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Data: 31 de maio de 2010.
Hora: 19 horas.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores  presentes: Alan  Müller  (PMDB),  Carlito  Schiefelbein  (PSDB),  Dário  Geis 
(DEM), Itamar Puntel (PMDB), João de Deus (PSDB), Paulo Unfer (PDT), Stefhan Stopp 
(PMDB), Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: A Ata n.o 18/2010 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 211/2010, 212/2010 e 209/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentada a Moção n.o 1/2010.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Vilson Dias disse que o Deputado José Otávio Germano, o senhor Prefeito 

Municipal e o Presidente do PP agudense, Vereador Rui Milbradt, anunciaram a destinação 
de R$ 300.000,00 para a identificação de ruas e logradouros; falou sobre a programação da 
Semana do Meio Ambiente, iniciada naquele dia; falou sobre a necessidade de solução para 
um problema existente na propriedade Wachholz, em Linha Teutônia, nas imediações da 
Escola Três de Maio.

2. O  Vereador  Alan  Müller  convidou  para  as  atividades  da  Semana  do  Meio  Ambiente, 
especialmente  para  o  estudo  ambiental  na  propriedade  rural  que  ocorreria  na  sede  da 
Associação Integradora, em Rincão do Mosquito, com visita à propriedade Friedrich.

3. O Vereador Carlito Schiefelbein falou sobre a necessidade de construção das cabeceiras da 
ponte  que  liga  a  Ferraria  Raddatz  às  propriedades  Schmengler  e  Hoffmann,  em Linha 
Boêmia, de alargamento da estrada de Linha das Flores e de reconstrução de pinguelas.

4. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de instalação de luminária nas imediações 
da propriedade Simon, em Várzea do agudo, onde havia um ponto de ônibus, além de 
substituição  de  duas  lâmpadas  naquelas  imediações;  manifestou  preocupação  com  as 
sobras  de  materiais  que  a  Secretaria  de  Obras  vinha  deixando  pela  cidade  depois  da 
realização de obras, causando desperdício, e disse que elas deviam ser recolhidas; disse que 
o senhor Prefeito Municipal pediu que ele tratasse da recuperação do caminhão-pipa do 
município e deixá-lo em condições de funcionar como caminhão de bombeiros; falou sobre 
a necessidade de conserto na Sanga Funda, no trecho em que ela desemboca no Arroio 
Hermes, onde havia um grande buraco.

5. O  Vereador  Itamar  Puntel  disse  que  o  município  de  Dilermando  de  Aguiar  vinha 
adquirindo produtos de produtores agrícolas do próprio município para usá-los na merenda 
escolar, iniciativa baseada em lei federal que exigia que 30% dos recursos dele recebidos 
para merenda escolar fossem dispendidos na aquisição da produção local;  disse que tal 
iniciativa  estava  sendo  encaminhada  em  Agudo,  que  no  segundo  semestre  ela  seria 
realidade e que os agricultores interessados deviam procurar a EMATER e a Secretaria da 
Educação para inscrever-se como fornecedores ao município.

6. O Vereador João de Deus abriu mão de sua inscrição.
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7. O Vereador  Stefhan  Stopp  disse  que,  no  dia  seguinte,  seria  disponibilizado  o  material 
necessário para a construção da pinguela da Vila Caiçara e que o problema da ponte das 
imediações  da  propriedade  do  senhor  Larri  estava  por  ser  resolvido  definitivamente; 
agradeceu às pessoas que participaram da festa da comunidade Natal.

8. O Vereador Valério Trebien disse que, com emenda do Deputado José Otávio Germano, 
seria possível melhorar a sinalização da denominação das vias da cidade e que o Deputado 
Osmar Terra estava destinando recursos para aparelhamento e adequação de unidades de 
saúde;  disse  que  foram  depositados  recursos  para  a  construção  da  Escola  Alberto 
Pasqualini, obra que estava se tornando realidade devido ao empenho do ex-Vice-Prefeito 
Hilberto Böeck e do Deputado Paulo Pimenta; disse que os recursos que vinham sendo 
anunciados por Deputados eram do orçamento de 2010 do Governo Federal e que as obras 
a que se destinavam poderiam iniciar depois da eleição, já que todas as licitações deviam 
ocorrer em trinta dias; disse que a população devia pensar muito bem para decidir seu voto 
e eleger Deputados que destinavam recursos para Agudo.

O senhor Presidente disse que participou de palestra do Secretário do Meio Ambiente do 
Estado, senhor Jean Carlo, com o tema "Arvore é Vida", em São João do Polêsine, quando foi 
assinado convênio entre a Faculdade Antônio Meneghetti, municípios e a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente para a destinação mudas de árvores nativas  aos municípios  da Quarta 
Colônia;  disse  que,  na  oportunidade,  o  senhor  Secretário  anunciou  que  seriam investidos 
quatro milhões de reais no Parque Estadual da Quarta Colônia, o que tornava mais importante 
a estadualização da estrada que liga Agudo à barragem Dona Francisca.
Tribuna Livre: O senhor Dari Marques da Silva falou sobre o tema "Acesso à propriedade".
Grande Expediente:
1. O Vereador Valério Trebien abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.º  15/2010-E,  que  "DISPÕE  SOBRE  O 

DESMEMBRAMENTO  DE  IMÓVEL  URBANO,  PARA  FINS  DE  EXTINÇÃO  DE 
CONDOMÍNIO,  LOCALIZADO  NA  QUADRA  B-5A  DO  PLANO  DIRETOR  DO 
MUNICÍPIO DE AGUDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS": o Vereador Dario Geis 
disse que a proposição gerou desconforto para os Vereadores e que o caso devia ter sido 
resolvido pela Secretaria responsável, negando tal pleito; disse que a matéria seria rejeitada 
por  ser  ilegal  e  para  não  abrir  precedente;  o  Vereador  Valério  Trebien  disse  que 
proposições daquela natureza desgastavam os Vereadores, que a proposição em debate era 
ilegal e inconstitucional e que não se devia abrir precedentes, pois isso levaria à abertura de 
terrenos muito pequenos. Votação: rejeitado por unanimidade.

2. Discussão Geral sobre o Projeto de Resolução n.º 2/2010, que "AUTORIZA A CÂMARA 
MUNICIPAL A PARTICIPAR, COMO ENTIDADE APOIADORA, DA SEMANA DO 
MEIO AMBIENTE E REALIZAR DESPESAS COM O EVENTO": o Vereador  Dario 
Geis disse que a Semana do Meio Ambiente era importante e que era justo que a Câmara 
Municipal desse seu apoio ao evento. Votação: aprovado por unanimidade.
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3. Discussão Geral sobre o Projeto de Resolução n.º 3/2010, que "CONCEDE O TÍTULO 
HONORÍFICO MÉRITO COMUNITÁRIO A JORGE LOPES": o Vereador Vilson Dias 
disse que Jorge Lopes merecia tal homenagem pelos serviços prestados em muitos anos, 
inclusive  com  grupos  organizados  e  crianças,  às  quais  ensinou  lições  de  cidadania;  o 
Vereador João de Deus disse que a indicação para tal honraria, no ano corrente, coube ao 
PSDB e que o nome de Jorge Lopes foi lembrado porque desde 1971 Sua Senhoria adotou 
Agudo  como  sua  terra,  onde  atuou  como  policial;  disse  que  Jorge  Lopes  continuava 
atuando nos conselhos e na comunidade, orientando jovens e crianças e deixando para eles 
o seu exemplo de cidadania e amizade; o Vereador Dario Geis parabenizou os Vereadores 
João de Deus e Carlito Schiefelbein pela proposição e disse que o homenageado atuou na 
orientação do tráfego a crianças que se deslocavam à escola e no Conselho Tutelar, além de 
ter atuado em instituições comunitárias. Votação: aprovado por unanimidade.

4. Discussão Geral sobre o Projeto de Resolução n.º 4/2010, que "CONCEDE O TÍTULO 
HONORÍFICO  MÉRITO  COMUNITÁRIO  A  JENI  MARTA  ANUNCIAÇÃO":  o 
Vereador Dario Geis disse que o trabalho não remunerado da senhora Primeira-Dama, com 
crianças,  comunidades  carentes  e  idosos,  era  muito  importante  e  que  tal  homenagem 
representava um reconhecimento à todas as Primeiras-Damas do município; o Vereador 
Valério Trebien disse que a proposição era de sua autoria e de dos demais membros da 
bancada do PMDB e que contava com o apoio dos demais Vereadores para a aprovação da 
proposição. Votação: aprovado por unanimidade.

5. Discussão Geral sobre o Projeto de Resolução n.º 5/2010, que "AUTORIZA A CÂMARA 
MUNICIPAL  REALIZAR  DESPESAS  COM  A  SEMANA  LEGISLATIVA/2010": 
nenhum Vereador manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Vilson Dias disse que a Tribuna Livre estava contando com a participação de 

agricultores  que vinham manifestar  preocupação  por  não estarem sendo atendidos  pela 
administração  municipal;  disse  que  ficava  triste  quando um agricultor  vinha  à  Câmara 
Municipal  para pedir  a realização de serviços e que a  administração devia absorver as 
manifestações  de Vereadores  sobre a  falta  de atendimento;  disse que,  na Secretaria  de 
Obras, havia discriminação no atendimento aos munícipes, embora todos merecessem o 
mesmo tratamento, e manifestou sua solidariedade ao orador da Tribuna Livre.

2. O  Vereador  Dario  Geis  disse  que  os  Vereadores  criticaram  os  Deputados  que  não 
apresentavam emendas de verbas para o município mas que, naquela noite, se estava tendo 
notícias de emendas parlamentares que somariam mais de meio milhão de reais para várias 
áreas, entre elas a instalação de placas indicativas de logradouros; parabenizou o orador da 
Tribuna Livre por ter trazido à Câmara Municipal sua reivindicação e disse que seus filhos 
seriam muito beneficiados com a obra reivindicada, pois vinham atravessando um arroio de 
pés descalços para ir à escola, e que sua manifestação faria tal obra se tornar-se realidade.

3. O Vereador  Carlito  Schiefelbein  parabenizou a administração municipal  pela  edição da 
Cartilha  do  Cidadão  e  Seus  Documentos;  disse  que  era  necessário  realizar  o  que  foi 
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proposto na campanha eleitoral, e que o senhor Dari Marques da Silva, orador da Tribuna 
Livre, enfrentava muita dificuldade, o que também ocorria com moradores da Vila Caiçara, 
pois muitas pessoas tinham de arregaçar as calças para atravessar arroios de águas geladas; 
disse  que as  pessoas  que  receberam promessas  na  campanha  eleitoral  tinham de  vir  à 
Câmara Municipal para reivindicar o que foi prometido; disse que apresentaria anteprojeto 
de lei  sobre o ressarcimento  de despesas de difícil  acesso até o local  de trabalho para 
serventes  visando  regulamentar  tal  ressarcimento  num  percentual  de  30%  do  Padrão 
Referencial; disse que apresentaria anteprojeto de lei sobre a abertura do Distrito Industrial 
para empresas de outros portes e de outros segmentos, entre eles o de fomento comercial e 
de prestadores de serviços; disse que os proprietários de terrenos do Distrito Industrial não 
tinham escritura e que era necessário, para isso, incluir tais terrenos no perímetro urbano; 
disse que o Distrito poderia contar com empresas de comercialização de arroz e fumo e que 
se devia mudar a característica das empresas que lá poderiam se instalar para empresa de 
pequeno porte e que era necessário definir prazos para o início da construção dos prédios e 
para início das atividades;  disse que era necessário melhorar  a garantia  de reversão do 
terreno para o município e evitar a especulação imobiliária e agradeceu ao Vereador Rui 
Milbradt e ao PP por terem oportunizado sua atuação na Câmara Municipal.

4. O Vereador Valério Trebien disse que, naquela semana, ficaria pronta a ponte de Linha São 
Pedro e, a seguir, seria iniciada a construção da ponte das imediações da britadeira Cassel; 
disse que, naquele dia, foram enviadas cartas-convite visando o recebimento de propostas 
para a recuperação da ponte das imediações da propriedade Friedrich, no Canto Católico, e 
que tais cartas-convite seriam abertas no dia 8 seguinte, devendo a obra inciar até trinta 
dias  depois;  disse  que  concordava  que  serventes,  merendeiras  e  secretários  que  se 
deslocavam a escolas também percebessem gratificação de difícil acesso, mas que o Poder 
Executivo estava concluindo um projeto de lei sobre o assunto.

O senhor  Presidente  pediu  aos  senhores  Vereadores  atenção,  na  semana  seguinte,  para  a 
comemoração dos 51 anos da Câmara Municipal de Agudo, na Semana Legislativa, e falou 
sobre a programação do evento.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 31 de maio de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


