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Data: 6 de abril de 2009.
Hora: 19 horas e 3 minutos.
Local: Plenário Vox Populi
Vereadores presentes: Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), João de Deus (PSDB), 
Naldo  Killian  (PMDB),  Paulo  Unfer  (PDT),  Rui  Milbradt  (PP),  Stefhan  Stopp (PMDB), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação  de  atas: As  Atas  n.os 8/2009,  9/2009  e  10/2009  foram  aprovadas  por 
unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 135/2009, 136/2009, 127/2009, 131/2009 e 130/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foram apresentados o Projeto de Lei n.o 14/2009-E, o Pedido 
de Informações n.o 3/2009 e o Requerimento n.o 9/2009.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que apresentou indicações de abertura da Avenida Borges 

de Medeiros, nas imediações da Rua Hugo Karl Bräunig, de destinação de recursos para o 
calçamento dessa via e de realização de melhorias na estrada de Canto Paraná.

2. O Vereador Stefhan Stopp saudou o Deputado Mendes Ribeiro Filho, que esteve no sábado 
em  Agudo  anunciando  a  destinação  de  recursos  para  a  construção  do  calçamento  da 
localidade de Picada do Rio.

3. O  Vereador  Vilson  Dias  disse  que  Agudo  passou  a  ser  considerada  área  de  risco  de 
contaminação pela Febre Amarela e que, apesar dos esforços do município para vacinar a 
população, apenas 130 pessoas seriam vacinadas no posto de saúde da sede, além das 3.000 
que já  haviam sido vacinadas,  pois haviam terminado as doses de vacina;  disse  que o 
município devia levar a vacinação ao interior e ao comércio através de uma equipe volante.

4. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de realização de melhorias nas estradas 
de Cerro Seco, Cerro dos Beling e Cerro dos Prochnow e de realização de pintura das 
faixas de segurança das imediações das Escolas Willy Roos e Luiz Germano Pöetter; disse 
que recebeu denúncia de que alguns operadores de máquina, na hora do almoço, estavam 
indo para suas casas com a máquina que operavam, o que o faria apresentar Pedido de 
Informações sobre o assunto; disse que apresentou Pedido de Informações sobre o número 
de funcionários concursados existentes no município, pois havia motoristas, operadores de 
máquinas e serventes em desvio de função.

5. O Vereador Itamar Puntel disse que, no sábado anterior, houve uma grande procura por 
vacinação contra a Febre Amarela nos postos de saúde, o que fez faltar vacinas naquela 
dia; disse que Agudo não recebia mais vacinas do Estado porque estava numa zona de 
contenção de risco, pois não havia caso daquela doença, que foi normalizada a vacinação 
naquela data e que a Secretaria da Saúde procurava aproveitar todas as cinquenta doses de 
vacina  de  cada  frasco;  disse  que  a  AJURA  realizou  evento  esportivo  em  Linha  dos 
Pomeranos e que a sociedade devia incentivar a prática de esportes.

6. O Vereador  João de Deus falou sobre  a  necessidade de  realização de patrolamento  na 
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estrada  de acesso  à  AABB e  disse  que o  Esporte  Clube Elite  também podia,  como o 
Atlético Clube Avenida, receber incentivo para realizar trabalho social com crianças.

7. O Vereador Naldo Killian manifestou sua satisfação com o início, na semana seguinte, de 
obra  de  canalização  de  águas  na  Vila  Caiçara,  na  propriedade  Berger;  disse  que  foi 
realizada a pintura de faixas de segurança nas imediações das Escolas D. Pedro II e Willy 
Roos, que estava sendo concluído o calçamento na quadra da propriedade do senhor Willy 
Kunde, que foram colocados meios-fios nas imediações da Casa da Paz e que foi realizado 
patrolamento em vias de Várzea do Agudo e de Canto Católico.

8. O Vereador Paulo Unfer disse que foi  realizado patrolamento nas estradas de Cerro da 
Vilma,  Cerro  dos  Machado,  Comunidade  Caravaggio  e  Várzea  do  Agudo,  que  estava 
prevista a realização do mesmo serviço em Cerro Seco, Cerro dos Prochnow, Cerro da 
Igreja e Linha dos Coqueiros e que estava sendo realizada colocação de cascalho na Linha 
Morro Pelado;  disse que participou do encontro da AJURA, evento  que contou com a 
prática de diversos esportes, e que o município estava reorganizando o esporte em Agudo.

O senhor Presidente disse que participou de reunião do Poder Legislativo da Quarta Colônia 
& Região, quando foram discutidas as reivindicações da próxima Marcha de Vereadores a 
Porto Alegre, entre elas a recuperação da RS 348 e a obra de captação das águas do Rio Jacuí.
Tribuna Livre: Manifestou-se o senhor Élio Lindolfo Stahl que falou sobre o tema “Sistema 
viário urbano”.
Grande Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que esteve na Olimpíada da AJURA e que havia muito 

potencial na juventude, o que a fazia ser o público alvo da indústria cultural; disse que, no 
projeto de agricultura do capitalismo, não havia espaço para os jovens rurais que eram 
expulsos  do meio  rural  pela  construção de  usinas  hidrelétricas  e  por  latifundiários,  ou 
atraídos  pelas  facilidades  da  cidade;  disse  qua  havia  uma  cultura  que  despresava  a 
identidade cultural do meio rural e que imaginava-se que o homem do interior devia ter 
grandes posses; questionou o que os Vereadores deviam fazer para acabar tal êxodo, que 
gerava  problemas  sociais  e  queda  da  produção  agrícola  que  aumentaria  a  crise  do 
município, e conclamou os demais Vereadores a atuarem pela reversão dessa situação.

2. O Vereador Paulo Unfer disse que a passagem da Semana Santa convidava a refletir sobre 
os  tempos  atuais  e  tirar  lições  dos  tempos  de  Jesus  Cristo,  já  que  ele  foi  julgado  e 
condenado segundo as leis de então, por critérios políticos e atendendo os interesses dos 
que as faziam; disse que as leis deviam ser cumpridas, mas que podiam ser mudadas pois, 
algumas vezes, o que era legal era também imoral; disse que somente as leis de Deus não 
podiam ser mudadas, que todos deviam ser solidários com os que necessitavam de ajuda e 
que esse também era o dever dos legisladores; deixou uma mensagem de Feliz Páscoa.

Ordem do Dia:
1. Discussão  sobre  o  Requerimento n.o 9/2009:  o  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que  havia 

necessidade de regime de Urgência Especial para abreviar a tramitação da proposição que 
permitiria a contratação de três médicos; o Vereador Vilson Dias disse que a bancada do 
PP aprovaria o Requerimento porque o tema saúde era sério e porque o estudo de impacto 
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financeiro era favorável à aprovação da proposição objeto do Requerimento; o Vereador 
Dário Geis disse que a aprovação daquele Requerimento ajudaria a fazer a saúde andar de 
de modo adequado; o Vereador João de Deus disse que faltavam profissionais em postos de 
saúde e que apoiava a proposição. Votação: aprovado por unanimidade.

2. Discussão Geral sobre Projeto de Lei n.o 9/2009-E, que “DISPÕE SOBRE ESTÁGIO DE 
ESTUDANTES,  ESTABELECE  VALORES  DA  BOLSA-AUXÍLIO,  E  DÁ  OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”: nenhum Vereador manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

3. Discussão Geral sobre Projeto de Lei n.o 11/2009-E, que “AUTORIZA A ABERTURA DE 
CRÉDITO  ESPECIAL  E  DÁ  OUTRAS  PROVIDÊNCIAS”:  nenhum  Vereador 
manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

4. Discussão  Geral  sobre  Projeto  de  Lei n.o 12/2009-E,  que  “REORGANIZA  A 
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA DE ANEXOS DA LEI 1726/2008, QUE ESTIMA A 
RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2009”: 
nenhum Vereador manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

5. Discussão Geral sobre Projeto de Lei n.o 13/2009-E, que “ALTERA LEI N.º 1.658/2006, 
QUE AUTORIZA DOAÇÃO DE IMÓVEL AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PARA CONSTRUÇÃO DO FORO DA COMARCA DE AGUDO”:  nenhum Vereador 
manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

6. Discussão sobre Pedido de Informações n.o 3/2009: o Vereador Dário Geis disse que havia 
necessidade se conhecer a relação de funcionários ocupantes de cargos em comissão e 
funções gratificadas do Poder Executivo porque a arrecadação do município estava por cair 
e a cada dia se via um funcionário novo na Prefeitura. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n.o 14/2009-E: nenhum 
Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Naldo Killian disse que visitou, com outros Vereadores,  a agroindústria de 

conservas  da  família  Prade  que  gerava  cinquenta  empregos  temporários,  mas  que 
necessitava  de  ajuda  para  ampliar  o  seu  espaço  físico;  disse  que  estava  sendo  feita 
escavação no Arroio Hermes visando a realização de mais uma etapa de sua canalização e 
que já havia se manifestado no sentida de mudanças na organização do esporte,  o que 
permitiria que o Esporte Clube Elite também atuasse em categorias de base.

2. O Vereador Rui Milbradt disse que visitou a agroindústria de conservas Prade e disse que 
ela precisava do município para aumentar seus investimentos; cumprimentou o senhor Élio 
Lindolfo Stahl por sua coragem apresentar à Câmara Municipal o seu pensamento sobre o 
município;  disse  que  a  Secretaria  da  Saúde  devia  dar  uma  atenção  diferenciada  aos 
moradores  do  interior,  pois  a  quantidade  de  medicamentos  e  vacinas  vinha  sendo 
insuficiente;  falou sobre a  necessidade de realização de melhorias na estrada de Linha 
Teutônia,  nas imediações da propriedade Berentz,  e  disse que participou de torneio de 
futebol sete realizado na propriedade Markendorf, na comunidade Barão do Rio Branco.

3. O  Vereador  Dário  Geis  disse  que  defronta  à  Escola  D.  Pedro  II  havia  pintura  de 
estacionamento, e não de faixas de segurança, e que defronte à Escola Willy Roos havia 
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somente pintura sinalizadora da existência  de quedra-molas;  parabenizou o senhor Élio 
Lindolfo Stahl, idealizador do jornal Centro-Serra, e disse que cabia ao Poder Executivo, a 
regulementação  do  trânsito,  como  a  definição  de  mão  única  na  rua  da  Cooperativa 
Agudense, e a instalação de sua sinalização; disse que a Cooperativa Agudense divulgou 
no jornal Centro-Serra os horários, dias e localidades em que faria a coleta de embalagens 
de agrotóxicos e que o mesmo jornal divulgou que a Secretaria do Meio-Ambiente estaria 
coletando lâmpadas Fluorescentes no Corpo de Bombeiros; manifestou satisfação com a 
notícia de instalação de tubos na propriedade Berger, na Vila Caiçara.

4. O Vereador João de Deus disse que era importante que a população ocupasse a Tribuna 
Livre para anunciar a existência de problemas; disse que recebeu do Deputado Cladio Diaz 
anúncio  de que indicou o município de Agudo para receber  recursos  do Ministério  da 
Saúde para a implantação de melhorias no sistema de esgoto sanitário, atendendo pedido da 
liderança do PSDB de Agudo; disse que visitou a agroindústria da família Prade, onde viu 
que muitas pessoas trabalhavam, e que lutaria para que Agudo auxiliasse empresas como 
aquela, inclusive as do Distrito Industrial que precisavam de escritura do terreno.

5. O Vereador Vilson Dias falou sobre a necessidade realização de melhorais na iluminação 
pública da Rua Marechal Deodoro, no trecho entre as Avenidas Concórdia e Tiradentes, e 
no trevo de acesso da RS 348 à Escola Santos Reis; disse que, após o senhor Élio Lindolfo 
Stahl, no ano anterior, pedir a construção do calçamento da Avenida Borges de Medeiros, 
na quadra da empresa Ziebell, tal obra acabou sendo realizada; falou sobre a necessidade 
de ampliação do calçamento daquela mesma via até a Rua Senador Lauro Müller.

Em  comunicação  urgente  da  liderança  do  PDT,  o  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que  a 
agroindústria Prade gerava muitos empregos e precisava de incentivo para ampliar o negócio; 
disse que o município estava preocupado com o  fato de algumas estradas de Linha Teutônia 
serem  muito  estreitas,  tema  que  estava  sendo  estudado,  e  que  a  comunidade  estava 
preocupada com o perigo existente na Curva do Cotovelo, na RS 348, onde vários acidentes 
ocorreram;  disse  que  o  tráfego  na  Rua  Marechal  Deodoro  devia  ser  melhorado  e  que  a 
ampliação do prédio da Cooperativa Agudense faria a descarga de produtos passar a ser feita 
em outro local; parabenizou o Sport Club Internacional pelo seu  centenário.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 13 de abril de 2009.

Agudo, 6 de abril de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


