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Data: 24 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),  Rui  Milbradt  (PP),  Stefhan  Stopp  (PMDB), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: A Ata n.o 33/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 383/2009, 380/2009 e 375/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram apresentados  o  Projeto  de  Lei  n.o 29/2009-E  e  o 
Projeto de Decreto Legislativo  n.o 1/2009.
Pequeno Expediente:
1. O  Vereador  Dário  Geis  disse  que,  tendo  recebido  resposta  a  Pedido  de  Informações, 

estudaria o contrato com a empresa PRT para verificar se ele estava sendo cumprido, já 
que a população estava insatisfeita com o serviço de coleta de lixo; manifestou tristeza por 
ter que pedir, mais uma vez, realização de conserto do calçamento da Avenida Tiradentes, 
pequeno reparo que considerou que a administração não tinha vontade de fazer; disse que a 
administração não vinha atendendo pedidos dos Vereadores da oposição, como de pintura 
de faixas de segurança nas imediações da Escola Willy Roos e de conserto de um poste da 
ponte sobre o Arroio Hermes; falou sobre a necessidade de colocação de cascalho na via da 
Vila Grabner e de realização de fiscalização das oficinas onde carcaças de veículos ficavam 
depositados indevidamente.

2. O Vereador Itamar Puntel disse que, ao aproximar-se a primavera, os agricultores estavam 
aproveitando o tempo bom para preparar a próxima safra, atividade que fazia crescer o 
município e fazia a agricultura cada vez mais forte em Agudo; disse que os Vereadores 
fariam o que fosse necessário para fazer o agricultor crescer cada vez mais.

3. O Vereador João de Deus cumprimentou a Rádio Agudo pela sua comovente atuação ao 
reaproximar um filho, que havia se distanciado, de sua mãe; falou sobre a necessidade de 
instalação de uma lombada na Rua Rolf Pachaly, nas proximidades da Avenida Paraíso, 
para  fazer  os  motoristas  diminuírem a velocidade  dos  veículos  naquele  ponto,  visando 
evitar acidentes.

4. O  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que  havia  uma  campanha  do  Grupo  RBS  e  de  outras 
entidades alertando para o perigo do uso do “crack” e leu reportagem sobre as causas do 
uso de tal droga, como a desestruturação das famílias, as carências do sistema público de 
saúde e a ausência  da figura paterna  e que apontava que a solução para tal  problema 
dependia de todas as pessoas e de sua capacidade de organizar-se; disse que, em Agudo, tal 
problema  também  estava  presente,  mas  não  era  maior  devido  ao  trabalho  de  muitas 
entidades,  como o Atlético Clube Avenida,  clubes de serviço,  a AFUZ e a Assistência 
Social; disse que ninguém devia sequer experimentar drogas.

5. O Vereador Rui Milbradt falou sobre a necessidade de todos atuarem da mesma forma 
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frente à crise que Município, Estado e União enfrentavam e para evitar manifestações pelo 
rádio, como a do senhor Oscar Elesbão, em protesto por não ver atendido pedido seu; disse 
que  se  devia  entrar  em acordo com a  administração  municipal  para  que  as  indicações 
fossem atendidas  e para evitar  que os parlamentares  reapresentassem-nas; disse que,  se 
faltavam recursos, o Poder Executivo devia dar as explicações necessárias e, nesse caso, o 
atendimento  de  pedido  devia  ser,  corajosamente,  negado,  e  sugeriu  que  aquele  senhor 
procurasse resolver seu problema com recursos próprios, pois o município não o atenderia.

6. O  Vereador  Stefhan  Stopp  disse  que  as  lavouras  de  fumo  estavam  ficando  bonitas  e 
agradeceu à Secretaria de Obras pela abertura de um acesso à nova propriedade do senhor 
Nelsi Raddatz, em Cerro Seco, e pela recuperação de um acesso naquelas imediações.

7. O Vereador Vilson Dias falou sobre a necessidade de melhorias  na iluminação pública 
defronte à madeireira existente defronte à residência Parreira, em Rincão do Pinhal, e de 
instalação de luminária em Linha dos Coqueiros; disse que ficou triste ao ver instalados, 
em logradouros  públicos,  equipamentos  como uma cama elástica  e  outros  que  vinham 
danificando a imagem de Agudo, sem receber fiscalização; disse que a administração devia 
ouvir o pleito dos Vereadores de só permitir o uso de vias menos movimentadas para a 
instalação daquele  tipo de serviço ou comércio ambulante visando proteger o comércio 
estabelecido e evitando o uso de praças para tais atividades.

8. O Vereador  Alan  Müller  manifestou  sua  alegria  com a  notícia  de  que  o  Estado havia 
confirmado  a  realização  de  melhorias  em  estradas  da  região  e  com  a  renovação  do 
convênio entre o município e a Associação Hospital Agudo relativo ao plantão de saúde; 
disse  que,  na  sessão  anterior,  informou  que  havia  negociações  sobre  aquele  assunto, 
quando foi qualificado de mentiroso, e que tal renovação acabou, de fato, se concretizando; 
disse que era Vereador de situação e que não falava inverdades em defesa de interesses 
próprios.

O senhor Presidente disse que o Senador Paulo Paim beneficiou o município com emenda que 
destinava  recursos  para  a  aquisição  de  um  trator  agrícola;  disse  que  seria  realizada  a 
recuperação,  na semana seguinte,  do calçamento da Avenida Tiradentes,  no trecho entre a 
Brigada  Militar  e  a  COOPERAGUDO,  após  a  conclusão  da  colocação  de  meios-fios  na 
Avenida Floriano Zurowski; parabenizou a Rádio Alternativa FM 104.9 pela sua dinâmica 
programação e pela sua audiência.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Rui Milbradt disse que esteve ausente da sessão anterior porque sua empresa 

foi vítima da marginalidade na penúltima sexta-feira, o que era motivo de frustração sua 
como empresário,  já  que foram roubados bens que eram fruto de investimentos,  o que 
acabava o prejudicando e também seus funcionários; disse que as pessoas que deviam fazer 
as leis para proteger a população eram os maiores corruptos e que outros empresários já 
haviam passado por situação semelhante, o que o deixava magoado, já que não se tinha 
segurança para fazer investimentos; disse que, em Agudo, havia muita inveja em relação a 
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pessoas que progrediam, já que eram considerados ladrões, enquanto aqueles que íam mal 
em seus negócios eram considerados burros, tipos de calúnia  que eram propaladas sem 
conhecimento e que prejudicavam as empresas;  disse que as pessoas que denunciavam 
empresários  às  Receitas  Federal  e  Estadual  nada  faziam  pelo  município  e  que  os 
empresários  deviam  saber  administrar  vários  tipos  de  dificuldades;  disse  que  vinha 
recebendo apoio moral de seus amigos e que esperava que ninguém mais passasse pelos 
problemas que estava passando.

Ordem do Dia: Não havia proposições em tramitação nessa parte da sessão.
Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 26/2009-E, 27/2009-
E, 28/2009-E e 29/2009-E e o Projeto de Decreto Legislativo n.o 1/2009: o Vereador Paulo 
Unfer  disse  que a  proposição  que  tratava  do Plano Plurianual  para  o  período 2010-2013 
continha o planejamento das ações e metas para aquele período e que audiência pública seria 
feita para que a comunidade participasse dos debates sobre tal matéria. 
Explicações Pessoais:
1. O Vereador João de Deus disse que, na sessão anterior, manifestou preocupação com o 

plantão  médico  no  hospital  e  que  reconhecia  que  tal  serviço  teria  continuidade,  como 
noticiou  o Vereador  Alan Müller;  disse que o Rio Grande do Sul estava passando por 
período de crescimento considerável, apesar da crise, e que o crescimento do uso de drogas 
pelos jovens era motivo de preocupação, pois, assim procedendo, comprometeriam suas 
vidas; disse que a Secretária de Estado da Ação Social estava colocando programas sociais 
à disposição da comunidade e que as entidades que trabalhavam com crianças poderiam 
deles participar.

2. O Vereador Dário Geis disse que o Poder Executivo devia buscar recursos para recuperar o 
assoalho do ginásio de esportes, pois nele seriam realizados muitos eventos que já estavam 
contratados; disse que vinha defendendo o comércio estabelecido dos prejuízos causados 
pelo comércio ambulante e que estava por ser apresentada proposição com aquele intuito; 
falou sobre a necessidade de instalação de placas indicativas e de sinalização horizontal na 
Rua Rolf Pachaly, nas imediações da Avenida Paraíso.

3. O Vereador Vilson Dias reconheceu que suas palavras, na sessão anterior, sobre a questão 
do plantão médico, foram excessivamente ásperas e que o senhor Prefeito Municipal foi 
hábil e sensível ao assinar contrato com o hospital para dar continuidade àquele serviço, 
pois sua descontinuidade seria a de repercussão mais negativa entre as medidas tomadas 
por Sua Excelência; disse que os Vereadores de situação deviam ter contestado a nota da 
Associação Hospital Agudo que tratava do rompimento do convênio, já que uma nova nota 
da Associação, informando sobre o restabelecimento do convênio, não foi emitida; disse 
que, diferentemente do Vereador Alan Müller, não tinha proximidade com a administração 
municipal, o que explicava o modo como tratou tal assunto na sessão anterior.

4. O Vereador Alan Müller disse que era prerrogativa do Vereador estar bem informado sobre 
tudo o que ocorria no poder público municipal e nas entidades em que participava e que, na 
sessão  anterior,  ficou  surpreso  com a  falta  de  informação  demonstrada  pelo  Vereador 
Vilson Dias sobre a questão do plantão médico, já que Sua Senhoria era Vice-Presidente da 
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Associação Hospital Agudo; disse que, na sessão em curso, falou em nome do governo 
sobre aquele assunto porque à administração foi atribuída a divulgação de inverdades.

Em  comunicação  urgente  da  liderança  do  PDT,  o  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que  era 
favorável a uma elevação dos tributos cobrados dos vendedores ambulantes e à definição de 
um local apropriado para suas atividades visando dificultar ao máximo sua atuação; disse que, 
enquanto  isso  não  acontecia,  a  comunidade  devia  negar-se  a  comprar  de  vendedores 
ambulantes;  disse  que  Vereadores  se  colocaram  à  disposição  do  senhor  Prefeito  para 
solucionar  o  problema  da  reforma  do  ginásio  de  esportes  e  que  Sua  Excelência  estava 
estudando  uma  solução  para  o  caso;  parabenizou  os  dirigentes  do  PREVIAGUDO  pela 
definição de um calendário de pagamentos dos proventos e pensões, o que era importante para 
aposentados e futuros aposentados; disse que aquele fundo, com boa administração, mesmo 
sendo difícil para os funcionários e o município manter as contribuições, daria condições de, 
no futuro, ter-se percentuais de contribuição menores.
O senhor Presidente  lamentou os roubos e acidentes  em que a  empresa do Vereador Rui 
Milbradt esteve envolvida, disse que ele superaria todas as dificuldades e que, não havendo o 
que temer, devia ele ficar tranquilo e com a certeza de que sua empresa seguiria em frente.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 31 de agosto de 2009.

Agudo, 24 de agosto de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


