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Data: 5 de outubro 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 39/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob o n.o 

433/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Não havia proposição a ser apresentada.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Stefhan Stopp cumprimentou o senhor Nilson Schiefelbein por ter sido eleito 

Presidente do PMDB e a comunidade São Francisco pela festa realizada; disse que estava 
por iniciar a recuperação das estradas de Cerro Seco e Linha Boêmia.

2. O vereador  Vilson Dias disse que vinha ocorrendo recuperação de estradas,  apesar das 
dificuldades de atendimento a todas as necessidades, e que os moradores da Vila Caiçara 
estavam inconformados com a situação intransitável das ruas da parte alta daquela Vila que 
precisavam de recuperação, pois estavam abandonadas.

3. O Vereador Alan Müller agradeceu ao responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda 
pela acolhida que teve quando lá esteve para apresentar alterações de valores do Plano 
Plurianual e disse que o município havia economizado mais de R$ 330.000,00 em dois 
meses  de  forte  economia  de  recursos,  apesar  da  contínua  queda  da  arrecadação  ainda 
preocupar; cumprimentou o senhor Nilson Schiefelbein por ter sido eleito Presidente do 
PMDB.

4. O Vereador Dário Geis disse que os moradores da Vila Caiçara se diziam abandonados 
pelo município, pois havia necessidade de construção de proteção entre o Arroio Hermes e 
o muro da Escola Santos Dumont e de fechamento de um buraco; falou sobre a necessidade 
de  construir  abrigos  em pontos  de  parada  de  ônibus,  visto  que estava-se por  enfrentar 
período de chuvas que prejudicaria os estudantes que usavam o transporte escolar; disse 
que havia  obras inauguradas,  mas que algumas que esperavam por conclusão,  além de 
pequenos consertos que precisavam ser realizados.

5. O  Vereador  Itamar  Puntel  audiência  pública  tratou  da  lei  das  áreas  de  preservação 
permanente, quando o Ministério Público aventou a possibilidade de preservação de cem 
metros de mata nas margens dos rios, medida que recebeu contraproposta de trinta metros; 
disse que o debate seria levado adiante e que a distância de preservação prevista em lei 
prejudicava os orizicultores; disse que estavam sendo desobstruídos bueiros e patroladas 
estradas de Linha dos Pomeranos e Complexo da Serra; agradeceu a moradores de Linha 
Araçá  por  terem  desobstruído  tubos  num  trecho  de  doze  quilômetros  de  estrada, 
demonstrando compreensão com as dificuldades pelas quais o município passava.

6. O Vereador João de Deus falou sobre a necessidade de o município dar atenção à Vila 
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Caiçara,  que estava esquecida,  embora a  Secretaria  de Obras tenha se comprometido  a 
realizar patrolamento e colocar material nas ruas daquela Vila na semana corrente; falou 
sobre a necessidade de recuperação da estrada que liga o Cerro dos Beling ao antigo Salão 
de Lino Friedrich.

7. O Vereador Paulo Unfer disse que, naquela data, era comemorado o Dia do Idoso e que, 
durante a Semana do Idoso, participou, com jurado representante da Câmara Municipal, da 
I Gincana Municipal da Melhor Idade, quando todos os grupos de idosos do município 
realizaram integração; disse que, no sábado anterior, foi realizada campanha em prol do 
hospital  quando  mais  de  cinquenta  voluntários  de  diversas  entidades  solicitaram 
contribuição a ser arrecadada mensalmente através da fatura de energia elétrica, quando a 
maioria das pessoas abordadas concordaram em participar.

8. O Vereador Rui Milbradt disse que a audiência pública que tratou sobre a lei ambiental 
permitiu a tomada de um passo importante, já que os lados envolvidos concordaram em 
preservar trinta metros de mata a partir da barranca do rio; disse que os orizicultores não 
deviam pagar o preço da preservação, já que não foram eles os que criaram os problemas 
ambientais, e que devia ser estudada a possibilidade de os proprietários que preservassem 
as matas serem indenizados, pois isso resultaria em diminuição da produção de arroz, do 
emprego e da renda.

O senhor Presidente disse que esperava que as chuvas intensas não prejudicassem as culturas 
agrícolas; disse que o Ministério Público estava buscando um acordo sobre a preservação das 
matas das margens do Rio Jacuí e que a medida de trinta metros proposta não afetaria muito 
os agricultores; parabenizou os organizadores da audiência pública que tratou daquele assunto 
e os agricultores e disse esperar que um acordo fosse realizado sobre o tema.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Paulo Unfer abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador João de Deus abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão Geral sobre o Projeto de Lei  n.o 29/2009-E, que “DISPÕE SOBRE O PLANO 

PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2010-2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”: 
o  Vereador  Paulo Unfer,  relator  da proposição na Comissão de Constituição  e Justiça, 
apresentou parecer pela legalidade e constitucionalidade da Mensagem Retificativa II; o 
Vereador  Alan  Müller,  relator  da  proposição  na  Comissão  de  Finanças,  Orçamento  e 
Mérito, apresentou parecer favorável à Mensagem Retificativa II, dizendo que as alterações 
apresentadas  atendiam a  sugestões  de  Vereadores;  o  Vereador  Rui  Milbradt  disse  que 
sugeriu alterações no Plano Plurianual visando resolver problemas não abordados, dentre 
elas a destinação de recursos para a manutenção do Cemitério Municipal, a aquisição de 
tubos, a terceirização dos serviços da Patrulha Agrícola, a reforma do Centro Desportivo 
Municipal e o pagamento de indenizações e restituições; o Vereador Paulo Unfer disse que 
foi importante a audiência pública que tratou do Plano Plurianual porque várias mudanças 
foram sugeridas e negociadas com a administração municipal, que as realizou através de 
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Mensagem  Retificativa;  disse  que  todas  as  mudanças  realizadas  representavam 
reivindicações  antigas  da  comunidade,  como  a  realização  de  mais  investimentos  no 
Cemitério  Municipal,  a  destinação  de  mais  recursos  para  a  terceirização  da  Patrulha 
Agrícola e para a realização de reforma do piso do Centro Desportivo Municipal. Votação: 
aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Não havia proposição nesta parte da sessão. 
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que reunião entre representantes do comércio, o Ministério 

Público  e  a  Fiscal  do  Meio-Ambiente  tratou  sobre  a  destinação  final  de  lâmpadas 
fluorescentes queimadas, assunto que merecia preocupação porque elas eram compostas de 
mercúrio; disse que cada empresa devia solicitar de seus fornecedores informações sobre o 
destino final das lâmpadas, já que havia legislação responsabilizava os fabricantes por seu 
recolhimento para evitar danos ao meio-ambiente.

2. O Vereador  Itamar  Puntel  disse  que,  na  sessão  anterior,  fez  um relato  sobre  as  obras 
concluídas pela administração, mas que não pretendeu dizer que tudo havia sido feito, já 
que muito havia por fazer pelo município, embora as obras inauguradas mostrassem que 
algo estava sendo realizado, o que merecia ser elogiado; disse que Agudo foi o município 
da região que mais obras realizou  no ano e que o Prefeito  demitiu  Secretários,  atitude 
corajosa que o orgulhava.

3. O Vereador João de Deus disse que as críticas construtivas eram feitas em benefício da 
comunidade e que as negativas criavam complicações que não interessavam aos eleitores; 
disse  que a  oposição  concordava  que a  decisão de demitir  servidores  foi  difícil  de ser 
tomada; disse que participou de audiência pública sobre a legislação ambiental, quando o 
Promotor de Justiça de Faxinal do Soturno demonstrou convicção no sentido de exigir uma 
distância  de sessenta  metros  dos  rios  e  arrios  para  preservação  ambiental;  disse  que a 
Promotora de Justiça de Agudo foi decisiva no acordo que limitou aquela distência a trinta 
metros, medida aprovada dos agricultores; convidou para a comemoração do aniversário do 
programa Mensageiro da Paz, na Igreja Assembléia de Deus da Vila Caiçara, e lembrou 
que as irmãs evangélicas  estariam,  no final  de semana,  comemorando o aniversário  do 
círculo de oração; falou sobre a necessidade de realização de melhoria nos canteiros da via 
de acesso à Vila Caiçara.

4. O Vereador Dário Geis disse que os Vereadores de oposição alertaram para a queda da 
arrecadação  e,  mesmo  assim,  foi  apresentada  proposição  de  ampliação  do  número  de 
funcionários do município, o que ampliou o número de contratações; disse que a demissão 
de funcionários, naquela situação, não era mérito, pois o senhor Prefeito, tendo que cumprir 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, devia de realizar demissões depois de ter inchado a folha 
de  pagamento;  disse  que  foram  inauguradas  obras  inacabadas,  que  o  município  tinha 
obrigação  de  realizar  obras  e  que,  apesar  do  anúncio  de  recuperação  de  vias  da  Vila 
Caiçara, tal obra não seria realizada, já que isso também ocorreu quando do anúncio de 
outros serviços, o que ocorria por falta de vontade da administração; disse que algumas 
localidades recebiam serviços de patrolamento, enquanto outras não, e que a comunidade 
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tinha direito de saber que algumas obras não estavam sendo realizadas;  disse que uma 
empresa, apesar de ter recebido recursos do município, ainda não havia se instalado.

Em comunicação  urgente  da liderança  do PDT, o  Vereador  Paulo  Unfer  leu  o  Edital  de 
Convocação para a Convenção Municipal do PDT que seria realizada no dia 17 de outubro 
seguinte.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 19 de outubro de 2009.

Agudo, 5 de outubro de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


