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Data: 30 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 45/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 507/2009 e 508/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram apresentados  o  Projeto  de  Lei  n.º 36/2009-E e  as 
Moções n.os 1/2009 e 2/2009.
Pequeno Expediente:
1. O  Vereador  Paulo  Unfer  parabenizou  a  empresa  Dickow  &  Cia.  pelo  cinquentenário 

comemorado no dia 26 anterior e leu parte do artigo “Sonhar é preciso”, do senhor Jorge 
Gerdau  Johannpetter,  publicado  no  jornal  Zero  Hora,  que  falava  da  necessidade  de 
planejamento para se atingir objetivos.

2. O Vereador Rui Milbradt disse que a empresa Dickow & Cia. orgulhava a todos e que 
esperava  que  ela  crescesse  ainda  mais;  parabenizou  os  organizadores  do  Réveillon 
Solidário 2009 pela iniciativa que beneficiou o Atlético Clube Avenida e a AFUZ, mas 
lamentou a pequena participação da comunidade no evento; disse que casos de corrupção 
estavam sendo divulgados, que políticos da região sul não apareciam tanto em casos de 
corrupção, que políticos experientes estavam envolvidos, que a população devia votar nas 
pessoas  certas  e  que  repudiava  aquele  tipo  de  coisa;  convidou  os  filiados  ao  PP para 
reunião que ocorreria no dia 8 seguinte.

3. O Vereador Stefhan Stopp disse que, na quinta-feira anterior, na Escola Natal, participou da 
realização do balanço do ano daquela  comunidade e que participou da festa  da Escola 
Marechal Rondon, em Nova Boêmia; disse que a comunidade de Linha Bugre Chaleira 
realizaria festa no final de semana seguinte.

4. O Vereador Vilson Dias saudou o Gabinete da Primeira Dama, a Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo, as voluntárias, a ACISA e a Rádio Agudo pelo embelezamento da 
cidade para o Natal de Luz 2009 e convidou para a apresentação de corais que ocorreria 
defronte  ao  Instituto  Cultural  Brasileiro-Alemão,  no  sábado  seguinte;  falou  sobre  a 
necessidade de melhorias nos acessos às propriedades de Linha Branca e Linha das Flores 
devido aos estragos feitos pelas chuvas.

5. O  Vereador  Alan  Müller  disse  que,  na  sexta-feira  anterior,  foi  realizado  evento 
comemorativo dos cinquenta anos da empresa Dickow & Cia. que contou com palestras 
sobre a cultura do arroz e com apresentação do artista Guri de Uruguaiana ; disse que, no 
sábado  anterior,  participou  do  Réveillon Solidário,  que  contou  com a  apresentação  do 
conjunto Novo Rumo, e que ambos eventos foram bem organizados.

6. O Vereador Dário Geis disse que, naquela tarde,  foi realizada a prestação de contas da 
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Secretaria da Saúde relativa ao terceiro trimestre do ano corrente, quando foram tratados 
dos gastos realizados por aquela Secretaria e dos que não estavam sendo feitos devido à 
contenção de despesas; disse que, no mês de dezembro, reduziria o volume de chuvas e 
apelou para que fosse realizado um planejamento adequado para a recuperação de estradas, 
falando sobre a necessidade de recuperação das de Canto Católico, Linha Teutônia Sul, 
Canto Paraná e de outras localidades; falou sobre a necessidade de realização de melhorias 
na Praça Padre Francisco Schuster, inclusive nos aparelhos e no cercado.

7. O Vereador Itamar Puntel disse que a empresa Dickow e Cia., em seus cinquenta anos, 
demonstrou seu crescimento e que cresceria ainda mais, já que sempre melhorava o seu 
produto e tinha grande produtividade,  parabenizando-a pelo cinquentenário;  disse que a 
população do interior reconhecia que a cidade estava muito bem enfeitada para o Natal de 
Luz 2009, o que mostrava a dedicação de todos os envolvidos com o evento, dentre eles a 
Primeira Dama e o Gabinete do Prefeito.

8. O  Vereador  João  de  Deus  parabenizou  a  empresa  Dickow  &  Cia.  pelo  trabalho 
desenvolvido em 50 anos em benefício dos que lá trabalhavam, do município e do país; 
disse que a empresa Flecha Verde, de propriedade do senhor Elemar Braga, também estava 
completando 50 anos; falou sobre a história daquela empresa lembrando que ela enfrentou 
dificuldades  nos  primeiros  anos,  devido  à  situação  das  estradas,  e  dizendo  que  a 
perseverança de seu proprietário a fez se tornar forte;  disse que os moradores de Nova 
Boêmia eram agradecidos ao senhor Elemar Braga pelo serviço prestado e que ele também 
era  agradecido  àquela  região  pela  colaboração,  e  sugeriu  que  a  Câmara  Municipal 
apresentasse moção àquela empresa pelo trabalho realizado; falou sobre a necessidade de 
realização de melhorias nas vias de Canto Católico, Porto Alves e Vila Caiçara.

O  senhor  Presidente  disse  que  participou  do  II  Encontro  de  Fornecedores  da  Empresa 
Dickow, na sexta-feira anterior, que contou com mil e duzentos participantes e palestras sobre 
a cultura do arroz; disse que, naquele mesmo dia, foi aberto o Natal de Luz 2009, e agradeceu 
à Primeira Dama e aos voluntários pela ornamentação da cidade para aquele evento que era 
uma referência  na  região,  já  que  muitos  visitantes  vinham dele  participar;  disse  que,  no 
sábado anterior, foi realizado o “Réveillon Solidário” que foi organizado pela RBS TV, com o 
apoio  de  outras  empresas  e  do  Poder  Executivo,  e  que  contou  com  a  qualidade  da 
apresentação da Banda Novo Rumo que estava se tornando cada vez mais conhecida.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Alan Müller abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei   n.o 33/2009-E,  que  “DISPÕE  SOBRE  A 

CRIAÇÃO  DA  ASSOCIAÇÃO  PÚBLICA  CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  DA 
REGIÃO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO”: nenhum Vereador manifestou-
se. Votação: aprovado por unanimidade.

2. Discussão sobre a Moção  n.o 1/2009: nenhum Vereador manifestou-se. Votação: aprovada 
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por unanimidade.
3. Discussão sobre a Moção  n.o 2/2009: nenhum Vereador manifestou-se. Votação: aprovada 

por unanimidade.
Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 35/2009-E e 36/2009-
E: nenhum Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Dário Geis convidou para a audiência pública que seria realizada no dia 14 

seguinte  e que trataria  da proposição de orçamento  para o exercício  de 2010 e para a 
palestra do senhor Eduardo Tevah, que ocorreria no dia 3 seguinte; disse que as pessoas e 
empresas parabenizadas naquela sessão ajudavam a fazer o município crescer e disse que 
era feliz por morar em Agudo, cidade em que os moradores se respeitavam e sentiam-se 
bem por nela morar.

2. O Vereador Paulo Unfer disse que o Natal de Luz 2009 estava trazendo muitos visitantes a 
Agudo, que os arranjos instalados para o evento eram feitos com materiais reciclados e que 
o  evento  contava  com  o  apoio  de  voluntários,  empresas  e  clubes  de  serviço,  sendo 
coordenado pela Primeira-Dama do município; disse que o evento teria continuidade no 
sábado e no domingo seguintes com apresentação de corais; manifestou sua alegria pela 
adesão  de  todos  os  Vereadores  à  Frente  Parlamentar  de  Apoio  ao  Cooperativismo  e 
convidou-os para reunião da Frente que ocorreria após a sessão; lamentou o que se estava 
vendo na televisão sobre a corrupção e disse que era necessário que a política brasileira 
contasse com pessoas que tivessem respeito.

3. O Vereador João de Deus disse que o Governo do Estado liberou recursos da Consulta 
Popular para a realização de melhorias em vias de acesso rurais.

O senhor Presidente disse que, durante a licença concedida ao Vereador Moisés Kilian, que se 
encerrava no dia 2 de dezembro seguinte, a Câmara Municipal de Agudo teve a prazerosa 
presença do Vereador Alan Müller, o que foi motivo de orgulho para todos os Vereadores.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 7 de dezembro de 2009.

Agudo, 30 de novembro de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


