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Data: 9 de novembro 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 42/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 468/2009 e 470/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei n.º 33/2009-E.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de abertura de um poço na propriedade 

Raddatz, em Cerro Seco, e disse que, depois de vários pedidos de sua autoria, foi realizado 
o conserto do calçamento da Avenida Tiradentes, nas imediações da COOPERAGUDO; 
falou sobre a necessidade de patrolamento nas estradas de Rincão do Pinhal e Porto Alves e 
convidou para a audiência pública que seria realizada no dia 12 seguinte para tratar da 
proposição de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

2. O Vereador Itamar Puntel disse que participou da Mostra Pedagógica realizada pela Escola 
Santo Antônio, quando alunos e professores fizeram um trabalho que merecia os parabéns, 
já  que  fizeram  várias  apresentações  teatrais  e  musicais;  disse  que  tal  trabalho  reuniu 
professores de várias áreas, além de pais, e agradeceu à direção e aos professores daquela 
Escola pelo evento e à Secretaria da Educação pelo apoio dado à iniciativa.

3. O Vereador  João  de  Deus  disse  que  as  chuvas  danificaram as  estradas;  falou  sobre  a 
necessidade de desobstrução de valas no campo de futebol das imediações do armazém 
Bissacotti, em Várzea do Agudo, e de patrolamento da estrada que liga Várzea do Agudo a 
Porto Agudo e da estrada que liga Cerro Seco ao Cerro dos Beling,  especialmente nas 
imediações das propriedades dos irmãos Brandão.

4. O Vereador Paulo Unfer convidou para Assembléia do COREDE Central que ocorreria no 
dia  seguinte,  em  Faxinal  do  Soturno,  para  tratar  do  Planejamento  Estratégico  para  o 
desenvolvimento da região,  evento para o qual partiria um ônibus de Agudo; disse que 
participou do Seminário das FREENCOOP's municipais gaúchas, em Porto Alegre, quando 
houve importantes debates sobre o sistema cooperativista no Rio Grande do Sul e do Brasil 
e foi enfatizada a importância do XIV Seminário Gaúcho de Cooperativismo; apresentou 
os princípios do cooperatismo.

5. O  Vereador  Rui  Milbradt  manifestou  sua  alegria  ao  ouvir  do  Vereador  Dário  Geis 
agradecimento pelo atendimento de pedido de sua autoria e ao ouvir as reivindicações do 
Vereador João de Deus na busca de ver solucionados problemas da comunidade; disse que 
problemas financeiros e operacionais vinham atrapalhando a administração e que, apesar 
disso, os Vereadores tinham de persistir em seus pedidos; falou sobre a necessidade de 
realização de melhorias na Rua Arno Caye que estava em péssimo estado e precisava de 
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melhorias na coleta de lixo.
6. O Vereador Stefhan Stopp disse que as últimas chuvas estragaram muito as estradas, mas 

que  o  serviço  de  recuperação  já  havia  iniciado;  disse  que  participou  do  Encontro  da 
AJURA, grande festa que contou com a presença de outros Vereadores .

7. O Vereador  Vilson Dias  disse que se  sentia  constrangido  por  falar  sobre o estado das 
estradas, já que o trabalho que vinha sendo feito na recuperação de vias foi prejudicado 
pelas chuvas; disse que a falta de valetas em muitas vias facilitava a danificação das vias 
quando das chuvas e recomendou que elas fossem abertas quando da realização de serviços 
de recuperação.

8. O Vereador Alan Müller disse que participou de um treinamento do Instituto Gamma de 
Assessoria aos Municípios sobre processo legislativo, quando tratou-se das atribuições das 
comissões da Câmara Municipal; disse que, em reunião com o responsável pela Secretaria 
de Obras, percebeu o grande esforço que sua equipe estava fazendo para recuperar as vias 
do município que foram danificadas pelas chuvas.

O senhor Presidente disse que também fez o curso do Instituto Gamma de Assessoria aos 
Municípios  sobre  o  processo  legislativo;  disse  que  muitas  estradas  estavam  muito 
prejudicadas depois das chuvas, que pediu atenção à Secretaria de Obras para a situação de 
algumas estradas  vicinais  de Linha Teutônia  e lamentou o fato da volta  das chuvas estar 
prejudicando o trabalho realizado; concordou que a falta de valetas prejudicava as estradas e 
que sua abertura poderia preservá-las e diminuir o custo de manutenção das vias; disse que, 
no dia seguinte, seria assinado o contrato de construção da primeira etapa do prédio da sede 
própria da Câmara Municipal de Agudo, obra que abrigaria o Poder Legislativo e que estaria à 
disposição  para  eventos  de  toda  a  comunidade;  disse  que,  no  dia  11  seguinte,  ocorreria 
homenagem,  na  Assembléia  Legislativa  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  a  todos  os 
municípios criados em 1809 e em 1959, entre eles Agudo.
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: Não havia proposições em tramitação nesta parte da sessão.
Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n.o 33/2009-E: nenhum 
Vereador manifestou-se. 
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que os Vereadores estavam felizes por dar andamento ao 

trabalho do ex-Vereador Carlito Schiefelbein e convidou para a audiência pública que seria 
realizada para debater a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano seguinte.

2. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de colocação de cargas de cascalho no 
acesso da Vila Graebner à Rodovia do Imigrante e parabenizou a Mesa Diretora e o Diretor 
Administrativo  da  Casa  pelo  empenho  em tornar  realidade  a  construção  do  prédio  da 
Câmara Municipal de Agudo; disse que tal obra daria à Câmara Municipal a estrutura de 
que ela precisava para acolher a comunidade, lembrando que ele foi um dos que ajudou 
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naquela empreitada.
3. O Vereador João de Deus cumprimentou o ex-Vereador Carlito Schiefelbein pelo trabalho 

que havia feito na Câmara; falou sobre a necessidade de colocação de cascalho na Avenida 
Floriano  Zurowski,  sobre  a  ponte  da  Sanga  Funda,  e  disse  que  participou  do  ato  de 
assinatura, pelo Secretário de Obras do Estado, senhor Carlos Breda, da ordem de início 
das obras de construção do refeitória da Escola Willy Roos; disse que representantes da 
Escola  Luiz  Germano  Pöetter  receberem aquele  Secretário,  quando  mostraram e  ele  a 
necessidade de realização de reparos em uma sala de aula, obra com a qual o Secretário 
comprometeu-se a realizar.

4. O Vereador Paulo Unfer disse que o Secretário de Estado Carlos Breda esteve em Agudo 
para  dar  início  à  obra  de  construção  do  novo  refeitório  da  Escola  Willy  Roos,  obra 
conquistada no Processo de Participação Popular, o que mostrava que a Governadora do 
Estado vinha cumprindo o que era decidido naquele Processo; disse que, naquela semana, 
seria decido, pelo Congresso Nacional, sobre o reajuste das aposentadorias nos mesmos 
índices do salário mínimo e que era necessário pressionar os Deputados a se posicionarem 
com respeito aos aposentados.

Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 16 de novembro de 2009.

Agudo, 9 de novembro de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


