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Data: 29 de junho de 2009.
Hora: 19 horas.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores  presentes: Dário  Geis  (DEM),  Itamar  Puntel  (PMDB),   Rui  Milbradt  (PP), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP). Ausentes os Vereadores João de Deus (PSDB), 
Naldo Killian (PMDB), Paulo Unfer (PDT) e Stefhan Stopp (PMDB).
Apreciação de atas: As Atas n.os 24/2009 e 25/2009 foram aprovadas por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 296/2009, 297/2009 e 299/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Foi lida a correspondência n.º 89/2009.
Apresentação de proposições: Não havia proposições em tramitação nesta parte da sessão.
Pequeno Expediente:
1. O  Vereador  Itamar  Puntel  disse  que,  na  4.ª Marcha  de  Vereadores  à  Capital,  foram 

realizadas reivindicações ao Governo do Estado, entre  elas a recuperação da RS 348 e a 
destinação  de  equipamentos  para  hospitais  da  região,  e  que  o  governo  vinha  pagando 
dívidas herdadas; disse que, em reunião com a EMATER e as Secretaria da Administração 
e da Agricultura, tratou-se da decretação de “Estado de Emergência” devido à queda de 5% 
do PIB do município, e que aquela decretação beneficiaria os agricultores.

2. O Vereador Rui Milbradt falou sobre a necessidade de realização de fiscalização das ruas 
em que havia  calçamento,  mas não  calçada,  de  intimar  os  proprietários  dos  terrenos  a 
construí-las e de realização de limpeza de tubos e bocas-de-lobo durante a realização de 
serviços de patrolamento.

3. O  Vereador  Vilson  Dias  manifestou  preocupação  com  o  fato  de  suas  indicações  não 
estarem  sendo  atendidas,  o  que  considerou  um  desserviço  ao  contribuinte  e  ao 
administrador, já que havia pontos em que era necessário melhorar a iluminação pública, o 
que não ocorria, como o trevo de acesso à Escola Santos Reis, enquanto, em outros locais, 
os serviços eram realizados voluntariamente pelos servidores; manifestou preocupação com 
o fato de o acesso existente à direita da Escola Três de Maio estar muito estreito, pedindo 
melhorias  naquela  via;  disse  que,  apesar  de  haver  recursos  para  a  obra  da  rede  de 
abastecimento de água de Linha dos Pomeranos, oriundos de emenda do Deputado Luiz 
Carlos Heinze, tal obra não havia sido concluída, o que poderia motivar a apresentação de 
Pedido de Informações sobre o assunto, e que também não havia sido realizada a obra da 
rede de abastecimento de água de Canto Católico.

4. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de instalação de tubulação na propriedade 
Berger,  na  Vila  Caiçara,  onde  os  moradores  vinham  sofrendo  havia  cinco  anos, 
especialmente durante o inverno, e de colocação de brita ou cascalho nas imediações da 
propriedade Streck, onde havia um aclive, em Linha Teutônia, além de construção de um 
abrigo no ponto de parada de ônibus ali existente; manifestou satisfação com o início das 
obras da rede de abastecimento de água de Várzea do Agudo e falou sobre a necessidade de 
recuperação da estrada Transparaíso que liga Agudo a Paraíso do Sul.

O senhor Presidente disse que participou da Marcha de Vereadores à Capital, quando foram 
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levadas reivindicações dos municípios da Quarta Colônia ao Governo do Estado, entre elas a 
designação de um Delegado titular para a Delegacia de Polícia de Agudo e a obra de captação 
de água do Rio Jacuí, obra que poderia ser assinada em Agudo, na presença da Governadora 
do Estado;  disse que participou de audiência  pública com o Ministro do Meio-Ambiente, 
senhor  Carlos  Minc,  e  que  debateu  sobre  o  Código  Florestal  Brasileiro  que,  entrando 
realmente em vigor, inviabilizaria economicamente muitas propriedades na encosta da Serra 
Geral; disse que o meio-ambiente devia ser protegido, mas que os agricultores não podiam 
pagar o preço, e que o Deputado Fabiano Pereira apresentou Projeto de Lei que tratava da 
compensação dos agricultores que tinha Áreas de Preservação Permanente; disse que levaria 
ao  Secretário  de  Obras  a  preocupação  dos  Vereadores  Vilson  Dias  e  Dário  Geis  com a 
necessidade de realização de melhorais na via existente à direita da Escola Três de Maio, que 
o município havia decretado “Situação de Emergência” e que tal decreto foi homologado, o 
que  permitiria  aos  agricultores  serem beneficiados  com recursos  dos  Governos  Federal  e 
Estadual para terem seus prejuízos com a estiagem abrandados.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que, na Marcha de Vereadores à Capital,  foram levadas 

reivindicações ao Governo do Estado, como a recuperação da RS 348 e a estadualização da 
estrada que liga Agudo à Usina Hidrelétrica Dona Francisca; disse que, no evento, soube-se 
que estava por ser assinado o contrato das obras de captação das águas do Rio Jacuí, o que 
motivaria a presença da Governadora do Estado em Agudo na Volksfest; disse que também 
foram reivindicados  aparelhos  para  exames  de  mamografia,  veículos,  aparelhamento  e 
contingente para a Polícia Civil e a Brigada Militar; disse que o Secretário de Estado do 
Turismo opinou que a Quarta Colônia tinha atrações turísticas tão belas quanto as da Serra, 
mas que lá o tema era tratado empresarialmente e que se devia oferecer mais atrativos e 
acessos em boas condições aos turistas, o que permitiria à região ser incluída em roteiros 
turísticos; disse que votou em Yeda Crusius para Governar o Estado, registrou seu carisma 
e a boa receptividade oferecida por ela à comitiva e disse que ela estava levando o Estado 
ao déficit zero e concluindo as obras que havia iniciado.

Ordem do Dia: Não havia proposições em tramitação nesta parte da sessão.
Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n.o 23/2009-E: nenhum 
Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Dário Geis disse que, na Marcha de Vereadores à Capital, foi buscado apoio do 

Governo  do  Estado  às  necessidades  do  município  e  que,  a  partir  de  então,  cabia  aos 
Vereadores buscar dos Deputados o cumprimento das promessas lá realizadas, colocando 
as obras necessárias no orçamento de 2010; parabenizou a Escola Alberto Pasqualini pela 
festa realizada no dia anterior.

2. O Vereador Vilson Dias disse que o senhor Presidente devia ceder o terreno da Câmara 
Municipal à ACISA para usá-lo durante a Volksfest, como havia sido por ela solicitado; 
falou  sobre  a  necessidade  de  construção  de  um abrigo  no  ponto  de  parada  de  ônibus 
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existente  nas imediações  da propriedade Aguilar,  em Várzea do Agudo, para o qual já 
havia licença do DAER; disse que, segundo o Prefeito de Silveira Martins, a aprovação da 
Lei Ambiental faria desaparecer aquele município, pois era ele localizado em encostas de 
morros, e que os Vereadores de Agudo deviam tornar pública aquela lei em encontro já 
agendado  sobre  o  assunto,  para  o  qual  a  comunidade  devia  se  mobilizar  para  fazer  o 
Governo Federal entender que cada Estado devia ter sua própria lei ambiental.

3. O Vereador Rui Milbradt disse que, pela primeira vez na legislatura, a oposição estava em 
maioria devido à ausência de parlamentares, o que poderia levar à aprovação de Pedidos de 
Informações de interesse da comunidade; apresentou uma carta anônima por ele recebida 
que tratava da atuação de um taxista que se envolveu em acidente de trânsito que matou 
uma pessoa, o que levou à cassação de sua CNH, e questionava se poderia ele ainda estar 
atuando com taxista; apresentou outra que questionava onde eram aplicados os recursos do 
município oriundos da taxa de manutenção das ruas, já que nelas havia muitos buracos; 
parabenizou a comunidade de Linha Araçá pela inauguração de uma ponte em evento para 
os quais os Vereadores de oposição não foram convidados pela administração municipal.

4. O Vereador Itamar Puntel disse que participou da festa junina da Escola Santo Antônio, 
parabenizando-a pelo evento; disse que os Vereadores de situação também faziam pedidos 
ao Executivo, como ele quando solicitou ao Secretário de Obras a realização de melhorais 
nas estrada de Linha Araçá; disse que a ponte recentemente inaugurada ligaria Linha Araçá 
e Linha Boêmia e que nenhum Vereador foi convidado para a inauguração, mas que toda a 
comunidade  foi  convida  pelo  senhor  Prefeito  em  entrevista  radiofônica;  disse  que 
reportagem jornalística  mostrou  o  fato  de  um morador  daquela  região  ter  carregado  o 
senhor Prefeito nas costas, cumprindo promessa realizada caso tal ponte fosse construída.

O senhor Presidente disse que a Câmara Municipal convidou o Deputado Luiz Carlos Heinze 
para  palestrar  sobre  o  Código  Florestal  Brasileiro  e  que  a  vigência  de  tal  Código  e  a 
fiscalização de seu pleno cumprimento inviabilizariam economicamente muitos município do 
Rio Grande do Sul; disse que o projeto de busca de recursos para a construção do novo prédio 
da  Escola  Alberto  Pasqualini  estava  protocolado  no  FNDE,  o  que  poderia  levar  à  sua 
liberação nos próximos meses.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 6 de julho de 2009.

Agudo, 29 de junho de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


