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Data: 22 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).
A pedido  do  senhor  Presidente,  foi  realizado  um minuto  de  silêncio  em homenagem  ao 
professor Arno Luiz Schumacher e seu filho, Tiefenes Schumacher, que faleceram devido a 
um acidente de trânsito ocorrido naquela tarde.
Apreciação  de  atas: As  Atas  n.os 21/2009,  22/2009  e  23/2009  foram  aprovadas  por 
unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob o  n.o 

275/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei n.o 23/2009-E.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de recuperação da Avenida Tiradentes, 

no trecho entre a Cooperagudo e a Brigada Militar, de reinstalação das guardas e pintura 
das mesmas na ponte existente na entrada do acesso a Linha das Flores e de instalação de 
sinalização da ponte existente sobre o Arroio Hermes, na Avenida Borges de Medeiros; 
falou sobre a necessidade de instalação de uma luminária nas imediações da propriedade 
Aguilar,  em  Linha  Branca,  e  manifestou  apoio  aos  feirantes  presentes  que  estavam 
apelando para que seu estande na Volksfest tivesse um custo menor.

2. O Vereador Itamar Puntel disse que participou da inauguração de uma ponte, em Linha 
Boêmia,  que  dava  acesso à  Linha  Araçá,  quando percebeu-se  que a  comunidade  local 
estava muito agradecida pela obra que vinha sendo pedida havia muitos anos.

3. O Vereador  João de Deus falou sobre  a  necessidade  de  realização  de patrolamento  na 
estrada que liga Canto Católico a Paraíso do Sul, de colocação de material na Rua Caiçara 
e  de realização de patrolamento na Rua Geribá, no trecho entre o Mercado do Éder e o 
Mercado do Marreco, ambas na Vila Caiçara.

4. O Vereador Naldo Killian disse que tinha muitas coisas importantes a mencionar mas que, 
devido aos tristes acontecimentos, trataria daquelas questões na sessão seguinte.

5. O  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que,  em  respeito  ao  ocorrido  com  o  professor  Arno 
Schumacher e sua família,  ficaria  em silêncio,  orando, já que tudo que se falasse seria 
pouco se comparado à grande perda que se teve.

6. O Vereador Rui Milbradt disse que aquele era um dia triste para ele, para os professores, 
para a comunidade de Picada do Rio, para a Sociedade General Osório e para a Escola 7 de 
Setembro, pois haviam falecido o professor Arno Luiz Schumacher e seu filho, Tiefenes 
Schumacher, num acidente de trânsito.

7. O Vereador Stefhan Stopp disse que o fato ocorrido,  que envolvia sua família,  era um 
muito triste.
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8. O Vereador Vilson Dias disse que sabia do interesse dos feirantes de ter o reconhecimento 
da  administração  municipal  quanto  ao  trabalho  por  eles  realizado  e  lamentou  que  a 
administração  não  vinha  dando  respaldo  ao  seu  pleito  quanto  à  Volksfest;  leu  e-mail 
recebido  do  senhor  Romar  Rudolfo  Beling  que  agradecia  pela  concessão  do  título 
honorífico Agudense Brilhante.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão Geral sobre Projeto de Lei n.o 20/2009-E, que “DISPÕE SOBRE O CONSELHO 

MUNICIPAL DO DESPORTO DE AGUDO – C.M.D., CRIA O FUNDO MUNICIPAL 
DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR – FIDA, REVOGA A LEI N.º 588/86 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”: nenhum Vereador manifestou-se.  Votação:  aprovado 
por unanimidade.

2. Discussão  Geral  sobre  Projeto  de  Lei n.o 21/2009-E,  que  “AUTORIZA  O  PODER 
EXECUTIVO A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À EMPRESA LUIS CARLOS 
FERRANTI - ME E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”: o Vereador Vilson Dias disse que a 
proposição permitiria,  com a concessão de incentivos,  a instalação de nova empresa no 
Distrito Industrial e a criação de postos de trabalho; o Vereador Dário Geis disse que a 
proposição tinha por objetivo fazer com que o pequeno produtor tivesse para onde vender o 
seu  produto  e  permitiria  que  a  empresa  por  ela  beneficiada  se  desenvolvesse  mais 
rapidamente. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei Complementar n.o 2/2009 e 
o Projeto de Lei n.o 23/2009-E: nenhum Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que o Poder Executivo deveria olhar os feirantes visando 

dar-lhes  o  benefício  da isenção  de taxa  para  participar  da  Volksfest;  disse  que  toda  a 
comunidade estava lamentando o acidente ocorrido naquela tarde, assim como ele, já que 
um veículo de sua empresa envolveu-se no mesmo; disse que vinha se dicando muito ao 
mandato e que os Vereadores de oposição não tiveram posição contrária à contratação de 
um operador de máquinas, exatamente o contrário de comentário que vinha sendo feito, de 
má fé, no interior; disse que contribuintes vinham pedindo ajuda a ele, como a abertura de 
um poço de água para consumo humano pedido pelo senhor  Mariano Barbosa Franco, 
pedido já feito à Secretaria de Obras mas não atendido.

2. O Vereador Vilson Dias falou sobre a necessidade de instalação  de uma luminária  nas 
imediações da residência Böeck, em Linha Nova; disse que, se o objetivo do comentário 
mencionada pelo Vereadores Rui Milbradt era colocar a comunidade contra os Vereadores, 
devia-se  divulgar  que  as  proposições  vinham tendo  tramitação  normal  na  Câmara,  de 
acordo com o Regimento Interno.

O senhor Presidente disse que o  Projeto de Lei n.o 23/2009-E tratava do oferecimento de 
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cursos à distância através da Universidade Aberta do Brasil no Polo Presencial de Agudo e 
que ele seria analisada com carinho pelos Vereadores.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 29 de junho de 2009.

Agudo, 22 de junho de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


