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Data: 21 de dezembro de 2009.
Hora: 19 horas.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), João de Deus (PSDB). 
Moisés  Kilian  (PMDB),  Paulo  Unfer  (PDT),  Rui  Milbradt  (PP),  Stefhan  Stopp (PMDB), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: A Ata n.o 48/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob o n.o 

526/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Foi lida a correspondência de n.º 172/2009.
Apresentação  de  proposições: Foram  apresentados  o  Projeto  de  Lei  n.ºs 40/2009-E  e 
41/2009-E e o Requerimento n.º 17/2009.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador  Vilson Dias disse que,  na sessão anterior,  fez uma homenagem à empresa 

Olaria Goltz porque a Câmara havia homenageado a empresa Dickow & Cia. Ltda. e a 
empresa de Elemar Roberto Braga; disse que soube que a primeira não era cinquentenária, 
com  as  outras,  e  pediu  que  sua  solicitação  de  envio  de  congratulações  a  ela  fosse 
desconsiderado pela Mesa Diretora.

2. O  Vereador  Dário  Geis  falou  sobre  a  necessidade  de  reformulação  da  Praça  Padre 
Francisco Schuster para dar melhores condições de lazer à comunidade e de colocação de 
placa indicativa de via preferencial  no entroncamento das estradas que levam ao Canto 
Católico via Viveiro Municipal e a partir da cidade; falou sobre a necessidade de colocação 
de  brita  defronte  ao  atacado  da  empresa  Baratilhão  Econômico,  na  antiga  Metalúrgica 
Tiradentes; falou sobre a necessidade de buscar solução para a dependência do auxílio de 
outros municípios para o combate a sinistros.

3. O Vereador  Itamar  Puntel  disse  que reportagem do jornal  Zero  Hora informava que  o 
Ministério da Saúde estava tentando frear o avanço da drogra “crack” e disse que muitas 
pessoas procuravam ganhar dinheiro negociando aquela droga, sem se preocupar com a 
saúde dos usuários  que eram jovens;  disse  que os casos de atendimento  a usuários  de 
“crack”  já  eram maiores  que  os  de  álcool  e  que  ela  causava  grande  dependência  que 
prejudicava, também, as famílias; disse que órgãos públicos e sociedade deviam atuar para 
que os jovens evitassem usar aquela droga e alertou que ela levava à morte. 

4. O Vereador  João  de  Deus  disse  que  atuou  durante  o  ano com muita  dedicação  e  que 
recebeu apoio dos demais edis; manifestou solidariedade com a preocupação do Vereador 
Dário Geis quanto ao combate a sinistros e disse que vinha manifestando preocupação com 
o fechamento do Corpo de Bombeiros de Agudo, pois a região fumageira era muito sujeita 
a sinistros e o atendimento pelo bombeiros de Restinga Seca sempre demorava; falou sobre 
a necessidade de realização de patrolamento no acesso à propriedade Brandão, em Cerro 
Seco, e no acesso à propriedade Matte, em Linha Branca; disse que acompanhou o Diretor 
da Escola Luiz Germano Pöetter à 24.ª Coordenadoria de Educação, quando foi entregue o 
projeto de ampliação daquele educandário.
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5. O Vereador Moisés Kilian pediu desculpas por ter chegado atrasado à sessão dizendo que 
envolveu-se em um acidente.

6. O Vereador Paulo Unfer disse que o ano que estava terminando foi marcado pelo avanço do 
consumo de drogas e dos escândalos na área política; disse que era necessário acreditar em 
mudanças  no  Código  Penal  que  acabassem  com  a  impunidade  e  as  regalias  para  os 
infratores e nas mudanças na lei ambiental que beneficiassem os que desejavam produzir, 
como a criação de indenização aos proprietários rurais que preservavam e a permissão aos 
jovens trabalharem nas propriedades; disse que era necessário criar leis que tratassem dos 
desocupados  e  que  não  prejudicassem os  que  trabalhavam e  que,  no  ano  seguinte,  os 
Vereadores deviam trabalhar por aquelas mudanças junto aos Deputados.

7. O Vereador  Rui  Milbradt  agradeceu à  Secretaria  de Obras  pelo solução  parcial  de um 
problema que havia na estrada Arthur Dickow, com a substituição de tubos; disse que a 
comunidade estava preocupada com muitos problemas, entre eles o carro de bombeiros, o 
tráfego na esquinas da Rua Voluntários da Pátria com a Avenida Borges de Medeiros e as 
proposições  de  aumento  para  cargos  de  confiança  e  de  parcelamento  da  dívida  do 
município com o Fundo de Previdência do Servidor; disse que o ano seguinte poderia ser 
mais preocupante devido às dificuldades financeiras que poderiam ser maiores e que devia-
se para bem estudar aquelas proposições para ter-se soluções satisfatórias.

8. O Vereador Stefhan Stopp disse que os defensores do meio-ambiente não queriam que os 
agricultores plantassem nas matas das propriedades, mas não queriam tratar de indenização 
aos produtores, o que era um problema para os agricultores pois os filhos menores não 
podiam acompanhar os pais na roça e os maiores não demonstravam interesse na atividade 
rural;  disse que tal situação também levava o jovem rural a práticas como assaltos que 
ocorriam no interior, ao contrário de aprender a trabalhar com os pais em suas casas.

O senhor Presidente disse ser necessário buscar recursos para a reestruturação da Praça Padre 
Francisco Schuster, pois Agudo tinha um comércio que atraía pessoas de outros municípios 
também para obter lazer,  e que uma proposta nesse sentido já havia sido encaminhada ao 
Governo Federal e precisava do apoio dos Vereadores; parabenizou os formandos da Escola 
Três de Maio, dos quais o padrinho foi o Deputado Paulo Pimenta que anunciou recursos para 
a construção de uma quadra coberta naquele educandário e para o hospital, além da liberação 
de recursos para a construção do novo prédio da Escola Alberto Pasqualini; disse que estava 
preocupado com os passos necessários à realização do recapeamento da RS 348 e com a falta 
de notícias sobre o processo licitatório das obras de captação das águas do Rio Jacuí.
Tribuna Livre: O espaço foi ocupado pelo senhor Jaques Jaeger que falou sobre o tema 
“Projeto de Lei 39/2009-E”.
Grande Expediente:
1. O Vereador João de Deus disse que, naquele ano, muitas tarefas foram desenvolvidas na 

Casa e que muito trabalho dos Vereadores foi dedicado à comunidade; disse que era feliz 
por Deus ter-lhe dado a oportunidade de ser Vereador, agradeceu às Secretarias às quais 
levou preocupações da comunidade e disse que os Vereadores atuaram em conjunto; disse 
que pediu ao Governo do Estado, no início do ano, a recuperação da Curva do Cotovelo, na 
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RS 348, e que pediu apoio dos demais parlamentares às suas indicações; parabenizou o 
Atlético  Clube  Avenida  pelas  conquistas  daquele  ano,  as  quais  beneficiavam  toda  a 
comunidade.

2. O Vereador Itamar Puntel abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei   n.o 36/2009-E,  que  “DISPÕE  SOBRE  A 

RATIFICAÇÃO  DO  PROTOCOLO  DE  INTENÇÕES  PARA  A  CELEBRAÇÃO  DE 
CONTRATO  DE  CONSÓRCIO  PÚBLICO”:  o  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que  a 
proposição era importante porque permitiria a criação de um consórcio entre municípios da 
região central que visava atender a comunidade em várias áreas, em especial nas de saúde e 
turismo, e que tal proposição instituía nova lei para embasar tal consórcio de modo legal e 
sustentável; o Vereador Vilson Dias disse que a proposição permitiria a implantação de 
políticas públicas comuns pelos municípios consorciados, pedindo apoio para a proposição. 
Votação: aprovado por unanimidade.

2. Discussão Geral sobre o Projeto de Lei n.o 37/2009-E, que “ESTIMA A RECEITA E FIXA 
A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010”: o Vereador Dário Geis 
disse que a proposição foi amplamente debatida pelos Vereadores, inclusive em audiência 
pública, que ela estava de acordo com as emendas apresentadas pelos Vereadores havia 
algum tempo, com as suas exigências e as reivindicações da comunidade e que os recursos 
estavam bem divididos entre as Secretarias. Votação: aprovado por unanimidade.

3. Discussão  sobre  o  Requerimento  n.º  17/2009:  o  Vereador  Itamar  Puntel  disse  que  o 
Requerimento visava a realização de sessões extraordinárias para permitir a votação das 
proposições que dele eram objetos, já que o Poder Executivo necessitava de agilidade e 
urgência para vê-las votadas. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 39/2009-E, 40/2009-
E e 41/2009-E: o Vereador Vilson Dias disse que sua posição era nunca posicionar-se contra 
qualquer  matéria  que,  sendo  legal,  beneficiasse  algum  servidor,  como  era  o  caso  da 
proposição que alterava a Lei n.º 735/90.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador  Dário  Geis  manifestou  sua  alegria  pela  chegada  do final  de  ano,  pois  em 

janeiro entrariam em vigor as novas taxas a serem cobradas do comércio ambulante o que, 
com a proibição de sua atuação na região central da cidade, beneficiaria o comércio local 
que contribuía para o crescimento do município; disse que devia continuar no período de 
férias a coleta de lixo no interior do município,  pois as pessoas haviam se habituado a 
armazená-lo para ser coletado.

2. O Vereador Paulo Unfer parabenizou o Vereador Moisés Kilian e sua filha, Patrícia Kilian, 
pela sua formatura no curso de Direito da FADISMA; agradeceu a todos os Vereadores 
pelo convívio daquele ano, quando o diálogo foi decisivo para as conclusões a que chegou-
se, e à comunidade pela compreensão demonstrada, já que os Vereadores não tinham o 
poder para resolver todos os problemas por ela levantados.

3. O Vereador Moisés Kilian cumprimentou o senhor Darlan Schiefelbein pelo trabalho que 
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vinha fazendo no Atlético Clube Avenida formando cidadãos; cumprimentou o Vereador 
Vilson Dias pelo seu apoio à proposição que aproximava os padrões de vencimento dos 
funcionários do município, já que a diferença era grande; disse que deixar de ser Vereador 
para ser Secretário do município era um desafio e que a vida também o era.

4. O Vereador Itamar Puntel  parabenizou o Atlético Clube Avenida pela conquista de um 
título  pelas  crianças  que  lá  atuavam  e  disse  que  o  mérito  por  era  do  senhor  Darlan 
Schiefelbein que com elas trabalhava.

Eleição e posse da Mesa Diretora: O senhor Presidente  suspendeu os trabalhos por cinco 
minutos  para  permitir  a  elaboração  de  chapas.  Reabertos  os  trabalhos,  Sua  Excelência 
anunciou a existência  de chapa única, assim composta:  Presidente,  Vereador Paulo Unfer, 
Vice-Presidente, Vereador Itamar Puntel, e Secretário, Vereador Vilson Dias. Tendo todos os 
Vereadores votado secretamente, os Vereadores Stefhan Stopp e João de Deus, a convite do 
senhor Presidente, fizeram o escrutínio dos votos e comunicaram o resultado da eleição a Sua 
Excelência que divulgou-o, sendo o seguinte: nove votos sim, nenhum voto não, nenhum voto 
em branco e nenhum  voto nulo. Assim sendo, o senhor Presidente declarou eleita a chapa 
única para a Mesa Diretora. Após, o senhor Presidente apresentou um relatório das atividades 
do  ano  de  2009  que  contemplava  aspectos  administrativos  e  político-institucionais, 
destacando a ampliação do quadro funcional, a realização de atos solenes no cinquentenário 
do município e a transparência dos atos da Câmara, inclusive os relativos às movimentações 
financeiras e os investimentos para a construção de seu edifício-sede. A seguir, a pedido do 
senhor Presidente, o senhor Secretário leu o Termo de Posse dos membros da Mesa Diretora. 
Adiante o senhor Presidente declarou empossados no cargo de Presidente o Vereador Paulo 
Unfer,  no cargo de Vice-Presidente  o Vereador Itamar Puntel  e no cargo de Secretário  o 
Vereador Vilson Dias.  Assumindo a Presidência  da Câmara Municipal,  o Vereador Paulo 
Unfer agradeceu pelo apoio recebido e aos Vereadores Itamar Puntel e Vilson Dias por terem 
aceito  compor  a  sua  chapa;  disse  que  procuraria  fazer  um trabalho  com transparência  e 
respeito à maioria e no qual a comunidade teria oportunidade de fiscalizar.
Convocação: O  senhor  Presidente  convocou  os  senhores  Vereadores  para  a  Sessão 
Extraordinária que seria realizada naquela mesma noite e para a Sessão Extraordinária que 
seria  realizada  no  dia  28  de  dezembro  de  2009,  às  19h00,  ambas  a  serem  realizadas  a 
requerimento do Vereador Itamar Puntel.

Agudo, 21 de dezembro de 2009.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


