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Data: 14 de setembro 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 35/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 395/2009, 406/2009, 408/2009 e 403/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram apresentados  os  Projetos  de  Lei  n.os 30/2009-E  e 
31/2009-E e Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei n.º 25/2009-E.
Pequeno Expediente:
1. O  Vereador  João  de  Deus  disse  que  a  chuva  excessiva  que  ocorreu  o  constrangia  a 

apresentar pedidos, pois muitas regiões precisavam de reparos, e que o município estava 
recuperando os pontos mais críticos para permitir a realização dos transporte escolar; falou 
sobre  a  necessidade  de  construção  de  abrigo  no  ponto  de  parada  de  ônibus  da  Rua 
Independência, nas imediações do asfalto, onde crianças esperavam o transporte escolar na 
chuva; disse que pinguela de acesso à Vila Caiçara foi recuperada e que havia necessidade 
de substituição de lâmpada defronte à propriedade Manzke, em Linha Teutônia.

2. O Vereador Paulo Unfer leu a opinião do estudante senhor Alex Fontoura que dizia que os 
jovens  tinham  pouco  conhecimento  sobre  a  política  e  a  sociedade  e  se  consideravam 
apolíticos, mas que estavam enganados, pois todos elegiam os que faziam as leis; disse que 
o  jovem  realmente  não  se  interessava  pela  política  e  que  isso  poderia  mudar  com  o 
exemplo que os políticos de Agudo podiam dar; parabenizou os Vereadores Rui Milbradt e 
João de Deus por terem assumido a direção de seus partidos e disse que os jovens deviam 
participar  da  política;  agradeceu  às  pessoas  que  comparecerem  ao  hospital  para  doar 
sangue, aos organizadores do evento e aos meios de comunicação que o divulgaram.

3. O Vereador Rui Milbradt disse que a juventude devia ser convocada para atuar na política, 
mas que as notícias de corrupção a frustrava e era motivo de descrédito na política; disse 
que  era  necessário  mostrar  que  era  possível  fazer  política  de  modo  diferente  e  que  a 
convenção do PP contou com a presença do Deputado Adolfo Brito que confirmou que 
estava  por  ser  assinado o  contrato  da  obra  de  captação  de águas  do  Rio Jacuí  para  a 
CORSAN;  disse  que,  tendo  assumido  a  Presidência  do  PP,  esperava  que  a  juventude 
reascendesse a vontade de mudar e que o partido estava aberto aos jovens.

4. O Vereador Stefhan Stopp disse que estavam sendo recuperados os trechos mais precários 
da estrada de Picada do Rio e desobstruídos bueiros daquela via e que foram instaladas 
guardas numa ponte de Picada do Rio; parabenizou os Vereadores João de Deus e Rui 
Milbradt  por terem assumido a presidência  de seus partidos e disse que os Vereadores 
deviam trabalhar contra as leis do meio-ambiente e pedir a Deputados votassem contra ela.

5. O Vereador Vilson Dias disse que o Deputado Luiz Carlos Heinze vinha se dedicando 
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muito à agricultura e que, no dia seguinte, ele entrevista à TV Câmara sobre o assunto; 
parabenizou  o  Vereador  João  de  Deus  por  ter  assumido  a  presidência  do  PSDB  e  o 
Vereador Rui Milbradt por assumir a presidência do PP; disse que as condições do tempo 
não sugeriam a apresentação de indicações, mas falou sobre a necessidade de melhorias no 
acesso à propriedade Elesbão, em Linha Morro Pelado, e de recuperação do calçamento da 
Avenida Tiradentes, no trecho entre as Ruas Marechal Deodoro e General Flores.

6. O  Vereador  Alan  Müller  disse  que  o  projeto  de  interiorização  dos  Correios  era  uma 
iniciativa de mérito do Vereador Dário Geis e que ela beneficiaria a população do interior 
do município, colocando-se à disposição para viabilizar seu prosseguimento.

7. O Vereador Dário Geis disse que foram instaladas guardas na ponte de Picada do Rio, nas 
proximidades do acesso à Linha das Flores, e falou sobre a necessidade de realização de 
conserto do calçamento da Avenida Tiradentes e nas estradas de Porto Alves, Rincão do 
Pinhal e Transparaíso;  manifestou sua satisfação por ter  em mãos a tabela de taxas de 
licenciamento a serem cobrados pelo uso de vias e logradouros públicos dos comerciantes 
ambulantes; disse que tais taxas estavam por ser aumentadas através de proposição que 
também indicaria os locais onde tais comerciantes poderiam atuar.

8. O  Vereador  Itamar  Puntel  disse  que  a  FAMURS  disponibilizou  a  todos  os  município 
modelo de decreto a ser adotado visando minimizar os efeitos da crise, sugerindo medidas 
embasadas nas que o município de Agudo tomou; disse que vários municípios estavam 
trabalhando em turno único e que Agudo foi um dos primeiros a adotar medidas anti-crise, 
já que o problema foi detectado a tempo de Agudo evitar medidas mais severas e permitir-
lhe ser um dos primeiros municípios a superar a crise.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Itamar Puntel abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Dário Geis abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão Geral sobre o Projeto de Decreto Legislativo  n.o 1/2009, que “APROVA A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SENHORES PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO, 
ARI  ALVES  DA  ANUNCIAÇÃO,  E  VICE-PREFEITO  MUNICIPAL  DE  AGUDO, 
HILBERTO BOECK, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007”: o Vereador Paulo Unfer 
disse que era motivo de alegria para o município a aprovação das contas do senhor Prefeito 
e lembrou que todos os Prefeitos de Agudo tiveram suas contas aprovadas; o Vereador 
Dário  Geis  disse  que  a  Comissão  de  Finanças,  Orçamento  e  Mérito  percebeu  que  as 
ressalvas apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado foram resolvidas pelo município, 
o que levou-a a sugerir a aprovação da contas. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 30/2009-E e 31/2009-
E: nenhum Vereador manifestou-se. 
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Rui Milbradt agradeceu ao Vereador Vilson Dias pelo trabalho que realizou 

como Presidente do PP e sugeriu que o Poder Executivo informasse os Vereadores sobre 
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sua posição quanto às indicações, para evitar que as mesmas voltassem a ser apresentadas.
2. O Vereador Dário Geis disse que o projeto Correio nas Escolas permitiria a elas terem mais 

recursos  e agradeceu ao Vereador  Alan Müller  pelo apoio à  iniciativa;  parabenizou os 
Vereadores João de Deus e Rui Milbradt por terem assumido a presidência do PSDB e do 
PP, respectivamente, e convidou para a festa do Grupo de Jovens Ação e Liberdade, de 
Linha Teutônia; parabenizou as entidades que organizaram o dia de doação de sangue no 
hospital, iniciativa que, devido ao crédito que elas tinham, recebeu apoio da comunidade.

3. O Vereador João de Deus disse que a Câmara Municipal atuava pelo desenvolvimento de 
Agudo,  como  demonstravam  as  manifestações  dos  Vereadores  que  tinham  um 
comportamento diferente dos de outros tempos, quando não eram defendidos os interesses 
da sociedade, mas os seus próprios; parabenizou o Vereador Rui Milbradt por ter assumido 
a  presidência  do PP, agradeceu à senhora Naedy Wrasse pelo seu trabalho à frente  do 
PSDB e agradeceu pela confiança que seus correligionários nele depositavam para presidir 
tal  partido;  disse  que  grandes  líderes  do  partido  dirigiram  o  país,  como  o  Presidente 
Fernando  Henrique  Cardoso,  que  implantou  o  Plano  Real  e  a  Bolsa-Escola,  e   o  ex-
Ministro da Saúde José Serra que criou a Farmácia Popular; disse que o seu partido estava 
aberto às pessoas que queriam levantar a bandeira dos projetos sociais para a comunidade.

Em comunicação urgente da liderança do PDT, o Vereador Paulo Unfer disse que, na Semana 
Farroupilha, os gaúchos demonstravam orgulho por viverem num Estado que era exemplo na 
áreas da educação e agrícola e, também, no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O senhor Presidente disse que o desfile do Dia da Independência contou com a participação 
de muitas escolas que estavam de parabéns pela participação; disse que a legislação ambiental 
vinha preocupando a Casa devido à sua importância para a agricultura familiar, especialmente 
de Agudo, onde havia  várzeas e áreas de alta  declividade;  disse que as margens dos rios 
deviam ser respeitadas, mas que a preservação de trinta metros de margem seria suficiente 
para tal preservação e não prejudicaria os agricultores; convidou para o jantar-fandango que 
ocorreria no CTG Sentinela do Jacuí, na sexta-feira seguinte, durante a Semana Farroupilha.
A convite do senhor Presidente, em homenagem à Semana Farroupilha, os presentes cantaram 
o Hino ao Rio Grande.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 21 de setembro de 2009.

Agudo, 14 de setembro de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


