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Data: 15 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 18/2009,  19/2009  e  20/2009  foram  aprovadas  por 
unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas a correspondências protocoladas sob 
os n.os 267/2009, 258/2009, 257/2009, 272/2009 e 274/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei Complementar n.o 2/2009-E.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Vilson Dias disse que os produtores da Feira do Produtor estavam preocupados 

com o  custo  que  deveriam  pagar  pelo  estande  na  Volksfest  e  que  o  município  devia 
encontrar  uma  forma  de  incentivar  aqueles  feirantes  a  participar  daquele  evento,  pois 
seriam uma forma de divulgar o que eles produziam; cumprimentou a Mesa Diretora e a 
direção da Casa pelos eventos realizados na Semana Legislativa, todos marcantes, e disse 
que estava cansado de ser xingado por uma senhora que vinha solicitando a substituição de 
uma lâmpada no trevo de acesso à Escola Santos Reis, o que motivou várias solicitações 
suas ao Poder Executivo.

2. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de realização de melhorias na iluminação 
do trevo de acesso a Agudo, em Rincão do Mosquito, e disse que a família Friedrich, de 
Rincão dos Rohde, estava insatisfeita porque foram excluídos da lista de beneficiados pelo 
serviço de Patrulha Agrícola naquela localidade,  solicitando providências;  falou sobre a 
necessidade  de  realização  de  várias  obras   no  Bairro  Progresso,  como  construção  de 
calçadas  onde se  fizesse  necessário,  pintura  de faixas  de  segurança  nas  imediações  da 
Escola Willy Roos, construção do calçamento das Ruas Dr. Nilo Cechela e Benno Helmuth 
Poetter e colocação de bueiros onde se fizesse necessário; falou sobre a necessidade de 
patrolamento  na  estrada  Transparaíso  e  parabenizou  a  Mesa  Diretora  pelos  eventos  da 
Semana Legislativa, especialmente pela sessão solene que homenageou os ex-Vereadores.

3. O Vereador Itamar Puntel abriu mão de sua inscrição.
4. O Vereador João de Deus falou sobre a necessidade de realização de abertura de um poço 

na  propriedade  Platte,  em  Linha  Teutônia,  e  de  substituição  de  lâmpada  defronte  à 
residência  Nockhern;  disse  que  ficou  feliz  com  os  vários  acontecimentos  da  Semana 
Legislativa, especialmente com a homenagem aos primeiros Vereadores.

5. O Vereador Naldo Killian disse que o município estava priorizando a construção de um 
acesso  entre  a  Linha  Araçá  e  a  Escola  Siegfried  Heuser  e  que estava  sendo realizado 
patrolamento  na  estrada  que  liga  a  britadeira  Cassel  à  cidade  e  nas  em  acessos  a 
propriedades de Cerro dos Beling e Cerro da Igreja.

6. O Vereador Paulo Unfer disse que aquela era o Dia Internacional de Defesa do Idoso contra 
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os mal-tratos por eles recebidos e que, diferente de outros municípios, em Agudo havia o 
Conselho do Idoso; disse que participou da inauguração do Tele-Centro Comunitário que 
tinha um Conselho Gestor responsável pelo acompanhamento de suas atividades e sugerir 
melhorias  para elas e  que estava oferecendo cursos de informática  para a comunidade; 
disse que reportagem do jornal Diário de Santa Maria mostrava que, devido às licenças 
concedidas a serventes de escolas de Santa Maria, as aulas estavam canceladas porque as 
salas estava muito sujas, embora a causa daquela sujeira pudesse ser a indisciplina dos 
alunos que jogavam lixo no chão.

Em comunicação  urgente  da  liderança  do  governo,  o  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que  a 
Governadora do Estado estava sendo acusada de erros nos gastos de campanha eleitoral, mas 
que os acusadores poderiam ter cometido o mesmo erro, e que o Vice-Governador, desde o 
início do Governo, vinha acusando a Governadora; disse que ela vinha realizando importante 
mudança no modo de governar, que os precatórios estavam sendo pagos, que as obras eleitas 
no Processo de Participação Popular de 2006 estavam sendo pagas agora, que os reajustes 
salariais do tempo do Governador Britto estavam sendo pagos, embora parceladamente, e que 
as obras públicas estavam sendo pagas em dia, o que reduzia seus preços; disse que o déficit 
público foi  zerado,  que altos  salários foram cortados e que esses feitos  mostravam que a 
situação  devia  ser  bem analisada  para  separar  interesses  particulares,  políticos  e  do  Rio 
Grande do Sul que precisava da união de todos.
7. O Vereador Rui Milbradt disse que atuava pensando no bem da comunidade e que, por isso, 

apresentou indicação de instalação de luminária na propriedade Mundt, no Canto Católico, 
na propriedade Fenner, em Porto Agudo, e na entrada Beskow, em Linha dos Pomeranos; 
disse que o Pedido de Informações n.º 6/2009, rejeitado na sessão anterior, não era apenas 
para ele,  seu autor,  mas também para os moradores  da Rua Benno Helmuth Pöetter,  e 
solicitou  que  os  Vereadores  que  se  manifestaram  e  votaram  contra  a  proposição 
explicassem seu posicionamento sobre o assunto aos moradores daquela rua presentes à 
sessão.

8. O Vereador Stefhan Stopp disse que a Semana Legislativa alusiva aos 50 anos da Câmara 
Municipal de Agudo foi muito bonita, evento que contou com o trabalho de Vereadores e 
servidores da Casa, o que gratificou a todos; disse que não quis provocar o Vereador Rui 
Milbradt  mas  que,  se  essa  era  a  intenção  daquele  parlamentar,  os  Vereadores  por  ele 
nominados  teriam  de  revidar  e  sugeriu  calma  ao  parlamentar;  agradeceu  ao  Poder 
Executivo pela construção do aterro da ponte sobre o Arroio Araçá.

A pedido do senhor Presidente, o senhor Vice-Presidente, Vereador Paulo Unfer assumiu a 
presidência  dos  trabalhos  e  anunciou  pronunciamento  do  senhor  Presidente.  O  Vereador 
Valério Trebien disse que, na sessão, houve acusações feitas por um Vereador e o Prefeito Ari 
Alves da Anunciação estava construindo calçamentos em quantidade que nunca se viu e que, 
anos atrás, o governo pretendeu pavimentar a Rua Benno Helmuth Pöetter mas um Vereador 
da época não aceitou tal obra; disse que nunca um administração buscou tantos recursos para 
calçamento em Brasília, que as reivindicações eram muitas e que o senhor Prefeito havia se 
comprometido a realizar  a pavimentação daquela via durante o ano, dentro do que estava 
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planejado; disse que os Vereadores tinham o poder de votar livremente, que questões mais 
relevantes do que a do Pedido de Informações n.º 6/2009 deviam ser tratadas e que não era 
correto fazer acusações pessoais na Casa.
O senhor Presidente reassumiu a presidência dos trabalhos.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Itamar Puntel disse que o reflorestamento realizado por empresas era motivado 

pela necessidade de a madeira a ser utilizada na economia devia ter origem legal e que os 
órgãos de preservação do meio-ambiente exigiam dos agricultores o plantio de florestas 
para exploração  econômica;  disse  que havia  uma grande procura de madeira  na região 
fumageira para queima em estufas e que a EMATER vinha incentivando o uso de madeira 
de  origem legal  e  que  as  empresas  fumageiras  vinham fazendo  o  mesmo;  apresentou 
reportagem  intitulada  “Eucalipto:  mitos  e  verdades”,  que  mostrava  que  estudos 
comprovavam  que  o  plantio  de  eucalipto  não  esgotava  a  fertilidade  do  solo  e  nem 
prejudicava as vertentes, como se ouvia-se dizer, já que tal plantio era benéfico ao solo e 
tinha  maior  eficiência  hídrica  que  outras  culturas,  como  a  da  batata,  e  que  muitas 
informações apresentadas à população não tinham embasamento científico.

2. O Vereador Dário Geis abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições nessa etapa da sessão.
Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei Complementar n.o 2/2009: 
nenhum Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de realização de melhorias no passeio 

público da Avenida Concórdia, no lado oposto à Estação Rodoviária, nas imediações do 
Arroio Hermes, e de reposição dos postes e correntes metálicas da ponte daquele mesmo 
local; parabenizou a Escola Willy Roos pela festa de São João realizada no final de semana 
e  agradeceu  às  pessoas  que  comparecerem  à  sessão  solene  em  homenagem  aos  ex-
Vereadores, apresentando os parabéns dos presentes aos organizadores do evento.

2. O Vereador Rui Milbradt disse que o senhor Presidente,  com sua manifestação,  selou  o 
debate  sobre  Pedido  de  Informações  n.º 6/2009  ao  ameaçar  debater  a  vida  pessoal  de 
parlamentares caso se persistisse no debate  sobre o assunto; disse que não se devia ter 
medo de debater qualquer assunto, mesmo sobre o que se fez de errado, e que os moradores 
da Rua Hugo Karl Bräunig estavam cobrando o início imediato de sua pavimentação e que 
não foi só ele que prometeu tal  obra e que pedir  informações  sobre calçamento estava 
sendo vetado pela Casa; questionou quem daria satisfação à comunidade sobre os assuntos 
do município, que não os Vereadores que receberam o voto de confiança da comunidade; e 
disse que o poder público devia atuar com transparência; disse que vinha recebendo cartas 
anônimas cobrando soluções e disse que por isso apresentou tal Pedido de Informações que 
nada custava ter sido aprovado; disse que estavam faltando sanitários públicos na cidade 
para serem usado pelos agricultores do interior.

3. O Vereador  Naldo Killian  convidou para  a  festa  junina  da  Escola  Paraíso  da  Criança, 
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educandário que atendia  crianças de toda a cidade;  disse que estavam sendo realizadas 
obras no Bairro Progresso, com a construção de um muro nas imediações da Escola Willy 
Roos e  a  construção  de calçamentos,  que  os  Vereadores  de situação  votaram contra  o 
Pedido  de  Informações  n.º 6/2009  para  evitar  Pedidos  semelhantes  sobre  a  realização 
calçamento  em  outras  vias  da  cidade  e  que  não  se  podia  exigir  que  as  obras  de 
pavimentação, que estavam ocorrendo, fossem estendidas a todas as ruas em quatro anos.

4. O Vereador Vilson Dias falou sobre a necessidade de realização de melhorais no acesso da 
Avenida Barão do Rio Branco ao calçamento da Rua Floriano Zurowski, onde havia uma 
elevação considerável; disse que ficou preocupado com o tom ameaçador que houve na 
sessão quanto a acusações pessoais, pois isso prenunciava que a legislatura seria a pior da 
Câmara Municipal de Agudo, o que contradiria o exemplo que se dizia que Agudo dava 
para a região; disse que acusações não levavam a lugar algum, que situação e oposição 
tinham atuações diferentes, debatendo ideias, não interesses, e que cabia ao Presidente da 
Casa atuar com tom conciliador.

5. O Vereador Paulo Unfer disse que vinha se comportando sempre de forma conciliadora, 
que o assunto do  Pedido de Informações n.º 6/2009 devia ter  sido encerrado na sessão 
anterior,  e que os Vereadores que votaram contra aquela matéria o fizeram porque não 
concordaram com o expediente usado pelo seu autor, que devia ter apresentado um Pedido 
de  Providências,  pois  nunca descuidaram da necessidade  de pavimentação  das  ruas  do 
Bairro  Progresso;  disse  que  era  vontade  do  senhor  Prefeito  pavimentar  o  mais  breve 
possível as Ruas Benno Helmuth Pöetter e Dr. Nilo Cechela e que o atual governo seria o 
que mais quadras de pavimentação de ruas realizou.

Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 22 de junho de 2009.

Agudo, 15 de junho de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


