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Data: 21 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 36/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 413/2009 e 419/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram apresentados  o  Projeto  de  Decreto  Legislativo  n.o 

2/2009 e o Requerimento n.º 14/2009.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Paulo Unfer disse que, no ano, teve-se festejos importantes para o município, 

parabenizando  pelos  bons  exemplos  que ficaram e  dizendo que  era  hora de pensar  no 
futuro, inclusive nos projetos políticos que deveriam considerar as possibilidades reais para 
encontrar uma porta aberta para o futuro; disse que se devia continuar lutando pelo retorno 
do ICMS da Barragem Dona Francisca, pela obra de captação da água do Rio Jacuí, pela 
derrubada da lei da reserva legal, pelo asfaltamento da estrada que leva ao Parque Estadual 
da Quarta Colônia e pela conquista de indústrias para gerar empregos.

2. O Vereador Rui Milbradt disse que muitos pedidos dos Vereadores não foram atendidos e 
que a crise vivida era também causadora dessa situação; falou sobre a necessidade de ter 
atenção e motivação para atuar, especialmente na Secretaria de Obras, já que o município 
era  muito  extenso  e  as  estradas  estavam intransitáveis;  disse  que  não  se  pagava  mais 
impostos, que o trabalho do município não estava sendo melhorado e que devia-se buscar 
consenso  para  evitar  desentendimentos  entre  os  funcionários,  visando  melhorar  o 
atendimento ao produtor rural.

3. O Vereador Stefhan Stopp disse que o trabalho que o senhor Darlan Shiefelbein  vinha 
fazendo no Atlético Clube Avenida com as crianças era muito bom, já que elas praticavam 
esporte e aprendiam.

4. O Vereador Vilson Dias disse que o trabalho do Atlético Clube Avenida vinha sendo bem 
divulgado,  parabenizando  o  senhor  Darlan  Schiefelbein  por  ter  trazido  crianças  que  lá 
atuavam para  assistir  a  sessão  plenária;  manifestou  sua  preocupação  com o  pedido  de 
licença  arpesentado  pelo  senhor  Prefeito  Municipal  para  realizar  tratamento  de  saúde, 
pedido que devia ser resultado da tomada de medidas duras para recuperar as finanças do 
município, medidas que também vinham sendo tomadas por outros Prefeitos.

5. O Vereador Alan Müller disse que foi proposta Emenda à proposição que tratava da Bolsa-
Auxílio paga aos estagiários que atuavam no município e que ela visava tornar o contrato 
entre os bolsistas e o município um contrato bilateral perfeito; disse que estava por iniciar 
serviço de recuperação de estradas, o que ocorreria se não voltasse a chover.

6. O Vereador Dário Geis parabenizou as crianças que estavam na escola do Atlético Clube 
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Avenida; falou sobre a necessidade de colocação de cascalho no acesso à Vila Graebner, de 
patrolamento em trechos das estradas Transparaíso e de Rincão do Pinhal e Porto Alves e 
de limpeza nos canteiros centrais das vias da cidade; convocou os membros da Comissão 
de Finanças, Orçamento e Mérito e convidou a população para as audiência públicas que 
seriam realizadas  para  apresentar  a  prestação  de  contas  da  Secretaria  da  Saúde e  para 
debater sobre o Plano Plurianual 2010-2013.

7. O Vereador  Itamar  Puntel  disse  que  o  Deputado  Estadual  Edson Brum,  Presidente  da 
Comissão  de  Agricultura  da  Assembléia  Legislativa,  vinha  atuando,  com  os  demais 
membros  da  Comissão,  em  prol  dos  agricultores  e  buscando  subsidiar  Deputados  e 
Senadores quanto à proposição que tratava da reserva legal visando deixá-la menos severa; 
parabenizou o Grupo de Jovens Ação e Liberdade pelos seus vinte anos de atuação.

8. O Vereador João de Deus parabenizou o Atlético Clube Avenida pelo seu trabalho com 
crianças e a elas próprias e seus pais por autorizarem sua participação, o que permitiria que 
elas  se tornassem grandes cidadãos;  disse que o Secretário  de Obras informou que,  na 
semana seguinte, os pedidos que apresentou a Sua Senhoria começariam a ser atendidos e 
falou sobre a necessidade de instalação de guardas na beira do arroio, na Vila Caiçara, 
visando dar segurança no local.

O  senhor  Presidente  disse  que  os  alunos  da  escola  do  Atlético  Clube  Avenida  deviam 
aproveitar bem aquela oportunidade que poderia revelar atletas; disse que, naquela data, era 
comemorado o Dia da Árvore e que era possível perceber que Agudo tinha uma mata grande; 
disse que audiência com o Ministério Público trataria de questões relativas à reserva legal e à 
mata  ciliar  do  Rio  Jacuí  e  permitiria  aos  agricultores  manifestarem  sua  posição  sobre  o 
assunto; disse que as medidas duras tomadas pelo senhor Prefeito Municipal devem ter nele 
causado desgaste emocional e que muitos dias de chuva danificaram as estradas e convidou 
para o ato inaugural do novo prédio da Escola Olavo Bilac.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Alan Müller abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Vilson Dias disse que, se o senhor Sandro Goltz reassumisse a patronagem do 

CTG Sentinela do Jacuí, voltaria a fazer um bom trabalho, como já havia feito; declamou o 
poema  “Quem  tem  tradição  tem  tudo”,  de  autoria  de  Alberi  Carmo  de  Oliveira,  em 
homenagem ao dia 20 de setembro – o Dia do Gaúcho.

Ordem do Dia:
1. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei   n.o 25/2009-E,  que  “ALTERA  A  LEI  N.º 

1.738/2009,  QUE  DISPÕE  SOBRE  ESTÁGIO  DE  ESTUDANTES,  ESTABELECE 
VALORES DA BOLSA-AUXÍLIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”: o Vereador João 
de Deus, relator da proposição na Comissão de Constituição e Justiça, apresentou parecer 
pela legalidade da Emenda n.º 1/2009; o Vereador Itamar Puntel disse que a Comissão de 
Finanças  Orçamento  e  Mérito  apresentou  Emenda  à  proposição  que  regrava  que  as 
mudanças  propostas  valeriam para  os  novos  contratos  do Bolsa-Auxílio  e  não para  os 
contratos vigentes e que Mensagem Retificativa diminuía a redução dos valores do Bolsa-
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Auxílio; o Vereador Rui Milbradt disse que, mantida a redução originalmente proposta nos 
valores  do  Bolsa-Auxílio,  votaria  contra  a  proposição,  mas  que,  com  as  mudanças 
propostas  pela  Mensagem  Retificativa  e  pela  Emenda  apresentada,  votaria  pela  sua 
aprovação,  já  que  as  alterações  propostas  afetariam  somente  os  contratos  novos  e  os 
renovados; o Vereador Dário Geis disse que a redução do Bolsa-Auxílio, que originalmente 
seria para 60% dos valores vigentes, valeria para os futuros contratos para evitar prejuízo 
aos  que  foram  contratados  por  um  valor  determinado;  disse  que,  assim,  os  futuros 
contratados  o seriam por um valor  conhecido e que seria  20% menor que o valor  dos 
contratos vigentes; o vereador Paulo Unfer disse que negociações com o Poder Executivo 
fez chegar-se a um consenso economicamente viável e justo para os estagiários e para o 
município  e  que,  legalmente,  a  questão  estaria  bem  enquadrada;  agradeceu  ao  Poder 
Executivo  por entender  o problema que se estava enfrentando com aquela  questão que 
envolvia custos para o município e necessidades dos estagiários que eram universitários. 
Votação:  aprovado  por  unanimidade.  Votação  da  Emenda  n.º  1/2009:  aprovada  por 
unanimidade.

2. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei   n.o 26/2009-E,  que  “ALTERA  A  LEI  N.° 
1670/2007  QUE  CRIOU  O  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  ACOMPANHAMENTO, 
CONTROLE SOCIAL,  COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 
VALORIZAÇÃO  DO  MAGISTÉRIO  E  REVOGA  A  LEI  N.°  1712/2008”:  nenhum 
Vereador manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

3. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei   n.o 28/2009-E,  que  “ALTERA  A  LEI  N.° 
1.659/2006”: nenhum Vereador manifestou-se. Votação: aprovado por 5 votos favoráveis e 
4 votos contrários – os dos Vereadores Dário Geis, João de Deus, Rui Milbradt e Vilson 
Dias.

4. Discussão Geral  sobre o Requerimento  n.o 14/2009:  o Vereador  Paulo Unfer  disse que 
havia necessidade de deliberar sobre o pedido de licença por motivo de saúde apresentado 
pelo senhor Prefeito Municipal e que o Requerimento solicitava que tal deliberação fosse 
feita em sessão extraordinária. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 30/2009-E e 31/2009-
E e o Projeto de Decreto Legislativo n.o 2/2009: nenhum Vereador manifestou-se. 
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Rui Milbradt parabenizou o Grupo de Jovens Rurais Ação e Liberdade pela 

festa  realizada,  por  suas  duas  décadas  de  existência  e  por  suas  diretorias  atuantes; 
parabenizou a empresa de transportes de passageiros Flecha Verde pelos cinquenta anos de 
existência, nos quais manteve um elevado nível de satisfação de seus usuários, destacando 
a atuação de seu proprietário,  o senhor Elemar Roberto Braga, dizendo que era ele um 
grande empresário.

2. O Vereador Dário Geis parabenizou os gaúchos pela passagem do dia 20 de setembro, 
quando o povo gaúcho mostrava a força do tradicionalismo, o que levou a imprensa do país 
inteiro a mostrar o orgulho gaúcho com sua tradição; disse que, no dia seguinte, estaria 
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reunido com o senhor Prefeito Municipal em exercício e o gerente da agência local dos 
Correios  para  debater  sobre  o  projeto  Correio  nas  Escolas;  convocou  os  membros  da 
Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito para a reunião que ocorreria naquela mesma 
noite,  logo após a sessão ordinária, e pediu a todos os parlamentares que estudassem a 
proposta de Plano Plurianual para debater tal assunto em audiência pública.

3. O Vereador Itamar Puntel disse que participou de jantar-baile realizado pelo CTG Sentinela 
do  Jacuí  em  homenagem  à  Semana  Farroupilha  e  disse  que  o  tradicionalismo  devia 
continuar, o que ocorreria se mais pessoas se dedicassem àquela entidade.

Em  comunicação  urgente  da  liderança  do  PDT,  o  Vereador  Paulo  Unfer  parabenizou  o 
Atlético Clube Avenida pelo trabalho realizado com jovens e pela a disciplina que a eles era 
ensinada e que foi por eles demonstrada naquela noite; disse que a proposição que tratava da 
pavimentação  de  logradouros  públicos  na  modalidade  de  custeio  partilhado  permitiria  a 
realização de pavimentação no interior do município, o que ocorreria se todos os proprietários 
de terrenos que viessem a ser beneficiados manifestassem concordância.
Convocação: O  senhor  Presidente  convocou  os  senhores  Vereadores  para  a  Sessão 
Extraordinária que seria realizada naquela mesma noite, após a Ordinária, a requerimento do 
Vereador Paulo Unfer, e para a Sessão Ordinária do dia 28 de setembro de 2009.

Agudo, 21 de setembro de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


