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Data: 6 de julho 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: A Ata n.o 26/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 300/2009, 302/2009, 306/2009, 309/2009 e 311/2009.
Leitura  de  correspondências  expedidas: Foi  lida  a  correspondência  n.º  96/2009  e  a 
correspondência circular n.º 05/2009.
Apresentação de proposições: Não havia proposições em tramitação nesta parte da sessão.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador João de Deus parabenizou os alunos e os professores da Escola Willy Roos 

envolvidos no projeto Deputado por um dia dizendo que tal projeto faria surgir líderes e 
Esporte Clube Avenida pela conquista de campeonato da categoria Sub-12; falou sobre a 
necessidade de substituição de tubos na propriedade Tuchtenhagen, em Linha Teutônia, e 
disse  que  a  comunidade  de  Várzea  do  Agudo  estava  agradecida  pela  realização  de 
recapeamento da via que liga aquela localidade à costa do Rio Jacuí e que a comunidade 
estava satisfeita com a realização de melhorias na iluminação pública de Canto Católico.

2. O Vereador Naldo Killian disse que a Marcha de Vereadores a Porto Alegre, que, em outras 
edições da Marcha, conseguiu a destinação de tubos para realizar canalização na parte alta 
da Vila Caiçara e solicitou recursos para a construção do ginásio de esportes da Escola 
Santos Dumont, obra essa que contou com a liberação de recursos pelo Deputado Gilberto 
Capoani  para  a  instalação  da  cobertura,  e  disse  que,  na  última  Marcha,  soube  que 
Deputados vinham lutando para conseguir a obra de captação de água do Rio Jacuí; disse 
que, no evento, um Vereador de Paraíso do Sul relatou os problemas de segurança vividos 
por aquele município, entre eles a falta de efetivo, relato que recebeu como resposta do 
Comandante lá presente que tal situação não era novidade, resposta que o deixou triste.

Em comunicação urgente da liderança do PMDB, o Vereador Naldo Killian disse que, na 
Marcha a Porto Alegre, emocionou-se com a participação dos alunos da Escola Willy Roos no 
projeto  Deputado por  um dia,  quando eles  contaram com o apoio do Diretor  da Câmara 
Municipal de Agudo para bem atuar e permitiu que todos aprendessem naquela oportunidade.
3. O Vereador Paulo Unfer disse que a participação dos representantes de Agudo no projeto 

Deputado por Um Dia foi diferente das demais, pois o Projeto apresentado por ela foi o 
único que saiu do ambiente escolar e visava beneficiar toda a comunidade do Rio Grande 
do Sul, enquanto os demais se preocupam com suas escolas; disse que aquela representação 
foi a única que colocou em seu nome o do município e que a defesa de sua proposta foi 
realizada  com muita  grandeza;  parabenizando-os  pela  apresentação  de  um Projeto  que 
mostrava preocupação com o futuro e por terem tido coragem de disputar uma eleição para 
representar a Escola e lembrou que, em outros tempos, não havia liberdade de participação.
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4. O Vereador Rui Milbradt disse que os Vereadores estavam orgulhosos com a participação 
de alunos de Agudo em evento na Assembleia Legislativa e disse que, no futuro, alguns 
deles poderiam entrar na política; disse que manchetes radiofônicas apresentavam notícias 
boas  para  a  Agudo,  como  a  escolha  da  senhorita  Michele  Wrasse  para  Rainha  da 
Oktoberfest  de  Santa  Cruz  do Sul;  manifestou  preocupação  com a  comercialização  do 
fumo, já que o preço do produto oscilava muito, e disse que o Vereador Itamar Puntel, 
sendo conhecedor de tal cultura, poderia explicar por que isso ocorria, problema que devia 
ser enfrentado devido à sua importância para Agudo; disse que o produtor não sabia qual o 
critério usado na compra do fumo, que havia exploração por parte das empresas, que cabia 
ao Vereador defender os interesses dos produtores de fumo e que estava preocupado com a 
pouca circulação de dinheiro no comércio devido à pequena venda que estava havendo.

5. O Vereador Stefhan Stopp parabenizou os alunos da Escola Willy Roos pela participação 
no projeto Deputado por Um Dia; disse que o Vereador Rui Milbradt tinha razão em suas 
colocações sobre a venda de fumo, pois o preço pago para cada produtor variava muito; 
disse  que a  culpa por tal  situação  era  das empresas  fumageiras  e  que algo semelhante 
ocorria com a venda de arroz, o que deixava a vida do agricultor cada vez mais difícil, com 
a Lei Ambiental.

6. O Vereador Rui Milbradt,  por cedência  do Vereador Vilson Dias, disse que não estava 
culpando o Vereador Itamar Puntel pela situação existente na venda do fumo e que ele foi 
eleito  para  defender  o  produtor  de  fumo,  embora  também  fosse  instrutor  de  fumo; 
questionou se o parlamentar  estava do lado da comunidade ou da empresa da qual era 
instrutor e disse que ele era a pessoa adequada para esclarecer a situação de oscilação dos 
preços do fumo que deixava o fumicultor confuso.

7. O Vereador Dário Geis disse que era motivo de orgulho para os agudenses terem sido 
representados  pelos estudantes  que estiveram na Assembleia  Legislativa,  pois  eles bem 
defenderam a proposta lá apresentada; disse que vinha pedindo que o município exigisse a 
construção  da  calçada  da  Rua  Germano  Hentschke,  no  passeio  público  oposto  ao  da 
Farmácia Fischer, além da realização de roçada nas margens da Rodovia do Imigrante, e 
que  tais  pedidos  eram feitos  para  beneficiar  a  comunidade,  assim como os  estudantes 
apresentaram  uma  proposta  para  beneficiar  todo  o  Rio  Grande  do  Sul;  falou  sobre  a 
necessidade de instalação de luminária defronte às propriedades Mundt e Ziebert, em Canto 
Católico,  obra  que  não  havia  sido realizada  e  que mostrava  que não  havia  critério  de 
atuação para beneficiar as comunidades.

8. O  Vereador  Itamar  Puntel  parabenizou  os  membros  da  Escola  Willy  Roos  que  bem 
representaram Agudo em evento na Assembleia  Legislativa  e disse que era  importante 
incentivar  projetos  como o  Deputado por  Um Dia,  apoiando a  sugestão  de  criação  do 
projeto Vereador por Um Dia, o que os ensinaria a bem escolher os representantes e os 
incentivaria a candidatar-se a cargos eletivos; disse que a obra de construção da rede de 
abastecimento de água de Linha dos Pomeranos esteve paralisada por oito dias, mas que ela 
já  havia  sido  reiniciado  e  que  os  Vereadores  de  situação  e  oposição  deviam cobrar  o 
andamento das obras, como foi realizado na sessão anterior quanto àquela obra.
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Em comunicação  urgente  da  liderança  do  PP,  o  Vereador  Vilson  Dias  cumprimentou  os 
alunos da Escola Willy Roos pela sua participação no projeto Deputado por Um Dia, quando 
bem  representaram  o  município;  disse  que,  na  sessão  anterior,  tratou  da  paralisação  da 
construção da rede de abastecimento de água de Linha dos Pomeranos e que estava satisfeito 
por ter sabido que tal obra havia sido retomada e manifestou satisfação com a cedência do 
terreno da Câmara Municipal para a ACISA usá-lo durante a Volksfest; solicitou que fosse 
fornecida aos Vereadores a tramitação da proposição que tratava da contratação de Operador 
de  Máquinas  para  a  Patrulha  Agrícola,  já  que  alguém estava  informando,  no  interior  do 
município, que os Vereadores da oposição haviam prejudicado a tramitação da matéria; disse 
que  todos  os  passos  de  sua  tramitação  foram  observados,  que  ela  foi  aprovada  por 
unanimidade e que quem estava divulgando aquela informação estava mal-informado ou mal-
intencionado;  disse  que  os  Vereadores  vinham  defendendo  o  que  era  necessário  para  a 
população e que a construção da rede de canalização de água de Canto Católico estava por ser 
iniciada em breve; disse que esperava que o governo municipal tivesse habilidade para não 
parar nenhum projeto do município, apesar das dificuldades financeiras. 
Tribuna Livre: Foi ocupado pelos jovens Israel Tischler e Cleiton Coelho que falaram sobre 
o tema “Deputado por Um Dia”.
Em comunicação urgente da liderança do PDT, o Vereador Paulo Unfer disse que participou 
do 1.º Fórum Municipal do Idoso, quando foi discutida a situação dos idosos e foi recomposto 
o Conselho Municipal do Idoso; disse que o evento concluiu que a sociedade devia preparar-
se para receber os idosos do futuro foi e que havia estudo que concluía que, em 2020, 12% da 
população brasileira seria de idosos; disse que os adultos deviam dar atenção especial para as 
crianças e os idosos e que, em Agudo, devia-se trabalhar para tornar o Centro de Convivência 
uma realidade para complementar a atuação da família e da sociedade.
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: Não havia proposições em tramitação nesta parte da sessão.
Discussão da Pauta: Não havia proposições em tramitação nesta parte da sessão.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Naldo Killian convidou para a festa da Escola Santos Dumont e disse que 

viveu  momento  emocionante  na  inauguração  da ponte  que ligava  Linha  Araçá,  Escola 
Siefried Reuser e Agudo, um dos pontos altos de sua vida política, pois um dos moradores 
da região, cumpriu promessa atravessando a ponte com o senhor Prefeito nas costas; disse 
que representou a Câmara Municipal no projeto Deputado por Um Dia, quando chorou pela 
rejeição de um projeto de uma Escola num evento que foi uma aula para os presentes.

2. O Vereador Dário Geis parabenizou a Escola Willy Roos por ter bem escolhido o tema 
abordado por seu Projeto,  o número de idosos existentes no país, e disse que a família 
Drewanz sabia o que significava cuidar de idosos, mas que sua atividade de acolhimento a 
idosos foi fechada; falou sobre a necessidade de realização de conserto do calçamento da 
Avenida Tiradentes, de envio, pelo Poder Executivo, do projeto de fixação de taxas para o 
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comércio ambulante e de abertura da Avenida Borges de Medeiros, no acesso à Rua Hugo 
Karl Bräunig.

3. O Vereador João de Deus disse que a Democracia vinha avançando, permitindo que os 
Vereadores  que participaram da  Marcha  a  Porto  Alegre  tivessem acesso a  Secretários, 
dirigentes de empresas e comandantes da Brigada Militar, evento do qual voltaram com 
esperanças de verem realizados seus pleitos; disse que o coordenador da região central de 
seu partido teve sua caminhonete roubada, tendo sido usada em um assalto a um banco em 
Paraíso do Sul,  e que, tendo acesso à Governadora, informou que estava por ocorrer o 
recapeamento da RS 348; disse que foi realizada roçada naquela rodovia e que cabia aos 
representantes do governo cobrar a realização de obras.

4. O Vereador Itamar Puntel disse que seu trabalho numa empresa fumageira se limitava à 
levar orientação agrícola e inovações aos produtores e que a crise mundial, a relação de 
oferta e procura, a legislação que desincentivava o consumo de fumo e as perspectivas de 
vendas colocavam dificuldades  para as empresas  fumageiras;  disse que outras  culturas, 
como o feijão e o milho, também enfrentavam oscilações de preço e que todos deviam 
esforçar-se  para  se  ter  uma  agricultura  mais  justa,  com  preços  estáveis;  disse  que  as 
diferenças  de  preços  existentes  eram  menores  que  as  informadas  pelo  Vereador  Rui 
Milbradt e que a qualidade do produto tinha sua influência também.

Em comunicação urgente da liderança do governo, o Vereador Paulo Unfer disse que solicitou 
ao  Deputado  Giovani  Cherini  estudo  sobre  a  possibilidade  de  apresentar  a  tramitação  o 
projeto apresentado pelos alunos da Escola Willy Roos no projeto Deputado por Um Dia; 
disse que, na Marcha de Vereadores a Porto Alegre, sentiu que a obra de captação das águas 
do Rio Jacuí  se tornaria  realidade,  já  que os Deputados Adolfo Brito  e Gilberto  Capoani 
estavam trabalhando por ela e o governo a estava priorizando; disse que, no evento, soube-se 
que o Presidente Lula apresentou ao Congresso Nacional a Política Nacional de Gestão de 
Serviços  Ambientais  que  instituía  o  pagamento  por  serviços  ambientais,  iniciativa  que 
permitiria o pagamento de indenização pelo não uso de áreas de matas na agricultura.
O senhor Presidente convidou para a audiência pública que trataria da legislação ambiental e 
seus reflexos na agricultura, especialmente nas culturas de arroz e fumo.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 13 de julho de 2009.

Agudo, 6 de julho de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


