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Data: 20 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 28/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 324/2009 e 321/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Não havia proposições em tramitação nesta parte da sessão.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Paulo Unfer disse que, naquele dia, era comemorado o Dia do Amigo e que a 

amizade era um dos dons mais importantes dados por Deus, pois quase tudo de bom que 
ocorria iniciava com amizades, como ocorreu com a emancipação do município, a criação 
da  Rádio  Agudo,  do  o  Rotary  Club  e  outras  entidades,  e  como  ocorria  com relações 
pessoais e entre Vereadores e servidores da Casa.

2. O  Vereador  Rui  Milbradt  disse  que  a  palestra  do  Deputado  Luiz  Carlos  Heinze  na 
audiência pública daquele dia deixou-o preocupado com o projeto relativo à preservação 
das florestas, com o qual não concordava porque dava o mesmo tratamento ao tema em 
todo o Brasil; disse que os parlamentares deviam unir-se para defender os fumicultores e os 
orizicultores  que  seriam  atingidos  por  aquele  projeto;  disse  que  estava  triste  pelo 
falecimento de um funcionário de sua empresa, mas que a vida devia prosseguir.

3. O Vereador Stefhan Stopp convidou a comunidade para a Volksfest e disse que a audiência 
pública daquele  dia mostrou que se devia procurar os Deputados para buscar a melhor 
solução para o caso, como a indenização compensatória aos proprietários de áreas com 
matas.

4. O Vereador Vilson Dias falou sobre a necessidade de instalação  de uma luminária  nas 
imediações da propriedade Flores, em Linha Teutônia.

5. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de recuperação das guardas da ponte 
existente nas proximidades do acesso a Linha das Flores e de realização de limpeza ou de 
plantio de grama nos canteiros da Rua Floriano Zurowski, no acesso à Vila Caiçara; disse 
que  uma empresária  manifestou  sua  ansiosidade  pela  apresentação  de  uma proposição 
relativa  ao  comércio  ambulante,  já  que  um  caminhão  de  mudas  de  árvores  e  flores 
instalava-se semanalmente nas imediações de seu estabelecimento.

6. O Vereador Itamar Puntel disse que era comemorado, naquela data, o Dia do Amigo e que, 
cada  vez  mais  deixava-se  de  ver  verdadeiros  amigos,  já  que  via-se  muitos  amigos 
interesseiros; disse que, apesar disso, devia-se dar valor aos verdadeiros amigos; disse que 
aquela era uma semana especial, pois comemorava-se os cinquenta anos do município, e 
convidou  para  a  festa  comemorativa;  disse  que  a  legislação  ambiental  vinha  causando 
problemas aos agricultores, já que muitos deles tinham a maior parte de suas propriedades 
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com  mata  nativa,  e  que  a  nova  legislação  ambiental  seria  aprovada,  mas  deviam  ser 
modificadas algumas de suas imposições, o que se conseguiria através da manifestação dos 
agricultores e das autoridades.

7. O  Vereador  João  de  Deus  disse  que  estavam  sendo  mudadas  muitas  leis  e  que  os 
agricultores estavam ficando intranquilos com essas mudanças, já que elas os sufocavam, o 
que era o caso do acordo entre as empresas fumageiras e o Ministério Público do Trabalho 
pelo afastamento de adolescentes do trabalho agrícola; disse que o Deputado Luiz Carlos 
Heinze, que podia ser considerado um amigo, vinha defendendo os agricultores e que os 
Vereadores estavam unidos para também defende-los.

8. O Vereador Naldo Killian disse que o Dia do Amigo, comemorado naquela data, era para 
lembrar  que  se  devia  valorizar  os  amigos,  pois  eles  estavam  entre  as  coisas  mais 
importantes da vida; disse que a audiência pública daquele dia contou com a presença de 
muitos agricultores e autoridades e que dela se trouxe a bandeira da defesa dos agricultores 
frente à nova lei ambiental que tornaria inagricultável partes das propriedades agrícolas.

O senhor Presidente disse que, com o senhor Prefeito, o Presidente da ACISA, a Dirigente de 
Cultura e as Soberanas do Município, visitou vários Deputados, a Governadora do Estado e 
empresas  jornalísticas  convidando-os  para  participar  da  Volksfest  do  Jubileu  de  Ouro  do 
município. 
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. Projeto de Lei Complementar n.o 2/2009-E, “ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 5/2008, 

POR ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA”: Discussão Geral: nenhum Vereador manifestou-se. 
Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Não havia proposições em tramitação nesta parte da sessão.
Explicações Pessoais: Nenhum Vereador fez uso da palavra.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 27 de julho de 2009.

Agudo, 20 de julho de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


