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Data: 8 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).
Apreciação de atas: As Atas n.os 16/2009 e 17/2009 foram aprovadas por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob o  n.o 

250/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Foi lida a correspondência n.o 83/2009.
Apresentação de proposições: Foram apresentados os Pedidos de Informações n.os 6/2009 e 
7/2009.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Stefhan Stopp disse que estava alegre pela homenagem que seria feita naquela 

noite ao senhor Romar Beling e pelos cinquenta anos da Câmara Municipal de Agudo; 
agradeceu pela recuperação da estrada de Linha Boêmia e pelos serviços realizados em 
propriedades particulares de sua região.

2. O Vereador Vilson Dias cumprimentou a Mesa Diretora pela solenidade de descerramento 
da placa alusiva à sessão de instalação do município, evento que ocorreu na Esplanda do 
Monumento  no  sábado  anterior  como  parte  das  comemorações  do  cinquentenário  do 
município, e disse que a Semana Legislativa continuaria com vários eventos; pediu que o 
líder de governo sensibilizasse o Poder Executivo sobre a necessidade de recuperação de 
bueiros da estrada Arthur Dickow.

3. O Vereador Dário Geis disse que, na sexta-feira anterior, foi realizada audiência pública da 
Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito que tratou da prestação de contas da Secretaria 
da Saúde relativa ao primeirto trimestre do ano, quando ela foi aprovada pelos membros 
daquela  Comissão;  disse  que  o  Secretário  da  Fazenda  anunciou  que  estavam  por  ser 
encaminhados  à  Câmara  uma  proposição  de  aumento  das  taxas  cobradas  do  comércio 
ambulante e outra que tratava da concessão de benefícios a pequenos e micro-empresários; 
disse  que  apresentou  indicações  de  realização  de  instalação  de  meios-feios  defronte  à 
propriedade Schumacher, na Avenida Euclides Kliemann, e de cargas de cascalho defronte 
à residência Nickhorn, em Várzea do Agudo.

4. O Vereador Itamar Puntel apresentou seus cumprimentos pela passagem dos cinquenta anos 
do  município,  no  dia  6  anterior,  e  agradeceu  aos  Vereadores  e  ex-Vereadores  que 
participaram da solendiade alusiva à instalação da Câmara Municipal realizada no sábado 
anterior  na  Esplanada  do  Monumento;  disse  que  muitas  pessoas  se  empenharam  pela 
criação do município e cumprimentou Vereadores e Prefeitos que ajudaram nas conquistas; 
disse que, na audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito que tratou 
da prestação de contas da Secretaria da Saúde, soube-se da realização de gastos altos com o 
transporte  de  pacientes  para  a  realização  de  tratamentos  médicos,  o  que  mostrava  a 
preocupação da Secretaria da Saúde com a situação daqueles que não tinham condições 
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próprias de viajar.
5. O  Vereador  João  de  Deus  disse  que  grandes  homens  se  dispuseram  a  trabalhar  pela 

emancipação  do  município  e  melhorar  as  condições  de  vida  da  população,  deixando 
exemplo de luta à comunidade que ela estava feliz por comemorar o cinquentenário de 
Agudo; disse que o Secretário de Estado de Obras Públicas, em visita a Agudo, autorizou o 
incío das obras de reforma no escritório da Inspetoria Veterinária, quando o Vice-Prefeito 
solicitou auxílio do Governo do Estado para a construção de uma rede de abastecimento de 
água; disse que o DAER comprometeu-se a com a realização de roçada na RS 348, no 
acesso à cidade.

6. O Vereador  Naldo  Killian  disse  que,  na  semana  anterior,  foram iniciadas  as  obras  de 
construção do posto de saúde da Vila Caiçara e que o Secretário de Obras informou que 
uma  grande  equipe  estava  atuando  na  realização  de  melhorias  nas  estradas  de  Linha 
Teutônia.

7. O Vereador  Paulo  Unfer  agradeceu aos  ex-Vereadores  Hildor  Kegler,  Erich  Reinholdo 
Pötter,  Nidolfo  Reinoldo  Neuenfeldt,  Alindo  Alberto  Wrasse,  Guido  Kittel,  Edmundo 
Ernesto Temp e Alfonso Alberto Forsch e a seus familiares por terem iniciado a caminhada 
da Câmara Municipal de Agudo e parabenizou o Vereador Dário Geis por ser o mais novo 
integrante do Rotary Club de Agudo; disse que o Deputado Pompeu de Mattos, em visita a 
Agudo, informou que atuou na destinação de recurso do Governo Federal para a construção 
de calçamentos  de vias da cidade e das obras de contensão no Arroio Hermes e vinha 
atuando para conseguir mais recursos para pavimentações de vias e para a continuidade 
daquela obra de contensão; disse que as liberações conseguidas por Deputados indicavam 
que Agudo teria um grande número de opções de voto para Deputado nas eleições do ano 
seguinte.

8. O Vereador Rui Milbradt abriu mão de sua inscrição.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
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. Pedido de Informações n.o 6/2009-E: em discussão, o Vereador Rui Milbradt disse que era 

necessário saber por quê o calçamento da rua Benno Helmuth Pöetter não estava por ser 
realizado,  apesar  de  já  ter  sido  pago  pelos  moradores,  ou  se  tal  obra  estava  por  ser 
realizada; o Vereador Paulo Unfer disse que, pela primeira vez, votaria contra um Pedido 
de Informações, pois o assunto já havia sido debatido e sabia-se que o governo pretendia 
realizar  o  calçamento  daquela  rua;  disse  que  o  governo  vinha  fazendo  muitas 
pavimentações  de rua  e  que  o Plano Plurianual  previa  a  construção  de  23 quadras  de 
calçamento.  Votação:  rejeitado por cinco votos contrários  e quatro favoráveis  – os dos 
Vereadores Dário Geis, João de Deus, Rui Milbradt e Vilson Dias.

2. Pedido de Informações n.o 7/2009-E: em discussão, o Vereador Dário Geis disse que era 
necessário saber o número de viaturas oficiais que cada Secretária tinha à sua disposição e 
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se elas estavam realmente sendo usadas em benefício da população. Votação: aprovado por 
unanimidade de votos.

Discussão da Pauta: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que várias ruas da cidade, como a Benno Helmuth Pöetter, 

objeto  de  Pedido  de  Informações  rejeitado  naquela  noite,  estavam  esperando  pela 
realização de calçamento, já que os proprietários dos terrenos já haviam pago pelas obras e 
não se sabia onde havia ficado o dinheiro; disse que outras ruas, que não aquelas, estavam 
tendo  preferência  para  receber  pavimentação,  questionando  qual  o  critério  usado  pelo 
Poder Executivo para decidir quais seriam pavimentadas, questão que devia ficar clara e 
que alguns não queriam que assim ficasse.

Em comunicação urgente da liderança do governo, o Vereador  Paulo Unfer disse que nada 
estava sendo escondido na Câmara Municipal, que o assunto do calçamento da Rua Benno 
Helmuth Pöetter já havia sido esclarecido e que os Pedidos de Informações deviam se referir a 
assuntos  mais  complexos  e  menos  corriqueiros;  disse  que  o  senhor  Prefeito  já  havia 
manifestado intensão de realizar a pavimentação daquela via.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 15 de junho de 2009.

Agudo, 8 de junho de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


