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Data: 27 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 29/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob o  n.o 

333/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Não havia proposições em tramitação nesta parte da sessão.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt  falou sobre a necessidade de instalação de uma luminária  na 

propriedade  da senhora Erica  Milbradt,  em Rincão Despraiado,  e  de  mudança  de uma 
luminária  existente  na  propriedade  Neuenschwander,  nas  imediações  da  Esquina  do 
Cotovelo, em Várzea do Agudo, de um poste em que havia transformador para outro, ao 
lado.

2. O Vereador Stefhan Stopp disse que a Volksfest foi linda e contou com grande presença de 
público  e  falou  sobre  a  necessidade  de  realização  de  patrolamento  na  estrada  da  sua 
localidade.

3. O  Vereador  Vilson  Dias  falou  sobre  a  necessidade  de  recuperação  do  calçamento  da 
Avenida Tiradentes e de melhorias na rede de iluminação pública da Avenida Concórdia, 
entre as Ruas Duque de Caxias e Independência; disse que a grandeza da Voksfest não 
existiria se não fosse o apoio da administração municipal, pois vários eventos foram por ela 
organizados,  com  a  participação  da  ACISA,  como  a  Expovolks,  e  manifestou  seu 
reconhecimento pelo trabalho realizado.

4. O  Vereador  Dário  Geis  falou  sobre  a  necessidade  de  instalação  de  uma  luminária  na 
propriedade  da  senhora  Erica  Milbradt,  em  Rincão  Despraiado,  de  realização  de 
patrolamento na estrada de Canto Católico, visando o alargamento da via, e de realização 
de melhorias na estrada de Linha Teutônia que dá acesso ao Canto dos Hoppe e leva às 
propriedades  Drescher  e  Streck;  disse  que  o  Poder  Executivo  realizou  uma  grande 
homenagem aos ex-Prefeitos em evento que emocionou todos os presentes.

5. O Vereador Itamar Puntel cumprimentou colonos e motoristas pela passagem de seu dia 
comemorativo; disse que, no dia 23 anterior, foram inauguradas muitas obras pelo Poder 
Executivo, destacando a canalização do Arroio Hermes e a pavimentação de ruas, obras 
que eram resultado de um trabalho sério.

6. O Vereador João de Deus disse que a semana anterior contou com muitos eventos que 
marcaram na história do município; falou sobre a necessidade de substituição da lâmpadas 
no ponto de parada de ônibus das imediações das propriedades Lehr e Friedrich, em Porto 
Agudo, e defronte à propriedade Peixoto, em Campo Bonito, sugerindo que um veículo 
menor estivesse à disposição da equipe de iluminação pública para a realização desse tipo 
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de serviço; falou sobre a necessidade de realização de patrolamento na estrada de Linha 
Nova que leva a Paraíso do Sul, até a propriedade Soares.

7. O Vereador Naldo Killian disse que importantes inaugurações foram realizadas na semana 
anterior, como a da Casa de Passagem do Menor Amor Perfeito, quando a senhora Juíza de 
Direito afirmou que tal obra era o resultado do esforço de muitos, inclusive da Câmara 
Municipal de Agudo; disse que a Volksfest maravilhou a todos também pelas melhorias 
feitas na área entre a Prefeitura e o ginásio de esportes e elogiou seus atrativos, como o 
restaurante instalado no prédio da ACISA; disse que a Secretaria de Obras era responsável 
por grande parte da Volksfest, já que muitos funcionários trabalharam para viabilizá-la.

8. O Vereador Paulo Unfer disse que participou de oficina do Projeto Rondon que tratou da 
captação  das  águas  pluviais  para  uso  na  limpeza  de  calçadas  e  em  outros  usos 
assemelhados, o que reduziria a conta de consumo de água e o consumo de água tratada, e 
que  apresentaria  proposição  que  obrigaria  a  captação  de  águas  pluviais  em  novas 
edificações; disse que participou do Seminário Regional de Previdência Pública, quando 
discutiu-se a importância do Fundo de Previdência para as finanças do município e para o 
futuro dos servidores públicos municipais; disse que estava por ser fechado um acordo que 
previa que os aposentados do Regime Geral de Previdência passassem a ter seus proventos 
reajustados em índices acima da inflação.

O senhor  Presidente  disse  que  houve  vários  eventos  na  Volksfest,  como inaugurações  e 
homenagens à Comissão Emancipacionista e aos ex-Prefeitos do município, evento esse que 
contou com a presença dos Deputados Pompeu de Mattos e José Otávio Germano, e lembrou 
disse que as obras inauguradas contaram com recursos destinados por vários Deputados; disse 
que trataria, naquela semana, da realização de melhorias no acesso à propriedade Dumke, nas 
imediações da Escola Três de Maio, e da reforma do calçamento da Avenida Tiradentes, no 
trecho entre o Clube Centenário e a COOPERAGUDO; disse que foi  justa a homenagem 
realizada aos agricultores e aos motoristas no dia 25 anterior.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Paulo Unfer 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  disse  que  o  Deputado  Alceu  Moreira  esteve  em Agudo  na 

semana anterior,  quando Sua Excelência  informou sobre a liberação de recursos para a 
Escola Santos Dumont, e que vários Deputados visitaram a Volksfest e a embelezaram 
ainda mais; sugeriu que, na próxima edição, a abertura daquele evento fosse realizada em 
um local  mais  amplo  e  disse  que  a  Secretaria  de  Obras  devia  iniciar  a  realização  de 
melhorias em vias da Vila Caiçara e na estrada de Canto Católico, visando alargá-la.

2. O  Vereador  Dário  Geis  falou  sobre  a  necessidade  de  realização  de  abertura  de  um 
bebedouro  para  onze  moradores  de  Cerro  Seco;  disse  que  a  Comissão  de  Finanças, 
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Orçamento e Mérito debateu sobre o Projeto de Lei n.º 23/2009-E, que trata da implantação 
de um Polo de Apoio Presencial a cursos à distância em Agudo, com um representante da 
Secretaria  Municipal  de  Educação  e  o  Diretor  da  Escola  Três  de  Maio;  disse  que  o 
Deputado Ônix Lorenzoni apresentou emenda destinando recursos para a construção da 
Casa do Idoso.

3. O Vereador Rui Milbradt disse que, terminada a Volksfest, era hora de voltar a trabalhar, já 
que a administração, nas semanas anteriores, estavam totalmente dedicada àquele evento; 
disse que o senhor Prefeito estava enfrentando dificuldades financeiras, problema para o 
qual já havia alertado, que Sua Excelência estava reconhecendo os equívocos que foram as 
muitas contratações de pessoal e falou sobre a necessidade de retomar a recuperação de 
estradas em várias localidades.

Em comunicação urgente da liderança do PDT, o Vereador Paulo Unfer disse que, na semana 
anterior, viveu-se importantes momentos culturais e históricos, como o Encontro de Corais, na 
abertura da Volksfest, e a homenagem aos ex-Prefeitos realizada no Clube Centenário, evento 
em  que  pessoas  que  se  enfrentaram  na  vida  pública  reconheceram  que  todos  eles  se 
dedicaram, cada um à sua maneira, à construção do futuro de Agudo; disse que a homenagem 
realizada  à  empresa  Dickow  e  Cia.  foi  importante  e  que,  nela,  ficou  implícita  uma 
homenagem a agricultores e motoristas, pois o sucesso daquela firma era devido também ao 
trabalho desses profissionais; disse que a homenagem realizada no Monumento ao Imigrante, 
pelo Instituto Cultural Brasileiro-Alemão, destacou de forma justa o trabalho realizado pelos 
imigrantes.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 3 de agosto de 2009.

Agudo, 27 de julho de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


