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Data: 31 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 34/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Nenhuma foi lida.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentada Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei n.o 

29/2009-E.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Itamar Puntel disse que a Secretaria da Agricultura, no ano corrente, entregou 

novecentas  toneladas  de  calcário  subsidiado  e  mais  de  trezentas  toneladas  de  adubo 
orgânico,  além  de  ter  realizado  mais  de  trezentas  horas  de  serviços  terceirizados  de 
retroescavadeira e mais de quinhentas horas de serviços de trator de esteira, serviços que 
continuariam até o final do ano, parabenizando-a pela atuação.

2. O Vereador João de Deus falou sobre a necessidade substituição de tubos e de lâmpada 
defronte à propriedade Berger e de substituição de lâmpada nas imediações da residência 
Bertotti, na Vila Caiçara; disse que vários moradores estavam usando a Rádio Alternativa 
FM para  apresentar  seus  pedidos  ao  poder  público,  situação  que  não  era  boa  para  os 
representantes do Povo.

3. O Vereador Paulo Unfer disse que o ex-Secretario da Agricultura, Márcio Halberstadt, e 
sua equipe conseguiram fazer um bom trabalho durante o ano e que, nos próximos anos, a 
administração muito faria pelos agricultores; disse que, em reunião com um representante 
do IBGE, foi criada a Comissão Municipal de Geografia e Estatística, da qual fazia parte 
representando a Câmara Municipal de Agudo, para desenvolver estratégias de divulgação e 
orientação sobre o Censo Demográfico do ano seguinte; disse que seria realizado concurso 
público  para  selecionar  os  recenseadores  e  que  a  população  devia  apresentar  a  eles 
informações reais.

4. O  Vereador  Rui  Milbradt  manifestou  sua  satisfação  com  o  aumento  da  potência  da 
transmissão da Rádio Agudo, a ocorrer nos dias seguintes, que ajudaria a divulgar ainda 
mais  o  trabalho  dos  Vereadores;  disse  que  os  contribuintes  vinham  apresentando  os 
mesmos  pedidos  a  vários  Vereadores,  o  que  demonstrava  desconfiança  da  população, 
problema que afetava os Vereadores de oposição; falou sobre a necessidade de construção 
de calçamentos e de abertura de várias ruas e que estava faltando diálogo entre a Secretaria 
da Agricultura e a comunidade, já que definições do Secretário não eram atendidas pelos 
servidores,  como ocorreu  com um operador  de máquina;  falou sobre  a  necessidade  de 
substituição de tubos na entrada da propriedade Ziemmer, em Rincão do Pinhal, por tubos 
de maior bitola.

5. O Vereador Stefhan Stopp disse que, como informou o Vereador Itamar Puntel,  muitas 
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pessoas foram atendidas com o serviço de trator em meio ano, mas que não era possível 
atender a todos; disse que, se houve problemas no atendimento, dever-se-ía verificar o que 
houve com o operador de máquina mencinado pelo Vereaodor Rui Milbradt, já que, se 
havia ordem para executar o serviço, ele devia ter sido executado.

6. O Vereador Vilson Dias manifestou satisfação com a traslado, pelo setor de fiscalização do 
município,  do  comércio  que  se  estabeleceu  nas  imediações  da  Praça  Padre  Francisco 
Schuster  para  a  Avenida  Barão  do  Rio  Branco  e  disse  que  havia  necessidade  de  a 
administração  municipal  de  disciplinar  o  uso  dos  espaços  públicos  pelo  comércio 
ambulante; convidou para a Convenção Municipal do PP que elegeria sua nova Executiva e 
disse que a Rua Dionísio da Fonseca Reis, no trecho entre a Rua Marechal Floriano e a 
Avenida Barão do Rio Branco, necessitava de abertura e de melhorias onde havia esgoto à 
céu aberto.

7. O  Vereador  Alan  Müller  disse  que,  em  visita  ao  Deputado  Gilberto  Capoani, 
acompanhando  o  senhor  Prefeito  Municipal,  soube  da  inclusão  de  emenda  daquele 
parlamentar, para o exercício seguinte, que destinava recursos para a reforma do piso do 
Centro  Desportivo  Municipal;  disse  esperar  que  tal  obra  fosse  realizada  o  mais  breve 
possível.

8. O Vereador Dário Geis disse que recebeu com alegria a notícia de que o Poder Executivo 
estava  dando  andamento  à  elevação  das  taxas  cobradas  do  comércio  ambulante  e  à 
definição das áreas para sua atuação; disse que a coleta de lixo pela empresa PRT devia 
ocorrer três vezes por semana e que cabia ao município fiscalizar tal serviço, podendo a 
população sobre ele reclamar em caso de necessidade; falou sobre o valor do contrato do 
município com aquela empresa e disse que tinha ela obrigação de substituir veículo que 
eventualmente apresentasse problemas; disse que era justo que os Vereadores prestassem 
contas  da  atuação  das  Secretarias  e  que  não  podia  ocorrer  de  alguns  munícipes  não 
receberem atendimento enquanto seus vizinhos o recebiam; falou sobre a necessidade de 
instalação de guardas na ponte existente nas imediações do acesso à Linha das Flores e de 
colocação de cascalho e de instalação de tubos no acesso à estrada que leva à propriedade 
Vitalis, na Rodovia do Imigrante, nas imediações da propriedade Vargas.

O senhor Presidente disse que o Poder Legislativo da Quarta Colônia & Região fez avaliação 
da  IV  Marcha  dos  Vereadores  a  Porto  Alegre,  quando  decidiu-se  acompanhar,  junto  às 
Secretarias de Estado, o andamento dos pedidos feitos; disse que, no evento, a Presidente da 
Usina Hidrelétrica Nova Palma falou sobre a possibilidade de construção de uma barragem no 
Rio Soturno, o que beneficiaria aquela Usina e os produtores daquelas imediações.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Paulo Unfer abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador João de Deus manifestou preocupação com a reserva ambiental prevista em lei, 

já que estava se aproximando a data em que tal reserva devia passar a existir, e pediu aos 
Vereadores  que  enviassem correspondências  aos  Deputados  solicitando  auxílio,  pois  a 
região sofreria bastante com a vigência de tal lei; disse que Vereadores e Deputados tinham 
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compromisso com a população e que vivia-se um momento adequado para averiguar se os 
Deputados  realmente  defendiam  os  interesses  da  maioria  da  população;  disse  que  a 
EMATER de Agudo vinha realizando um brilhante trabalho que muitos benefícios levava 
aos pequenos agricultores e que estes deviam se informar sobre os programas existentes; 
disse que a Deputada Zilá Breitembach informou que o Governo do Estado lançou edital de 
chamada para elaboração de projetos destinados à criação do PROCON nos municípios e 
convidou a comunidade  para o desfile alusivo ao dia 7 de setembro.

Ordem do Dia:
1. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.o 24/2009-E,  que  “AUTORIZA  O  PODER 

EXECUTIVO A CONCEDER INCENTIVO FISCAL À EMPRESA OLARIA GOLTZ 
LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”: o Vereador Dário Geis disse que era justo 
aquele incentivo fiscal, já que a beneficiada era uma empresa idônea, de gente séria, que 
havia muito tempo contribuía com o crescimento do município gerando empregos; disse 
que a beneficiada já estava instalada, crescendo a cada dia e fazendo crescer o município; o 
Vereador  Itamar  Puntel  disse  que  a  empresa  beneficiada  era  do  município,  era  quase 
cinquentenária e sempre procurou trabalhar para trazer retorno ao município, necessitando 
de auxílio  para aumentar  o número de empregos no município.  Votação:  aprovado por 
unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n.o 29/2009-E: nenhum 
Vereador manifestou-se. 
Explicações Pessoais:
1. O  Vereador  Dário  Geis  falou  sobre  a  necessidade  de  abertura  da  Avenida  Borges  de 

Medeiros, no trecho que daria acesso à Rua Hugo Karl Bräunig, e de substituição de sete 
lâmpadas  em  vários  pontos  de  Cerro  Seco;  convocou  os  membros  da  Comissão  de 
Finanças,  Orçamento  e  Mérito  para reunião  que ocorreria  naquela  noite,  após  a  sessão 
plenária,  convidou  para  a  confraternização  da  OASE  da  comunidade  Santos  Reis  e 
convidou a comunidade para as atividades comemorativas da Semana da Pátria.

2. O Vereador  Rui  Milbradt  disse  que  o  serviço  de  coleta  de  lixo  estava  preocupando  a 
empresa PRT que estava procurando solucionar os problemas existentes em tal serviço; 
disse que encontro do PP com o Deputado José Otávio Germano, realizado em Cachoeira 
do Sul, mostrou grande prestígio do parlamentar, apesar do noticiário sobre os escândalos 
do DETRAN que o envolviam; disse que o evento que contou com grande número de 
participantes  que  ao  Deputado  foram  prestar  solidariedade,  o  que  mostrava  que  ele 
receberia grande votação na eleição seguinte.

3. O Vereador Paulo Unfer disse que a lei que criava a reserva legal merecia atuação junto aos 
Deputados Federais para questionar se tal lei entraria em vigor, lei que vinha sofrendo a 
firme oposição dos Deputados Luiz Carlos Heinze e Pompeu de Mattos, pois sua vigência 
dificultaria a vida do agricultor; parabenizou o poder público municipal pela organização 
das festividades da Semana da Pátria, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas, e 
disse  que  o  amor  à  pátria  não  devia  ser  deixado  de  lado;  convocou  os  membros  da 
Comissão de Constituição, Legislação e Justiça para reunião que ocorreria naquela noite, 
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após da sessão plenária.
O senhor Presidente disse que recebeu convites para participar da festa da OASE Santos Reis, 
de reunião do Atlético Clube Avenida e de evento comemorativo pelos 120 anos de criação da 
Paróquia São Bonifácio; disse que a população poderia usar o endereço eletrônico do portal 
da Câmara Municipal de Agudo para obter informações sobre leis, projetos de lei e outras 
informações legislativas e acompanhar as sessões plenárias pela radioweb Câmara Municipal 
de Agudo e fez um relato sobre as proposições que estavam tramitando.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 14 de setembro de 2009.

Agudo, 31 de agosto de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


