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Data: 6 de setembro de 2010.
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 33/2010 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob o n.o 

328/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Valério Trebien disse que o Tribunal de Contas do Estado exarou parecer pela 

aprovação das suas contas como Presidente da Câmara Municipal de Agudo no exercício 
de 2009 e que, por isto, todos os Vereadores estavam de parabéns.

3. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
4. O Vereador Alan Müller abriu mão de sua inscrição.
5. O  Vereador  Dário  Geis  disse  que  moradores  de  Porto  Agudo  estavam  à  espera  da 

realização da recuperação de estrada e falou sobre a necessidade de melhorias em estradas 
de  Várzea  do  Agudo,  como  a  que  serviu  como  desvio  durante  o  período  em  que  as 
cabeceiras das pontes daquela localidade estavam danificadas.

6. O Vereador Itamar Puntel abriu mão de sua inscrição.
7. O Vereador João de Deus falou sobre a necessidade de patrolamento na estrada de Linha 

das Flores, onde o grande número de buracos impedia a prestação do serviço de transporte 
escolar; disse que alunos da APAE enfrentaram dificuldades para subir as escadas da Praça 
da Emancipação quando da guarda do Fogo Simbólico e  falou sobre a necessidade de 
construção de uma rampa naquele local, o que facilitaria o acesso de cadeirantes.

8. O Vereador Rui Milbradt convidou para o almoço de 7 de setembro que ocorreria no dia 
seguinte,  no  Grêmio  Esportivo  Elite,  e  falou  sobre  a  necessidade  de  recuperação  de 
estradas do município, em especial da que liga Agudo a Nova Boêmia, obra que já contava 
com recursos do Governo do Estado disponíveis; disse que o município recebeu muitos 
recursos  para  a  recuperação de  estradas,  mas que  pouco havia  sido realizado,  e  que o 
senhor Presidente, que esteve na chefia do Poder Executivo, tinha ciência das dificuldades 
da população e se empenhou para atendê-la; disse que servidores que tinham bons salários 
recebiam pela realização de muitas horas-extras e pediu que o assunto fosse tratado pelo 
governo, já que se tratava de muito dinheiro gasto em horas-extras.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Alan Müller mão de sua inscrição.
2. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
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Ordem do Dia: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Discussão da Pauta: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Dário Geis disse que a construção de rampa na Praça da Emancipação seria um 
gesto nobre da administração, já que devia ser humilhante para cadeirantes não conseguir 
subir  as  escadas  daquela  Praça  e  havia  muitos  deles  em  Agudo  que  precisavam  de  tal 
benefício; disse que moradores de Nova Boêmia estavam ansiosos para que a administração 
aplicasse os  recursos  recebidos  na recuperação da estrada daquela localidade  e  que havia 
muitas placas anunciando o início de obras, embora elas não estivessem sendo realizadas.
2. O Vereador  João de Deus convidou para o desfile  de 7 de setembro,  a  ocorrer  no dia 
seguinte.
Em comunicação  urgente  da  liderança  do  PMDB, o  Vereador  Valério  Trebien  disse  que 
algumas Câmaras Municipais que tinham nove ou dez Vereadores chegavam a ter quarenta 
funcionários, enquanto a Câmara Municipal de Agudo estava de parabéns por ter apenas três 
funcionários e que, por isto, servia de exemplo para Câmaras envolvidas em irregularidades.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 6 de setembro de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


