
Requerimentos n.os 11/2009 e 12/2009.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que apresentou indicação de patrolamento na estrada do 

Cerro do Fuso, em Nova Boêmia, e disse que os alunos que eram levados à Escola Willy 
Roos  pelos  ônibus  escolares  deviam  desembarcar  no  passeio  público  defronte  àquela 
Escola,  e  não  no  lado  oposto,  visando  evitar  uma  tragédia;  questionou  por  quê  os 
moradores  da  Rua Benno Helmuth Pöetter  estavam sofrendo discriminação com a não 
realização de calçamento naquela via, apesar de o mesmo já ter sido pago por eles, e se tal 
obra seria realizada naquela via.

2. O Vereador Stefhan Stopp disse que a chuva havia prejudicado as estradas mas que elas 
estavam sendo recuperadas pelo Poder Executivo.

3. O Vereador Vilson Dias disse que o recolhimento de lixo pela empresa PRT estava muito 
aquém do desejado e contratado com o município, sugerindo que o município acionasse tal 
empresa nas instâncias previstas, já que ela não estava cumprindo sua parte.

4. O Vereador  Dário Geis disse  que havia uma semana que alguns pontos  da cidade não 
recebiam o serviço de coleta de lixo e que o município devia tomar providências, já que 
aquele serviço dizia respeito à saúde e o não recolhimento do lixo deixava mau cheiro; 
disse que devia-se sugerir às empresas que realizavam o transporte escolar para a Escola 
Willy Roos que os estudantes decessem dos ônibus na calçada daquela Escola e que fosse 
pintada  uma  faixa  de  segurança  no  local,  já  que  o  estudantes  atravessavam a  via  em 
qualquer local; disse que um caminhão de comércio ambulante passaria a semana inteira 
vendendo chocolate na cidade e solicitou que o Secretário responsável pelo assunto viesse 
à Câmara para debater sobre o projeto de aumento das taxas cobradas dos comerciantes 
ambulantes.

5. O Vereador Itamar Puntel disse que ele e o Vereador João de Deus representaram a Câmara 
Municipal em reunião do Poder Legislativo da Quarta Colônia & Região, quando discutiu-
se sobre as reivindicações que seriam apresentadas ao Governo do Estado na Marcha dos 
Vereadores  a  Porto  Alegre,  entre  elas  a  estadualização  da  estrada  que  liga  Agudo  à 
Barragem Dona  Francisca  visando  o  seu  asfaltamento  em razão  da  criação  do  Parque 
Estadual da Quarta Colônia.

6. O Vereador João de Deus falou sobre a necessidade de realização de pavimentação da 
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Avenida Borges de Medeiros, no trecho entre a ponte sobre o Arroio Hermes e a Escola 
Willy Roos, já que por ele trafegavam muitos estudantes e veículos do transporte escolar, 
além de ambulâncias que se dirigiam ao hospital.

7. O Vereador Naldo Killian abriu mão da sua inscrição.
8. O Vereador  Paulo  Unfer  disse  que o governo municipal  pretendia  pavimentar  as  Ruas 

Benno Helmuth Pöetter  e Dr.  Nilo Cechela,  além da Avenida Borges de Medeiros,  no 
trecho das imediações do Arroio Hermes; disse que as decisões de destinação do retorno do 
ICMS da Barragem Dona Francisca a Agudo, de transferência do Cartório Eleitoral para 
Agudo e de destinação dois milhões de reais para o Parque Estadual da Quarta Colônia 
eram ótimas notícias para o município no campo econômico, assim como a realização de 
cultos ecumêmicos das Igrejas Católica, Evangélica de Confissão Luterana e Evangélica 
Gongregacional e a realização do Dia Sinodal da Igreja, promovido pela Igreja Evangélica 
de  Confissão  Luterana; também  o  eram  plano  no  espiritual;  disse  que  esses  eventos 
demonstravam a maturidade e a união do Povo de Agudo, o que se refletia na atuação da 
Câmara Municipal.

O senhor Presidente disse que acompanhou o senhor Prefeito Municipal a Brasília, quando 
estiveram  no  Ministério  da  Defesa  e  soube-se  que  o  Ministro  Nelson  Jobim  ficou 
sensibilizado com o convite para visitar Agudo, o que pretendia fazer durante o ano; disse que 
visitaram também a Secretaria de Diversidade e Escolas do Campo,  quando soube-se que 
estavam previstos recursos da União para a construção do novo prédio da Escola Alberto 
Pasqualini, obra que estava contando com o apoio do Deputado Paulo Pimenta; disse que, em 
visita  a  vários  Deputados,  solicitaram  empenho  pela  liberação  de  recursos  para  a 
pavimentação  da  Rua  Benno  Helmuth  Pöetter,  para  atendimendo  aos  agricultores  do 
município e para construção de quadra coberta na Escola Três de Maio, entre outras obras.
Tribuna Livre: O espaço foi ocupado pelo senhor Dilvo Enio Prade que falou sobre o tema 
“Projeto de Lei n.o 21/2009-E”.
Grande Expediente:
1. O  Vereador  Rui  Milbradt  disse  que  a  economia  do  município  era  sustentada  pela 

agricultura  mas  que,  apesar  dos  incentivos  do  governo,  a  família  rural  não  estava 
conseguindo se sustentar e nada se via dos governo para evitar que a situação de falência 
dos produtores rurais se agravasse; disse que o preço do arroz apresentava dificuldades 
para seus produtores saldarem suas dívidas; disse que essa situação, era usada pelo governo 
para oferecer uma cesta básica barata, se repetia em outras culturas e que os financiamentos 
para  melhoria  da  produção estavam sendo oferecidos,  mas que não se tinha segurança 
sobre o seu pagamento; disse que essa situação afetava também os comerciantes, que o 
governo vinha dando privilégio à  produção primária  na liberação de recursos  mas não 
lembrava que cabia aos comerciantes levar  os insumos e equipamentos necessários aos 
produtores rurais, necessitando de capital de giro para poder oferecer a eles crédito com 
prazo adequado para pagamento; sugeriu que as pessoas se manifestassem e fizessem, com 
os Vereadores, um movimento para conscientizar os governos e Deputados sobre aquela 
situação e visando um futuro menos sofrido para a comunidade.
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2. O Vereador  Paulo  Unfer  leu artigo publicado no jornal  Zero Hora,  de autoria  de uma 
professora,  entitulado  “Aula  ou  espaço  do  nada”,  onde  era  descrito  o  ambiente  de 
desrespeito  e  desmando existente  nas  salas  de aula,  o  que mostrava que alguns alunos 
ignoravam as normas de convivência  social  e  dominavam o ambiente escolar,  gerando 
violência  ameaçadora  e  incontrolável  e   mostrando  que  a  sala  de  aula  era  um espaço 
doentio para o professor que explicava porque o Brasil  ocupava os últimos lugares em 
avaliações sobre educação em nível mundial; disse que, no interior, tal situação ainda não 
havia  chegado  àquele  ponto,  mas  que  deviam haver  mudanças  para  evitar  que  ela  se 
tornasse comum; disse que, noutros tempos, os professores tomavam atitudes severas para 
controlar a situação, quando necessário, e dos pais recebeiam apoio para tomá-las, e que as 
melhorias estruturais  no sentido do conforto dos estudantes deviam ser valorizadas por 
eles; disse que as autoridades deviam se preocupar mais com aqueles problemas e deixar os 
agricultores  ensinarem  os  filhos  a  trabalhar  e  aumentar  suas  lavouras,  o  que  daria 
condições para os jovens agricultores continuarem a produzir alimentos.

Ordem do Dia:
1. Projeto  de  Resolução n.o 2/2009,  que  “CONCEDE  HOMENAGEM  HONORÍFICA 

AGUDENSE BRILHANTE PARA ROMAR RUDOLFO BELING”: em Discussão Geral, 
nenhum Vereador manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

2. Projeto  de  Resolução n.o 3/2009,  que  “AUTORIZA  A  CÂMARA  MUNICIPAL  A 
REALIZAR DESPESAS COM A SEMANA LEGISLATIVA/2009”: em Discussão Geral, 
nenhum Vereador manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

3. Requerimento n.o 11/2009-E:  em  discussão,  o  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que  era 
necessária  Urgência  Especial  para  o  Projeto  de  Lei  que  concedia  uso  de  imóvel  à 
Associação Beneficente Amor Perfeito porque a criação da Casa de Passagem havia sido 
solicitada por Ação Civil Pública e porque houve demora na formalização da existência 
daquela entidade. Votação: aprovado por unanimidade de votos.

4. Requerimento n.o 12/2009-E: em discussão, o Vereador Paulo Unfer disse que necessário 
apreciar o mais breve possível o Projeto de Lei que concedia concessão de uso de imóvel à 
Associação Beneficente Amor Perfeito. Votação: aprovado por unanimidade de votos.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 20/2009-E,  21/2009-
E e 22/2009-E: nenhum Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Naldo Killian disse que, em visita à empresa Schmidt Calçados,soube que ela 

estava bem, tinha 140 funcionários e, em conjunto com a empresa Vision, tinha mais de 
200 funcionários, e que, a seu pedido, o município atendeu reivindicações levadas por ele 
aos órgãos competentes; disse que, muitas vezes, apresentou o seu descontentamento com 
o serviço de coleta de lixo que, como vinha sendo feito, causava problemas, e falou sobre a 
necessidade de realizar a pavimentação da via de acesso à Escola Paraíso da Criança.

2. O Vereador Rui Milbradt disse que o senhor Presidente informou que estavam por ocorrer 
as pavimentações da Rua Benno Helmuth Pöetter e da Avenida Borges de Medeiros, no 
acesso  à  Rua  Germano  Hentschke;  disse  que  havia  muitas  ruas  que  precisavam  de 



ATA N.o 19/2009
DA 14.a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2009

f. 4 de 4

pavimentação,  inclusive  na  Vila  Caiçara,  onde  nenhuma  era  calçada,  e  que  também 
precisavam de calçamento a  Avenida Borges de Medeiros,  nas imediações do Mercado 
Brasil, a Rua Independência e a Rua Hugo Karl Bräunig, pedindo que essas obras fossem 
realizadas com urgência; disse que participou da festa das Comunidades Santa Luzia, de 
Linha Boêmia, do Encontro Sinodal da Igreja Evangélica e da festa da Comunidade São 
José, de Rincão do Pinhal.

3. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de patrolamento da estrada Transparaíso, 
no trecho de acesso a Paraíso do Sul, e convocou o Secretário da Saúde para a audiência 
pública de prestação de contas do 1.º semestre de 2009; disse que o calçamento  da Rua 
Benno  Helmuth  Pöetter foi  pago  pelos  moradores  daquela  rua,  o  que  justificava  sua 
realização,  e  que,  na Avenida  Borges  de Medeiros,  no trecho entre  a  ponte  do Arroio 
Hermes e a Escola Willy Roos, tal obra era necessária porque por ali poderiam trafegar 
ambulâncias, num trajeto alternativo à Avenida Concórdia.

O senhor Presidente parabenizou os organizadores do Dia Sinodal da Igreja Evangélica, onde 
ser fizerem presentes três mil pessoas; disse que, sendo aquela a Semana do Meio Ambiente, 
no dia 5 de junho seria comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente, quando escolas 
fariam atividades  comemorativas  àquela  data,  e  convidou para  a  Semana  Legislativa  que 
iniciaria no sábado seguinte e comemoraria os 50 anos da Câmara Municipal de Agudo.
Convocação: O  senhor  Presidente  convocou  os  senhores  Vereadores  para  a  Sessão 
Extraordinária que seria realizada naquela mesma noite, a Requerimento do Vereador Paulo 
Unfer, e para a Sessão Ordinária do dia 8 de junho de 2009.

Agudo, 1.o de junho de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


