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Data: 20 de dezembro 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 47/2010 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob o n.o 

509/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Itamar Puntel disse que levou à Secretaria de Obras pedidos de recuperação da 

estrada  que  liga  a  cidade  à  Serraria  Scheitt  e  seu  agradecimento  pelo  empenho  na 
recuperação  de  vias  da  região  alta  de  Agudo;  parabenizou  a  equipe  que  trabalhou  na 
instalação  dos  enfeites  natalinos  nas  ruas  e  praças  de  Agudo  e  desejou  Feliz  Natal  e 
próspero ano ano à comunidade.

2. O Vereador João de Deus disse que Agudo passou por um ano difícil devido aos problemas 
do início e que a comunidade uniu-se para solucioná-los; manifestou sua preocupação com 
o fim das atividades da fábrica de calçados Schmidt que estava causando desemprego e 
disse que o Poder Executivo devia atuar para que outra empresa a substituísse para acolher 
os  desempregados;  parabenizou  a  equipe  da  Primeira  Dama  que  embelezou 
voluntariamente  praças  e  ruas  com  enfeites  natalinos  e  falou  sobre  a  necessidade  de 
instalação de pedras na tubulação de uma sanga para concluir o trabalho lá realizado.

3. O  Vereador  Rui  Milbradt  disse  que,  ao  final  de  dois  anos  de  seu  primeiro  mandato, 
assimilou dificuldades enfrentadas e que o saldo do seu mandato era positivo, já que muito 
se  empenhava  na  sua  atuação;  disse  que  estava  aprendendo  muito,  o  que  o  vinha 
fortalecendo, e manifestou sua tristeza com o fato de a fábrica de calçados Schmidt estar 
por encerrar suas atividades, o que resultaria em grande desemprego; disse que tal situação 
não deixava perspectivas para os jovens de Agudo e que muitos  investimento públicos 
feitos em algumas empresas não deram o resultado esperado, pois algumas forma embora; 
disse que as suspeitas de mau uso do dinheiro público também o entristeciam.

4. O  Vereador  Stefhan  Stopp  disse  que  estava  sendo  realizado  um  ótimo  trabalho  de 
recuperação das estradas de Cerro Seco e que muita coisa estava sendo feita no município; 
lamentou  o  fechamento  da  fábrica  de  calçados  Schmidt  Irmãos,  especialmente  pelos 
deempregados,  mas  disse ter  esperança  de que outra  empresa  se instalasse em Agudo; 
desejou aos demais Vereadores e aos munícipes um Feliz Natal e um próspero ano novo.

5. O Vereador Valério Trebien abriu mão de sua inscrição.
6. O Vereador Vilson Dias disse que a empresa Souza Cruz, através do Projeto Saber, estava 

subsidiando com a metade do valor a aquisição de computadores  por produtores rurais 
conveniados a ela, iniciativa que visava facilitar a eles o acompanhamento do mundo da 
informática; disse que o fechamento da fábrica de calçados Schmidt era inevitável porque 
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ela estava tendo incentivo para mudar-se para a Nicarágua; disse que o município auxiliou 
aquela empresa e que a oferta a ela feita no exterior era insuperável para o município; 
lamentou tal situação dizendo que todo o município perderia e que cabia à administração 
buscar outra empresa, podendo ser a Beira-Rio que tinha negociações com o município.

7. O Vereador Alan Müller abriu mão de sua inscrição.
8. O Vereador Dário Geis manifestou sua tristeza com os gastos realizados com a contratação, 

para atuar no Natal Luz,  de uma equipe de som e a de uma banda, ambos de fora do 
município, apesar de haver em Agudo bandas e serviços de sonorização de eventos; disse 
que,  enquanto isso,  não eram realizadas  melhorias  na praça de brinquedos e  não eram 
realizados vários serviços; disse que o Natal Luz foi uma festa bonita e que seu custo total  
passaria dos R$ 12.000,00, apesar das dificuldades do ano e de em anos anteriores tal gasto 
ter sido menor; disse que isso mostrava que havia recursos, que faltava empenho para a 
realização de obras e serviços necessários, e que, somado ao fechamento da fábrica de 
calçados Schmidt, pouco se teria a comemorar no final de ano.

O senhor Presidente disse que participou da solenidade de conclusão dos cursos de Eletricista 
do Projeto Brilhar e do curso de Administração de Ambiente do SENAI e das formaturas do 
9.º ano das Escolas Três de Maio e Olavo Bilac.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Valério Trebien disse que o ano de 2010 teve um início dramático para Agudo, 

já  que  houve  perdas  de  pessoas,  mas  que  a  comunidade  superou  todos  os  obstáculos 
colocados pela natureza; disse que o município procurou atender o maior número possível 
de  munícipes  que  foram  prejudicados  pelas  chuvas,  que  restavam  pontes  a  serem 
reconstruídas, mas que muitas o foram; disse que Agudo nunca recebeu tantos recursos do 
Governo Federal quanto nos últimos seis anos, que muitas ruas receberam pavimentação e 
que Agudo não estava do mesmo jeito que há dez anos antes, já que os visitantes eram 
testemunha do crescimento do município; disse que administração fez o possível para fazer 
com que a fábrica de calçados Schmidt ficasse em Agudo e que isso seria possível porque a 
mão-de-obra era mais barata em outros locais; disse que havia tratativas para que outra 
fábrica  se  instalasse  em Agudo  e  que  a  empresa  Pega  Bem se  instalou  no  município 
gerando vários empregos; disse que a empresa AES Sul voltou a deixar a comunidade da 
Escola D. Érico Ferrari sem energia elétrica, mostrando seu descaso com os tomadores; 
disse  que  os  Deputados  Federais  e  Senadores  aprovaram  um  aumento  de  suas 
remunerações e que os Vereadores de Agudo não receberiam tal aumento, já que cabia a 
cada legislatura fixar a remuneração dos Vereadores da seguinte; disse que os Vereadores 
de Agudo receberiam uma reposição no mesmo percentual concedido aos servidores e que 
o  aumento  da  remuneração  dos  Deputados  Federais,  de  R$ 26.000,00,  valor  acima  do 
esperado pela  sociedade,  resultaria  na elevação da dos  Deputados Estaduais;  desejou a 
todos Feliz Natal e disse que continuaria sua busca por recursos para Agudo.

2. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia: 
1. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.o 36/2010-E,  que  “ALTERA  A  LEI  N.º 
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1.734/2009 QUE CRIA O CONSELHO GESTOR DO TELECENTRO COMUNITÁRIO 
DO MUNICÍPIO DE AGUDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”: o Vereador Vilson 
Dias disse que o Telecentro Comunitário fazia um trabalho importante e que a alteração 
proposta era legal e constitucional, solicitando o apoio dos demais parlamentares à matéria. 
Votação: aprovado por unanimidade.

2. Discussão Geral sobre o Projeto de Lei n.o 37/2010-E, que “ESTIMA A RECEITA E FIXA 
A  DESPESA  DO  MUNICÍPIO  PARA  O  EXERCÍCIO  DE  2011”:  nenhum  Vereador 
manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

3. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.o 38/2010-E,  que  “AUMENTA  A  ZONA 
URBANA, ALTERA O PLANO DIRETOR DA CIDADE DE AGUDO E REVOGA A 
LEI N.º 1.792/2010”: o Vereador Dário Geis disse que tinha posição favorável à matéria e 
que o Poder Executivo, depois da aprovação da proposição, devia cobrar do proprietário da 
área a realização de abertura de rua e de instalação das redes de esgoto, de abastecimento 
de água e de energia elétrica. Votação: aprovado por unanimidade.

4. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.o 39/2010-E,  que  “ALTERA  A  LEI  N.º 
1.799/2010, QUE CONCEDE AUXÍLIO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE AGUDO – APAE”: o Vereador Vilson Dias disse que a proposição 
era constitucional e que se tratava se uma simples alteração em norma relativa à APAE que 
merecia o apoio dos Vereadores. Votação: aprovado por unanimidade.

5. Discussão Geral sobre o Projeto de Resolução n.o 9/2010, que “AUTORIZA A CÂMARA 
MUNICIPAL  A  REALIZAR  DESPESAS  COM  VEICULAÇÃO  DE  MENSAGENS 
NATALINAS”: nenhum Vereador manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

6. 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 duas chapas,  assim compostas:  chapa 1: Presidente,  Vereador 
João de Deus, Vice-Presidente, Vereador Dário Geis, e Secretário, Vereador Rui Milbradt; 
e chapa 2: Presidente, Vereador Itamar Puntel, Vice-Presidente, Vereador Vilson Dias, e 
Secretário, Vereador Valério Trebien. Tendo todos os Vereadores votado secretamente, os 
Vereadores  Alan  Müller  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: três votos para a chapa 1, seis votos para a chapa 2, nenhum voto em 
branco e nenhum voto nulo. Assim, o senhor Presidente declarou eleita a chapa 2 para a 
Mesa Diretora. Após, o senhor Secretário, a pedido do senhor Presidente, leu o relatório 
das atividades do ano de 2010 da Mesa Diretora. O senhor Presidente agradeceu ao Vice-
Presidente, Vereador Itamar Puntel, pelo modo que dirigiu a Casa quando necessário, ao 
Vereador Vilson Dias por sua atuação sempre séria na Secretaria, aos demais parlamentares 
pelo modo com que atuaram e aos servidores pela atuação dedicada. A seguir, a pedido do 
senhor  Presidente,  o  senhor  Secretário  leu  o  Termo  de  Posse  dos  membros  da  Mesa 
Diretora  que,  após,  foi  assinado pelos  Vereadores  eleitos.  Adiante  o senhor Presidente 
declarou empossados no cargo de Presidente o Vereador Itamar Puntel, no cargo de Vice-
Presidente o Vereador Vilson Dias e no cargo de Secretário o Vereador Valério Trebien. 
Assim, o Vereador Itamar Puntel assumiu a Presidência da Câmara Municipal de Agudo. 
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Discussão da Pauta: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Dário Geis desejou Feliz Natal e próspero ano novo a todos, especialmente 
para seus eleitores, e ao Vereador Itamar Puntel desejou êxito na Presidência; disse que havia 
respeito na atuação dos Vereadores e que frustrou-se com o fato de o Vereador Vilson Dias 
ter sido eleito para compor a Mesa Diretora em uma chapa que não era de sua coligação, 
apesar de ter concordado com o lançamento de uma chapa da própria coligação; disse que 
imaginava que o PP trataria do assunto para, pelo menos, ouvir uma explicação do Vereador 
Vilson Dias; disse que era necessária providência para que a empresa AES Sul não voltasse a 
deixar comunidades sem energia elétrica e de as comunidades prejudicadas averiguarem se 
havia razão para a falta ocorrida.
2. O Vereador Rui Milbradt desejou o sucesso ao novo Presidente, agradeceu pelo apoio que 
sua família vinha lhe dando e desejou Feliz Natal e próspero ano novo a todos; parabenizou os 
membros da Mesa Diretora anterior pelo modo como conduziram os trabalhos, disse que o PP 
era oposição ao governo municipal e que a participação do Vereador Vilson Dias na Mesa 
Diretora empossada ocorreu devido a uma decisão pessoal dele, com a qual não concordava 
mas a respeitava; disse que o PP estava surpreso com a decisão daquele Vereador, já que 
Vereadores do partido concorreram em chapas opostas, e que o PP buscaria esclarecer o fato.
Em comunicação urgente da liderança do PP, o Vereador Rui Milbradt disse que, nas eleições 
de 2012, a coligação PP-PSDB-DEM seria vencedora para atuar de modo diferente; disse que 
muitas empresas de Agudo cresceram, o que também ocorreu com uma minoria de servidores 
municipais que atuavam em chefias, o que era motivado também pelo número de horas-extras 
por eles realizadas, o que devia mudar; disse que chegou a hora de renovar e eleger pessoas 
que não dependiam do município para manter seu padrão de vida e que acreditava que o 
Vereador Vilson Dias estaria com a coligação de oposição na eleição seguinte.
3. O Vereador Alan Müller parabenizou a Mesa Diretora anterior pela condução dos trabalhos 
e  a  nova  Mesa  Diretora  pela  eleição,  desejando-lhe  um ótimo  trabalho;  disse  que  ficou 
surpreso com as colocações do Vereador Rui Milbradt, já que ele não retificou suas palavras 
anteriores e continuava a não reconhecer o fato de Agudo ser referência em vários setores 
depois de seis anos de governo; disse que o governo fez muitas obras, como pavimentação de 
vias,  construção de pontes e  recuperação de estradas,  e que as acusações de exageros  no 
pagamento  de  horas-extras  não  eram  provadas;  disse  que  a  empresa  Pega  Bem  havia 
adquirido  dois  terrenos  depois  de  um  ano  de  aluguel  subsidiado  pelo  município,  o  que 
provava que aquela empresa estava satisfeita em Agudo; disse que a empresa Schmidt estava 
recebendo incentivos do exterior para lá se instalar, que estava frustrado com as colocações 
daquele Vereador e convidou para a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Mérito que trataria do Relatório Financeiro do 3.º trimestre de 2010 da Secretaria Municipal 
da Saúde, no dia 23 de dezembro seguinte.
4. O Vereador João de Deus cumprimentou os novos membros da Mesa Diretora desejando-
lhes êxito e enalteceu a gestão do Vereador Paulo Unfer na Presidência; desejou a todos Feliz 
Natal e um ano novo próspero, agradeceu pelo apoio que vinha recebendo da comunidade da 
Vila Caiçara e de seu partido e disse que os funcionários públicos viviam a expectativa da 
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aprovação de reajuste  salarial,  questão que seria resolvida adiante;  disse que Agudo tinha 
pessoas que atuaram pela comunidade durante o período de dificuldades e que a Governadora 
Yeda Crusius também trabalhou para que Agudo as superasse, destinando recursos; agradeceu 
a  Deus  pela  superação  dos  problemas,  pedindo  a  ele  força  e  sabedoria  para  que  Agudo 
seguisse em sua caminhada, à imprensa pela cobertura das atividades da Câmara e aos demais 
Vereadores pelo apoio recebido.
Em comunicação  urgente  da  liderança  do  PDT,  o  Vereador  Paulo  Unfer  parabenizou  os 
membros da nova Mesa Diretora pela eleição e desejou-lhes sucesso; disse que o fato de o 
Vereador  Vilson  Dias  ter  concorrido  na  chapa  vencedora  era  normal,  nada  tendo  de 
infidelidade partidária, até porque no ano anterior ele foi Secretário da Mesa Diretora sem que 
houvesse manifestações como as que ouviu-se na sessão sobre o fato; disse que o Vereador 
Dário Geis foi convidado,  em outra  oportunidade,  para compor a Mesa Diretora,  que em 
outras casas legislativas as Mesas tinham composição pluripartidária e que o Vereador Vilson 
Dias sempre fez um bom trabalho quando a compôs; disse que a Governadora do Estado 
sempre atuou buscando solucionar os problemas financeiros do Estado do Rio Grande do Sul, 
tendo se empenhado para  realizar  investimentos,  inclusive  em Agudo,  e  que por  isso ela 
merecia a gratidão da população; desejou um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos.
Em comunicação urgente da liderança do governo, por cedência do Vereador Valério Trebien, 
o  Vereador  Vilson Dias  agradeceu  ao  Vereador  Paulo  Unfer  pela  defesa  que  fez  de  sua 
atuação e parabenizou-o pela condução dos trabalhos; disse que o Regimento Interno tratava 
da necessidade da Mesa Diretora ser pluripartidária e que foi Secretário até então, tendo por 
isto  sido  questionado  no  Conselho  de  Ética  do  seu  partido,  assunto  que  felizmente  não 
evoluiu; disse que, na segunda-feira anterior, comunicou que comporia a chapa encabeçada 
pelo Vereador Itamar Puntel e que nunca ouviu de uma pessoa que não era de seu partido 
colocações  com  as  daquela  sessão  e  que  visavam  colocar-lhe  contra  sua  agremiação 
partidária;  disse  que  sua  decisão  de  concorrer  na  chapa  vencedora  não  tinha  motivação 
política, que a coligação DEM-PSDB-PP se fortalecia a cada dia, mas que a situação vivida 
naquela sessão fez estremecer  as relações  na coligação;  disse que o PP não devia fazê-lo 
caminhar  em  direção  ao  partido  de  situação  e  que  sempre  esteve  na  oposição,  embora 
compreendesse  que  a  oposição  devia  reconhecer  quando  ocorriam  coisas  boas  e  que  o 
governo  havia  passado  pela  situação  mais  delicada  da  história  de  Agudo;  disse  que  a 
administração teve sabedoria para reconstruir o que a natureza destruiu, que reconhecia as 
coisas boas feitas em várias áreas e que o passar do tempo mostraria quem tem razão quanto 
aos fatos ocorridos na Câmara Municipal.
Em comunicação urgente da liderança do DEM, o Vereador Dário Geis disse que sempre foi 
contra  a  reeleição  de  Prefeitos  porque  os  primeiros  mandatos  eram  melhores  do  que  os 
segundos, como ocorreu nos mandatos dos Prefeitos Lauro Reetz e Ari Alves Anunciação, 
sendo que no caso deste último a população estava insatisfeita; disse que o Vereador Vilson 
Dias informou, na sessão anterior,  que havia sido convidado para participar da chapa que 
acabou sendo vencedora, e não que havia aceito; disse que não aceitou participar da Mesa 
Diretora,  noutra  oportunidade,  por  ser  de  uma  coligação  e  de  um  partido  que  tinham 
princípios, que respeitava a opinião do Vereador Vilson Dias quanto à participação na Mesa 
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Diretora e que havia dito que o ocorrido seria assunto em reunião partidária caso o Vereador 
Vilson Dias fosse de sua agremiação, já que não competia a ele tratar de assuntos internos do 
PP; disse que a decisão do Vereador Vilson Dias era pessoal e que tratou do assunto apenas 
para mostrar que as opiniões diversas deviam ser respeitadas.
O senhor Presidente parabenizou o Vereador Paulo Unfer pelo trabalho realizado à testa da 
Mesa  Diretora no ano de 2010 destacando sua calma,  sua experiência  e  sua dedicação  à 
Câmara Municipal de Agudo, tendo sempre a representado bem; agradeceu aos Vereadores 
Vilson Dias e Valério Trebien por terem aceito participar da chapa que acabou sendo eleita 
para a Mesa Diretora, agradeceu pelos votos recebidos pela chapa e pediu o apoio de todos os 
Vereadores para bem dirigir a Casa; o senhor Presidente informou que a Câmara Municipal 
estava entrando em recesso parlamentar e desejou um Feliz Natal e um próspero 2011 a todos.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 20 de dezembro de 2010

Ver. Vilson Dias
Vice-Presidente

Ver. Itamar Puntel
Presidente


