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Data: 16 de novembro de 2009.
Hora: 19 horas.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Alan Müller (PMDB), Itamar Puntel (PMDB), João de Deus (PSDB), 
Paulo Unfer (PDT), Rui Milbradt (PP), Stefhan Stopp (PMDB), Valério Trebien (PMDB) e 
Vilson Dias (PP).
Vereador ausente: Dário Geis (DEM).
Apreciação de atas: A Ata n.o 43/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 481/2009, 485/2009 e 487/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foram apresentados o Projeto de Lei n.º 34/2009-E, o Pedido 
de Informações n.º 9/2009 e o Requerimento n.º 15/2009.
Pequeno Expediente:
1. O  Vereador  Itamar  Puntel  disse  que,  na  quinta-feira  anterior,  participou  da  audiência 

publica  que tratou do orçamento  do município  para o  ano seguinte  que chegaria  a  R$ 
32.750.000,00; disse que, na sexta-feira anterior, em Linha Araçá, foi realizada reunião do 
PMDB com representante do Deputado Gilberto Capoani e aquela comunidade, quando foi 
dada posse ao seu novo Presidente, senhor Nilson Schiefelbein, que disse que pretendia 
trabalhar junto com a comunidade, inclusive fora dos períodos eleitorais.

2. O Vereador João de Deus disse que esteve visitando Secretarias para pedir providências, 
como a abertura  de um bebedouro na propriedade Schmidt,  em Rincão do Pinhal,  e o 
patrolamento  de  vias  da  Vila  Caiçara;  disse  que,  na  quinta-feira  anterior,  um assessor 
parlamentar  da Deputada  Zilá  Breitembach esteve  em Agudo, quando a  ele  apresentou 
várias demandas de Agudo, entre elas algumas para as quais já havia verbas garantidas.

3. O  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que  participou,  no  dia  10  anterior,  de  Assembléia 
Microrregional da Quarta Colônia, organizada pelo COREDE Central para debater sobre o 
planejamento estratégico para o desenvolvimento da região Central do Estado; disse que, 
no evento, foram debatidas oportunidades para a região, que os trabalhos de planejamento 
estratégico estavam avançados e destacou a participação do servidor da Câmara Municipal 
de Agudo, senhor André Brum da Silva, naquele planejamento; disse que iniciaria, no dia 
seguinte,  o  serviço  on-line de  confecção  de  Título  Eleitoral  na  Prefeitura  Municipal  e 
conclamou os demais Vereadores a assinarem o manifesto da Frente Parlamentar Gaúcha 
em  Defesa  do  Pré-Sal  para  Todos  os  Brasileiros  que  visava  fazer  com  que  todos  os 
municípios gaúchos fossem beneficiados com os dividendos da exploração do petróleo da 
camada pré-sal.

4. O Vereador Rui Milbradt parabenizou a Escola D. Pedro II pela realização do Kerbfest, 
evento realizado em benefício daquela Escola; disse que no interior do município percebia-
se que os tempos estavam mudando, o que era mostrado pela mobilização que o PMDB 
estava fazendo no interior, e que o PP estava por fazer suas atividades também, convidando 
para reunião do partido que estava por ocorrer; disse que vinha se abstendo de apresentar 
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indicações e falou sobre a necessidade de melhorar o escoamento das águas das chuvas na 
via recentemente calçada do Bairro Progresso, nas imediações da Casa da Paz, onde elas 
ficavam represadas;  lamentou  o  fato  de  algumas  Secretarias,  como a  de Esportes,  não 
estarem merecendo a devida atenção do município e parabenizou a equipe do mercado 
Rende Mais pela conquista do Campeonato Regional de Futebol Sete, em Cachoeira do 
Sul.

5. O Vereador Stefhan Stopp pediu desculpas ao ex-Presidente do PMDB por ter esquecido 
seu nome, ao citá-lo na reunião realizada pelo partido, e disse que ele realizou um grande 
mandato; disse que aquele tipo de reunião era importante, pois permitia que as pessoas 
manifestassem os seus problemas e suas necessidades.

6. O Vereador Vilson Dias disse que a senhora Lourdes Rodrigues, moradora da Avenida 
Paraíso, e o senhor Priebe, da Vila Caiçara, haviam reclamado da falta de solução para 
problemas que enfrentavam em suas vias; falou sobre a necessidade de realização de reparo 
na  estrada  Arthur  Dickow,  num trecho onde  não  foram abertas  valas,  o  que  levou  ao 
acúmulo de água em galpões, e disse que era necessário ouvir das comunidades como os 
problemas se manifestavam; falou sobre a necessidade de recuperação da via de Linha 
Teutônia que leva ao antigo Matadouro Schorn, pedindo que o líder de governo tratasse 
daqueles assuntos na Secretaria de Obras.

7. O  Vereador  Alan  Müller  disse  que  a  alegria  da  empresa  Dickow  era  notória  pela 
aproximação da data comemorativa dos seus cinquenta anos de existência, bem como o 
empenho da empresa com a obra de um novo armazém que ampliaria sua capacidade de 
armazenamento para mais de um milhão de sacas de arroz; disse que a Secretaria de Obras 
estava  realizando  limpeza  e  pintura  nas  ruas  e  que  a  equipe  de  eletrificação  já  vinha 
atuando, tudo para dar condições às comemorações natalinas; disse que estava por ser feita, 
naquela semana, colocação de tubos, limpeza de valetas e colocação de cascalho em vias da 
região sul, especialmente na de acesso à Cascata Friedrich.

O  senhor  Presidente  disse  que  haviam  muitos  problemas  nas  estradas  devido  ao  grande 
volume de chuvas, que a estrada de acesso às famílias Dumke, Hoppe e Streck, em Linha 
Teutônia, foi patrolada na semana anterior, e que havia solicitado ao Secretário de Obras a 
recuperação da estrada que leva ao antigo Matadouro Schorn e que dá acesso às propriedades 
dos  Mello;  disse  que  havia  previsão  de  chuvas  para  a  semana  e  que  seriam  realizadas 
melhorias  em  vias  que  exigiam  soluções  mais  urgentes;  disse  que  a  riqueza  oriunda  da 
descoberta de petróleo na camada pré-sal devia ser distribuída para todo o Brasil e que sua 
descoberta ocorreu em boa hora, já que vivia-se uma crise mundial e estavam por chegar a 
Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, o que recomendava a realização de muitas 
obras; disse que os municípios passavam por dificuldades financeiras e que cada vez mais eles 
tinham suas responsabilidade aumentadas.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Paulo Unfer leu matéria do Jornal da Assembléia Legislativa que dizia que seu 

Presidente  havia  apresentado  diversas  sugestões  sobre  o  Código  Florestal,  oriundas  de 
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audiências  realizadas  em  diversas  regiões,  a  maioria  das  quais  foram  acatadas  pelo 
Governo Federal, e que Sua Excelência justificou-as dizendo que agricultores familiares e 
empresários  rurais  deviam ter  tratamento  diferente  naquele  tema;  disse que,  segundo a 
matéria, o Governo Federal havia acatado sugestões, entre elas: novo enquadramento para 
a  agricultura  familiar,  sendo nela  classificados  os  proprietários  de  até  quatro  módulos 
fiscais,  o  que  beneficiaria  a  grande  maioria  dos  agricultores  de  Agudo;  pagamento  de 
recompensa financeira aos agricultores familiares pela prestação de serviços ambientais, 
proposição que já havia sido enviada pelo Presidente Lula ao Congresso Nacional; a soma 
das áreas de preservação permanente e de reserva legal para atingir o percentual de vinte 
por cento desta, previsto em lei; permissão de culturas lenhosas e perenes em áreas de até 
quarenta e cinco graus de declive; admissão de manutenção das culturas consolidadas com 
espécies lenhosas em áreas de declive superior a quarenta e cinco graus; possibilidade de 
corte eventual e de baixo impacto, sob autorização do órgão ambiental competente, de até 
cinco por cento de áreas de preservação permanente, desde que destinado à construção de 
moradias, abertura de estradas, manutenção de cercas e coleta de produtos; permissão de 
realização de pastoreio extensivo nos campos de cima da Serra; permissão da continuidade 
do  cultivo  do  arroz  em  várzeas;  e  admissão  das  atividades  de  manejo  agroflorestal 
sustentável  nas  áreas  de  preservação  permanente,  pela  agricultura  familiar,  que  não 
descaracterizassem a  cobertura  vegetal;  disse  que  tais  propostas,  aceitas  pelo  Governo 
Federal,  eram fruto da atuação também dos Vereadores na busca de justiça para os que 
produziam, e que o Presidente Lula prorrogaria o prazo de entrada em vigor da lei  da 
reserva legal.

2. O Vereador João de Deus abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão sobre o Requerimento n.o 15/2009: o Vereador Vilson Dias disse que a matéria 

tinha  sua  iniciativa,  mas  que  a  homenagem dela  objeto  era  partilhada  com os  demais 
Vereadores e a Mesa Diretora, homenagem a ser feita à empresa Dickow & Cia. pelo seu 
cinquentenário. Votação: aprovado por unanimidade.

2. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei   n.o 32/2009,  que  “DISPÕE  SOBRE  AS 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”: o Vereador Paulo Unfer disse que a proposição fixava 
normas e parâmetros básicos para a elaboração do orçamento do ano de 2010 e que ela foi 
objeto de debate em audiência pública;  disse que sua aprovação permitiria que o Poder 
Executivo enviasse à Casa o orçamento para o ano seguinte; o Vereador Alan Müller disse 
que  não  esteve  na  audiência  pública  que  tratou  da  proposição  de  Lei  de  Diretrizes 
Orçamentárias porque esteve em aula em sua faculdade e que estudou a proposição, tendo 
concluído que ela se enquadrava no Plano Plurianual; o Vereador Vilson Dias disse que 
havia  necessidade  de,  na  redação final,  mudar  a  redação de  nomes e  sobrenomes nela 
constantes. Votação: aprovado por unanimidade.

3. Discussão sobre o Pedido de Informações  n.o 9/2009: o Vereador Rui Milbradt disse que a 
proposição era oriunda de acordo entre os Vereadores de oposição e pediu que os demais 
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parlamentares a aprovassem para confirmar a transparência com que a administração era 
conduzida. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 33/2009-E e 34/2009-
E: o Vereador Paulo Unfer disse que a proposição que criava os Conselhos Escolares nas 
escolas municipais era importante porque permitiria maior participação dos profissionais da 
educação  na  elaboração  dos  projetos  pedagógicos  das  escolas  e  da  comunidade  escolar 
naqueles  Conselhos;  disse  que  eles  seriam  compostos  pelo  Diretor  da  escola,  por  dois 
representantes  de  alunos,  dois  de  professores,  um  servidor  administrativo,  dois  pais  ou 
responsáveis por alunos e um representante da comunidade local, composição que levaria a 
realidade da comunidade para a escola. 
Explicações Pessoais: Nenhum Vereador manifestou-se.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 23 de novembro de 2009.

Agudo, 16 de novembro de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


