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Data: 28 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) e 
Valério Trebien (PMDB). Ausente o Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: As Atas n.os 37/2009 e 38/2009 foram aprovadas por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 423/2009 e 421/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Não havia proposição a ser apresentada.
Pequeno Expediente:
1. O  Vereador  Rui  Milbradt  disse  que  o  Vereador  Vilson  Dias  estava  ausente  devido  à 

realização de um tratamento de saúde e manifestou satisfação com a presença de jovens no 
plenário; disse foi realizada audiência pública que tratou da proposta de Plano Plurianual, 
quando  sugeriu  suplementação  de  recursos  para  obras  no  cemitério  municipal,  para  a 
Patrulha Agrícola e para a realização de melhorias no assoalho do ginásio municipal de 
esportes; disse que estava feliz com a inauguração do novo prédio da Escola Olavo Bilac.

2. O Vereador Stefhan Stopp disse que as chuvas estavam estragando as estradas e as lavouras 
de fumo e de arroz, estas já semeadas; disse que foi inaugurado o novo prédio da Escola 
Olavo Bilac e lamentou o fato de a  chuva ter  atrapalhado o evento que contou com a 
presença de autoridades e a apresentação da banda dirigida pelo Vereador João de Deus.

3. O  Vereador  Alan  Müller  disse  que  audiência  da  Comissão  de  Finanças,  Orçamento  e 
Mérito  tratou  da prestação  de contas  da Secretaria  da Saúde,  quando percebeu-se que, 
apesar da crise vivida pelo município, os serviços essenciais estavam sendo realizados, o 
que foi possível pela a adoção de medidas como a instituição da Central de Veículos.

4. O Vereador Dário Geis disse que audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Mérito tratou da prestação de contas da Secretaria da Saúde e falou sobre os gastos daquela 
Secretaria;  disse  que a audiência  pública que tratou do Plano Plurianual  contou com a 
presença do Secretário de Finanças e que apresentaria a emendas a tal Plano para garantir 
recursos para Secretarias; falou sobre a necessidade de colocação de cascalho no acesso à 
Vila Graebner, de rede de abastecimento de água naquela mesma Vila,  de melhoria  no 
calçamento da Avenida Tiradentes e de instalação de tubos na propriedade Berger.

5. O Vereador Itamar Puntel disse que audiência pública tratou dos gastos da Secretaria da 
Saúde no segundo trimestre do ano 2009, quando percebeu-se que estava sendo realizado 
um  excelente  trabalho  e  que  foram  gastos  treze  mil  reais  para  controle  do  mosquito 
“borrachudo”, trabalho que estava sendo realizada havia muitos anos e vinha tendo avanço 
significativa, já que tal mosquito já não mais atacava tando como em anos anteriores; disse 
que  o  excesso  de  chuva  prejudicou  as  condições  de  tráfego  nas  estradas  e  que  a 
recuperação dos trechos principais seria priorizado pela Secretaria de Obras.

6. O Vereador João de Deus disse que vivia-se um momento de crise e de excesso de chuva 
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que prejudicava o plantio de arroz e a cultura do fumo, esta devido à possibilidade de 
ocorrência de granizo; disse que os moradores de vilas que tinham casas com problemas 
nos telhados enfrentavam dificuldades devido ao excesso de chuva porque ela trazia, além 
de  prejuízos  para  as  casas,  problemas  de  saúde;  disse  que  tal  situação  exigia  que  a 
Assistência Social buscasse recursos para melhorar as moradias daquelas vilas e para levar 
a elas abastecimento de água.

7. O Vereador Paulo Unfer disse que a inauguração da ampliação do prédio da Escola Olavo 
Bilac  foi  importante,  porque  ela  era  uma  escola-núcleo  que  mantinha  seus  alunos  no 
interior e permitia que houvesse um professor para cada disciplina ministrada; parabenizou 
o Vereador João de Deus pelo trabalho realizado com instrutor da banda daquela Escola e 
manifestou satisfação com a notícia de aprovação do projeto de construção do Centro de 
Convivência do Idoso, obra que contaria com recursos oriundos de emenda do Deputado 
Luiz Carlos Heinze e do próprio município.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Rui Milbradt abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão Geral sobre o Projeto de Lei  n.o 31/2009-E, que “ALTERA A LEI 1.014/95 E 

DÁ  OUTRAS  PROVIDÊNCIAS”:  o  Vereador  Dário  Geis  disse  que  ele  era  um  dos 
Vereadores que mais trabalhou por aquela proposição, em especial no que dizia respeito ao 
reajuste das taxas cobradas dos vendedores ambulantes e à delimitação de áreas para sua 
atuação; disse que o assunto foi debatido em audiência pública e que a cobrança de taxas 
maiores dos vendedores ambulantes evitaria sua concorrência desleal frente ao comércio 
estabelecido;  o Vereador Paulo Unfer disse que a proposição foi originada da troca de 
idéias entre Vereadores e membros da Secretaria da Fazenda e que ela proibia o comércio 
ambulante na área central da cidade; o Vereador Rui Milbradt disse que a matéria elevava 
os impostos sobre terrenos e a taxa cobrada dos vendedores ambulantes, o que restringiria 
sua circulação na cidade,  e limitava aquela atividade fora das ruas principais.  Votação: 
aprovado por unanimidade. Votação da Emenda n.º 1/2009: aprovada por unanimidade.

Discussão da Pauta: Não havia proposição nesta parte da sessão. 
Explicações Pessoais:
1. O  Vereador  Rui  Milbradt  disse  que  havia  omissão  dos  poderes  públicos  quanto  ao 

fornecimento de água à Vila Graebner, o que levou à construção de um poço no local, obra 
onde ocorreu um acidente.

2. O Vereador Dário Geis agradeceu aos Vereadores que participaram da audiência pública 
que  tratou  do  Plano  Plurianual  e  convidou  os  membros  da  Comissão  de  Finanças, 
Orçamento  e  Mérito  para  a  reunião  que ocorreria  naquela  mesma noite,  após  a  sessão 
ordinária;  disse  que  serviços  de  abastecimento  de  água,  luz  e  esgoto  eram  serviços 
essenciais  para  uma  vida  digna  e  que  questões  legais  podiam  estar  impedindo  a 
implantação de tais serviços na Vila Graebner e em outros locais, o que exigia atuação dos 
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Vereadores e do Poder Executivo para obter recursos para ampliar aqueles serviços.
3. O Vereador João de Deus disse que a ilegalidade da Vila Graebner impedia a instalação de 

rede de abastecimento de água no local, que havia necessidade de legalizar aquela vila e 
que a legalização de áreas irregulars foi facilitada pelos Governos Federal e Estadual; disse 
que a comunidade de Nova Boêmia estava contente com a inauguração do prédio da Escola 
Olavo Bilac e agradeceu, em nome do servidor público Sílvio, a todos os que apoiaram sua 
família quando do falecimento de seu sogro.

4. O Vereador Itamar Puntel disse que a administração estava fazendo várias obras, como o 
novo prédio da Escola Olavo Bilac, uma ponte que liga Linha Araçá à Linha Boêmia, a 
obra de contenção no Arroio Hermes e pavimentação de ruas; disse que essas obras eram 
motivo de orgulho, mostravam que a administração era séria e que muito era investido em 
educação; disse que o alto valor investimento naquela Escola também seria realizado em 
outras escolas do interior visando ter-se uma educação de alto nível.

5. O  Vereador  Alan  Müller  convidou  os  filiados  ao  PMDB  para  a  convenção  que  seria 
realizada no dia 4 seguinte.

O Vereador Paulo Unfer, Vice-Presidente, assumiu a presidência dos trabalhos e anunciou o 
pronunciamento do senhor Presidente; o Vereador Valério Trebien disse que reunião com o 
Departamento  de  Zoologia  da  UFSM, da  qual  participou,  tratou  de  Educação Ambiental, 
Unidades  de  Conservação  e  do  Parque  Estadual  da  Quarta  Colônia;  disse  que  a  Usina 
Hidrelétrica Dona Francisca havia se comprometido a investir recursos no Parque, o que ainda 
não havia ocorrido, e que Agudo devia reivindicar a realização desse investimento,  o que 
resultaria em avanço do turismo e na pavimentação da estrada que leva a ele; falou sobre as 
características da mata do Parque e disse que audiência pública trataria das questões relativa à 
reserva legal e que era necessária mobilização para evitar a inviabilização de propriedades 
rurais; disse que o Projeto de Lei n.º 28/2009-E beneficiaria moradores dos perímetros urbano 
e rural, não aumentava impostos – como foi divulgado na imprensa local – e permitiria a 
pavimentação comunitária partilhada de vias do interior; disse que a inauguração do prédio da 
Escola Olavo Bilac era muito importante para o desenvolvimento daquela região. Adiante o 
senhor Presidente reassumiu a presidência dos trabalhos.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 5 de outubro de 2009.

Agudo, 28 de setembro de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


