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Data: 19 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 40/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 445/2009, 453/2009 e 448/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei n.o 32/2009-E.
Pequeno Expediente:
1. O vereador  Vilson Dias disse que estava feliz  por ter  participado da luta  pela  obra de 

captação das águas do Rio Jacuí para abastecimento da cidade,  luta que contou com o 
apoio de muitas  pessoas e entidades,  entre  elas Vereadores  e Deputados,  como Adolfo 
Brito  e  Gilberto  Capoani;  homenageou  o  Gerente  local  da  CORSAN,  senhor  Odacir 
Teixeira,  pela  sua  atuação  na  conquista  daquela  obra  e  disse  que  era  aquele  um dos 
momentos mais importantes de sua vida.

2. O Vereador Alan Müller cumprimentou a comunidade pela liberação de recursos para a 
construção de nova rede de abastecimento de água com águas do Rio Jacuí; disse que havia 
necessidade  de  acompanhar  os  Deputados  em  sua  atuação  em  prol  dos  projetos  que 
beneficiavam a comunidade e que os Deputados Adolfo Brito e Gilberto Capoani tiveram 
participação  naquela  luta;  disse  que  o  Deputado  Paulo  Pimenta  liberou  recursos  para 
construção do novo prédio da Escola Alberto Pasqualini, conquista que teve o empenho do 
Vereador Valério Trebien quando atuou como Secretário Municipal da Educação e Cultura.

3. O Vereador Dário Geis disse que várias entidades da comunidade, Vereadores, Prefeitos e o 
Gerente local da CORSAN, senhor Odacir Teixeira, estavam de parabéns pela conquista da 
obra de captação das águas do Rio Jacuí; falou sobre a necessidade de conserto em um tubo 
existente defronte à residência Behrentz, no Bairro Progresso, e de realização de conserto 
no calçamento da Avenida Tiradentes; disse que apresentaria Pedido de Informações sobre 
atuação de servidor da farmácia do município que teria indicado a um munícipe que ele não 
mais tinha direito a receber medicação e questionando a quem cabia esse tipo de decisão e 
sobre o mau atendimento que alguns cidadãos vinham recebendo naquela repartição.

4. O Vereador Itamar Puntel disse que participou do ato de assinatura do início de obras da 
CORSAN em Agudo,  obras  que  eram fruto  da  luta  da  comunidade  por  melhorias  no 
abastecimento de água, e agradeceu pelo o empenho do Gerente do escritório da CORSAN 
em Agudo, senhor Odacir Teixeira, na conquista daquela obra, bem como aos Deputados 
Adolfo  Brito  e  Gilberto  Capoani;  disse  que  a  Secretaria  de  Obras  estava  alargando  a 
estrada  que  liga  Linha  Teutônia  à  Linha  Nova,  obra  pela  qual  parabenizou  seus 
responsáveis.

5. O  Vereador  João  de  Deus  disse  que  muitas  pessoas  ajudaram  a  conquistar  a  obra  de 
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captação das águas do Rio Jacuí, entre elas a equipe da CORSAN, Deputados e forças 
vivas do município, o que estava alegrando a todos; disse que, segundo o Presidente da 
CORSAN,  Agudo era  a  única  pequena  cidade  que  receberia  um investimento  daquele 
porte; disse que estavam sendo realizadas melhorais em vias da Vila Caiçara e falou sobre 
a necessidade de realização de patrolamento na estrada de Porto Agudo, em Várzea do 
Agudo, e disse que estava levando reivindicações da comunidade aos governos municipal e 
estadual.

6. O Vereador Paulo Unfer disse que a abertura de valetas e alargamento da via que estava 
sendo realizada na estrada que liga Linha Teutônia e Linha dos Pomeranos, via Complexo 
da Serra, era importante e que tal serviço esatava por ser realizado em outras vias; disse 
que o ato de assinatura do início do processo licitatório da primeira etapa das obras de 
canalização  das  águas do Rio Jacuí  para a cidade  foi  momento  importante  que existiu 
devido à  atuação de muitas  pessoas,  entre  elas  o Gerente  da CORSAN, senhor Odacir 
Teixeira, e o ex-Prefeito Hildor Max Losekann que, nos anos 1960, havia iniciado tal obra; 
disse  que  foi  aprovado  o  projeto  do  novo  prédio  da  Escola  Alberto  Pasqualini,  obra 
importante  para  a  região  sul  e  para ele  próprio,  pois  seu avô foi  o  primeiro  professor 
daquela Escola; disse que o PDT elegeu sua nova Executiva, apresentando seus membros, 
dos quais o senhor Sildo Unfer era Presidente.

7. O Vereador Rui Milbradt disse que o município estava feliz com a assinatura do processo 
licitatório da obra de captação das águas do Rio Jacuí e que os membros do PP também 
estavam com a atuação do Deputado Adolfo Brito e a comunidade com a atuação do senhor 
Odacir Teixeira, Gerente da CORSAN; disse que aquela obra, de R$ 9.000.000,00, era a 
maior já realizada em um município do interior do Estado; disse estar preocupado com a 
recuperação de estradas que vinha sendo feita, pois não estava de acordo com os pedidos 
das comunidades; disse que não foi realizada limpeza de valetas e colocado cascalho na 
Volta dos Dickow, nem recuperada a Avenida Tiradentes,  defronte  à residência  do ex-
Prefeito  Lauro  Reetz,  questionando  se  estava  ocorrendo  perseguição  ou  falta  de 
planejamento; disse que havia mais de seis meses que não era recuperada a estrada que 
passa pela propriedade Behrentz, em Linha Teutônia, e que havia no local uma pinguela 
em más condições, o que mostrava que o Poder Executivo devia rever suas atitudes.

8. O Vereador Stefhan Stopp parabenizou o senhor Odacir  Teixeira,  os Deputados Adolfo 
Brito  e  Gilberto  Capoani,  o  senhor  Prefeito  Municipal,  ex-Prefeitos  e  Vereadores  pela 
conquista  da  obra  de  captação  das  águas  do  Rio  Jacuí,  dizendo  ela  melhoraria  o 
abastecimento de água em tempos de estiagem; disse que a estrada de Linha Boêmia estava 
por receber patrolamento naquela semana e desejou um bom trabalho ao senhor Odacir 
Teixeira.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Paulo Unfer, na inscrição do Vereador Itamar Puntel, convidou os Vereadores 

que se identificavam com a causa do cooperativismo e do associativismo a participarem da 
FRENCOOP da  Câmara  Municipal  de Agudo,  grupo político  de  diversos  partidos  que 
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defendiam os interesses do cooperativismo e do associativismo em seus diversos ramos; 
disse  que  havia  FRENCOOP  na  Assembléia  Legislativa  do  Estado  e  na  Câmara  dos 
Deputados, leu a Resolução que criou tal Frente na Câmara Municipal de Agudo e disse 
que o cooperativismo vinha crescendo no município e que a composição da FRENCOOP 
muito ajudaria com a livre adesão dos Vereadores.

2. O Vereador Dário Geis abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão Geral sobre o Projeto de Lei  n.o 30/2009-E, que “DISPÕE SOBRE O VALOR 

MÍNIMO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E NÃO TRIBUTÁRIO PARA PROPOSITURA 
DE EXECUÇÃO JUDICIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”: o Vereador Dário Geis 
disse que a proposição daria anistia às dívidas com o município cujos valores fossem iguais 
ou inferiores a R$ 300,00 e que haviam vencido havia quatro anos, o que se justificativa 
pelo alto custo da cobrança. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n.o 32/2009-E: nenhum 
Vereador manifestou-se. 
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que foi escolhido Vereador Destaque na pesquisa FAMA, o 

que fez justiça à grande votação que recebeu para representar toda a população de Agudo, 
o que disse estar fazendo; disse que, por isso, recebeu aquela distinção e agradeceu a todos 
que nele depositaram confiança na eleição e o escolherem para receber aquela homenagem.

2. O Vereador João de Deus parabenizou o Vereador Rui Milbradt pelo reconhecimento que 
obteve com aquela distinção;  disse que a Convenção Estadual  do PSDB contou com a 
presença de políticos de vários partidos e que tal evento fortaleceu sua convicção quanto ao 
trabalho da Governadora Yeda Crusius, já que ela foi excluída de ação de improbidade 
administrativa impetrada por pessoas que pretendiam denegrir a imagem do Governo do 
Estado; disse que, no evento, várias lideranças defenderam a Governadora no final do seu 
mandato, reconhecendo que ela vinha fazendo um bom governo; disse que dois projetos de 
Agudo para liberação de recursos foram aprovados pelo Conselho da Comunidade.

O Vereador Paulo Unfer, Vice-Presidente, assumiu a presidência dos trabalhos e anunciou o 
pronunciamento do senhor Presidente; o Vereador Valério Trebien disse que, na quinta-feira 
anterior, foi assinado o edital de licitação da obra de captação das águas do Rio Jacuí, o que 
ocorreu devido à boa gestão da CORSAN que faria tal obra com seus próprios recursos; disse 
que, na oportunidade, Deputados salientaram a atuação do Prefeito Municipal de Agudo que 
tinha o modo correto de apresentar reivindicações e articular-se para conquistá-las; disse que a 
Brigada Militar  orientou os proprietários  de ciclomotores  elétricos a trafegar no perímetro 
urbano portando Carteira Nacional de Habilitação da categoria A e que o município não tinha 
condições  de  realizar  o  licenciamento  daqueles  veículos;  parabenizou  a  Secretaria  da 
Educação pelas Olimpíadas Estudantis, evento que poderia revelar atletas para as Olimpíadas 
de 2016, e disse que a recuperação do calçamento da Avenida Tiradentes devia ter início no 
dia seguinte, no trecho entre a Brigada Militar e a COOPERAGUDO; disse que estava sendo 
retomada a recuperação de estradas, que havia iniciado a recuperação de vias da Vila Caiçara 
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e  que,  apesar  da  crise,  a  administração  municipal  vinha  fazendo  um  bom  trabalho  nas 
estradas; parabenizou o senhor Prefeito Municipal pela exoneração de servidores, medida que 
permitiu ao município atuar em turno normal, o que não ocorreu em anos anteriores, e que 
tinha  a  concordância  do  comércio  local;  disse  que  o  jornal  Correio  do  Povo  apresentou 
reportagem  sobre  trabalho  realizado  na  Escola  Três  de  Maio  e  que  tratava  do  bom 
aproveitamento de hortaliças na merenda escolar; disse que, naquele mesmo educandário, foi 
realizada  gincana  para  obter  garrafas  plásticas  que  foram  usadas  na  construção  de  um 
ambiente protegido para a produção de hortaliças, iniciativa que foi repercutida por vários 
jornais, mas que não foi noticiada pelo jornal Deutsche Integration; manifestou sua alegria 
com o anúncio de liberação de recursos para a construção do novo prédio da Escola Alberto 
Pasqualini, liberação que contou com o apoio do Deputado Paulo Pimenta e que era resultado 
da articulação do senhor Prefeito Municipal; disse que tramitava proposição que tratava do 
calçamento comunitário no interior do município e que aquele Deputado apresentou emenda 
destinando recursos para a construção de calçamento em Picada do Rio, mas que acabaram 
sendo aplicados na Avenida Borges de Medeiros, pois só podiam ser investidos no perímetro 
urbano; disse que, com emenda com Deputado Mendes Ribeiro Filho, obteve-se recursos para 
a pavimentação da via daquela localidade e que aquela proposição devia ser aprovada para 
mostrar  quem  era  a  favor  do  desenvolvimento  de  Agudo.  Adiante  o  senhor  Presidente 
reassumiu a presidência dos trabalhos.
Em comunicação urgente da liderança do DEM, o Vereador Dário Geis convidou para a Festa 
do Moranguinho.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 26 de outubro de 2009.

Agudo, 19 de outubro de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


