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Data: 17 de agosto de 2009.
Hora: 19 horas.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Alan Müller (PMDB), Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), 
João de Deus (PSDB), Paulo Unfer (PDT), Stefhan Stopp (PMDB), Valério Trebien (PMDB) 
e Vilson Dias (PP).
Vereador ausente: Rui Milbradt (PP).
Apreciação de atas: A Ata n.o 32/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 365/2009 e 355/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram  apresentados  os  Projetos  de  Lei  n.os 26/2009-E, 
27/2009-E e 28/2009-E.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Alan Müller parabenizou as pessoas que participaram do Dia do Vizinho e 

disse  que  os  pedidos  apresentados  à  Secretaria  de  Obras  estavam sendo  atendidos  na 
medida  do  possível;  salientou  o  empenho  dos  servidores  envolvidos  na  elaboração  do 
Plano Plurianual que seria apreciado pela Câmara.

2. O  Vereador  Dário  Geis  falou  sobre  a  necessidade  de  substituição  de  lâmpadas  nas 
imediações da propriedade Kluge, em Cerro Seco e, em nome das famílias de Várzea do 
Agudo que passaram a receber serviço de abastecimento de água, agradeceu à CORSAN 
pela obra; falou sobre a necessidade de recuperação das guardas da ponte existente nas 
imediações do acesso à Linha das Flores e de instalação de tubos na propriedade Berger, na 
Vila Caiçara.

3. O Vereador Itamar  Puntel  parabenizou a direção da Comunidade São Roque,  de Linha 
Araçá,  pela  festa  realizada;  disse  que  a  Secretaria  de  Obras  começou  a  realizar 
desobstrução de bueiros e valetas em Picada do Rio, serviço que seria realizado em vias de 
todo o município, e que estava por iniciar patrolamento nas estradas principais, como a que 
liga à Serraria Scheitt.

4. O Vereador João de Deus disse que cabia aos Vereadores aproximar a comunidade dos 
Secretários  Municipais  mas  que,  devido  ao  afastemento  de  um  Secretário,  apresentou 
indicações de desobstrução de um bueiro e substituição de lâmpada nas imediações das 
propriedades  Lehr  e  Simon,  em  Várzea  do  Agudo;  falou  sobre  a  necessidade  de 
recuperação  da  estrada  de  Porto  Agudo,  de  substituição  de  lâmpada  defronte  à  casa 
comercial do senhor Celso Peixoto, em Porto Macaco, de patrolamento nas vias da Vila 
Caiçara e de realização de traslado dos venenos depositados nos fundos do prédio do Posto 
de Saúde daquela Vila.

5. O Vereador Paulo Unfer disse que o Deputado Paulo Pimenta encaminhou recursos para a 
aquisição de um caminhão semi-novo para o município, veículo que poderia ser substituído 
por um caminhão-caçamba novo, e para a construção de salas de recursos multifuncionais 
em duas escolas municipais; disse que a Câmara Municipal recebeu moção de repúdio da 
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Câmara Municipal de São Lourenço do Sul à vigência de Decreto relativo à reserva legal e 
que era necessário manifestar-se pela extinção daquele Decreto.

6. O  Vereador  Stefhan  Stopp  disse  que  a  população  estava  revoltada  com  a  legislação 
ambiental que devia ser combatida por Vereadores e Deputados; agradeceu, em nome da 
família  Honnef,  pela  realização  de  melhorias  no  acesso  à  sua  propriedade  e  disse que 
estava em andamento a recuperação da estrada de Linha Boêmia.

7. O Vereador Vilson Dias disse que o Vereador Rui Milbradt viajou a São Paulo para prestar 
auxílio a motoristas de sua empresa que foram vítimas de roubo de caminhões; disse que a 
população estava preocupada com a Gripe H1N1, pois havia casos da doença em Cachoeira 
do Sul, e que, apesar disso, o município acabou com o plantão médico do hospital e atendia 
pelo  SUS  e  exonerou  o  Secretário  Municipal  da  Saúde  e  outros  servidores  daquela 
Secretaria quando seria necessário aumentar o número dos profissionais da área; disse que 
o assunto levantado pelo Vereador João de Deus, relativo a depósito de embalagens de 
agrotóxicos num Posto de Saúde, devia ser levado ao Conselho Municipal de Saúde; falou 
sobre a necessidade de melhorias em Cerrinho do Ouro, onde faltava abastecimento de 
água, havia esgoto à céu aberto e a via estava em precárias condições, inexistia tubulação e 
uma construção estava no meio da rua.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Alan Müller disse que o produto que esteve no Posto de Saúde da Vila Caiçara 

não mais lá estava, pois foi levado ao ginásio de esportes, e que o mesmo era biológico e 
não agressivo ao ser humano; disse que a extinção do plantão médico no hospital não era 
definitiva e que havia negociação em andamento sobre o assunto; disse que o jornal Diário 
de  Santa  Maria  apresentou  matéria  na  qual  Agudo  constava  entre  as  primeiras  da  4.ª 
Coordenadoria  de Saúde em termos de Índice de Desenvolvimento Sócio-econômico,  à 
frente de municípios como Restinga Seca e São Sepé.

2. O Vereador  Vilson Dias  disse que sempre  apoiou  iniciativas  que colocassem Agudo à 
frente dos demais municípios e que levassem o desenvolvimento a todos, que não vibrava 
com a difícil situação financeira pela qual o município passava e que levou à exoneração de 
servidores; disse que os dispensados passaram a enfrentar dificuldades financeiras e que 
torcia para que as finanças do município melhorassem; disse que a verdade devia ser dita, 
já que, ao contrário do que disse o Vereador Alan Müller, o plantão médico no hospital foi 
encerrado  por  iniciativa  do  senhor  Prefeito  que  comunicou  tal  decisão  à  Associação 
Hospital  Agudo, embora fosse verdade que o hospital  estivesse estudando uma solução 
para  não deixar  a  população  desamparada;  disse  que se  devia  buscar  soluções  para  os 
problemas  financeiros  do  município  para  que  se  voltasse  a  gerar  oportunidades  de 
crescimento para todos.

Ordem do Dia: Não havia proposições em tramitação nessa parte da sessão.
Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 25/2009-E, 26/2009-
E, 27/2009-E e 28/2009-E: o Vereador Vilson Dias solicitou que o líder de governo trouxesse 
à Casa informações sobre a diminuição de custos que a aprovação da proposição que tratava 
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do estágio de estudantes e dos valores do bolsa-auxílio traria para o município. 
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de realização de conserto na estrada de 

Linha Teutônia, no trecho entre as propriedades Streck e Drescher, visando dar condições 
de  tráfego  para  o  transporte  escolar;  disse  que  solicitaria  ao  DAER  a  realização  de 
desobstrução de bueiros na Rodovia do Imigrante, nas proximidades da residência Perske, 
em Várzea do Agudo, e apelou para que o Poder Executivo apresentasse a proposição de 
novas taxas para o comércio ambulante, iniciativa que ajudaria na arrecadação de recursos.

2. O  Vereador  João  de  Deus  manifestou  satisfação  com a  informação  de  que  o  produto 
depositado no Posto de Saúde da Vila Caiçara já havia sido de lá trasladado e disse que a 
exoneração do pessoal ligado às áreas de saúde e educação traria prejuízos à população, 
especialmente à de mais baixa renda, já que vários programas deixariam de ser executados, 
como o atendimento no plantão do hospital; disse que os Vereadores também sofriam com 
aquelas medidas e que torcia para que a arrecadação do município melhorasse para que 
aqueles programas fossem retomados.

O senhor Presidente disse que, acompanhando o senhor Prefeito a Porto Alegre, visitou o 
Deputado Gilberto Capoani, quando obteve a informação de que a RS 348, no trecho entre 
Agudo e a RS 287, estava por receber serviço recapeamento até o final do ano; disse que foi 
entregue  ao  Deputado  Alceu  Moreira  projeto  solicitando  auxílio  da  FUNDERGS  para  a 
realização da Olimpíada Estudantil; disse que, naquela data, haviam reiniciados as aulas na 
rede pública de ensino e que as famílias e as escolas tinham que tomar muitos cuidados para 
evitar o contágio pela Gripe Suína H1N1.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 24 de agosto de 2009.

Agudo, 17 de agosto de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


