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Data: 3 de agosto de 2009.
Hora: 19 horas.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), João de Deus (PSDB), 
Moisés Killian (PMDB), Paulo Unfer (PDT),  Rui Milbradt (PP),  Stefhan Stopp (PMDB), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: A Ata n.o 30/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob o  n.o 

336/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram  apresentados  o  Projeto  de  Lei  n.º 24/2009-E,  o 
Requerimento n.o 13/2009 e o Pedido de Informações n.o 8/2009.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Stefhan Stopp disse que foram recuperados alguns trechos de estrada de Picada 

do Rio e Linha Boêmia e que ficava satisfeito quando esse tipo de serviço era realizado.
2. O Vereador Vilson Dias convidou a população para participar do Processo de Participação 

Popular, na quarta-feira seguinte, elegendo as prioridades de interesse de Agudo, e que o 
Governo do Estado vinham procurando honrar os compromissos assumidos na Consulta.

3. O Vereador Dário Geis disse que a exoneração de ocupantes de cargos de confiança e 
estagiários foi necessária devido à diminuição da receita, situação para a qual a oposição já 
havia  alertado,  e  que  a  Secretaria  da  Educação  seria  uma das  mais  prejudicadas  pela 
medida; falou sobre a necessidade de instalação de tubos nas imediações da propriedade 
Berger, na Vila Caiçara, e de realização de patrolamento na estrada de Linha Boêmia.

4. O Vereador Itamar Puntel disse que a decretação de “Estado de Emergência” pelo senhor 
Prefeito Municipal permitiu aos agricultores terem acesso a verba dos governos federal e 
estadual para minimizar os prejuízos ocasionados pela estiagem.

5. O Vereador João de Deus disse que a exoneração de servidores surpreendeu a comunidade 
e  os  próprios,  que  já  se  sabia  que  a  crise  mundial  afetaria  todos,  e  que  tal  medida 
prejudicaria o atendimento à comunidade; convocou a população para a votação do Projeto 
de Participação Popular que ocorreria na quarta-feira seguinte e falou sobre a necessidade 
de instalação de placas  indicativas  das ruas da Vila  Caiçara para facilitar  a entrega de 
correspondências.

6. O Vereador Moisés Killian disse que estava requerendo licença para tratar de assuntos de 
interesse particular, apesar da alegria de voltar à Casa; disse que a administração municipal 
passava por momento difícil, mas que algumas atitudes deviam ser tomadas, e que esperava 
que a Câmara Municipal apoiasse o Poder Executivo nesse momento de dificuldades.

7. O  Vereador  Paulo  Unfer  apelou  à  comunidade  para  que  participasse  do  Processo  de 
Participação  Popular  pelo  qual  seriam  destinados  recursos  às  áreas  priorizadas  pela 
população; disse que a decretação de “Estado de Emergência” permitiria que o município 
recebesse uma retroescavadeira.

8. O Vereador Rui Milbradt disse que a situação vivida pelo município levou à exoneração de 
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servidores, o que mostrava que o governo foi derrotado pela crise que a oposição já havia 
anunciado; falou sobre a necessidade de instalação de lâmpada e tubos no novo acesso à 
propriedade  Jaeger,  em Linha Nova,  e de instalação  de tubos  no acesso à propriedade 
Raddatz,  em Cerro  dos  Prochnow;  sugeriu  que  os  servidores  que  tinham remuneração 
superior  a  mil  reais,  inclusive  os  Vereadores,  destinassem  ao  município  50%  do  que 
excedia aquele valor, visando amenizar o impacto da crise nos munícipes.

Tribuna Livre: O senhor Valdir Pujol dos Reis falou sobre o tema “Consulta Popular 2009”.
O senhor Presidente conclamou a população de Agudo a participar da Consulta Popular.
Grande Expediente:
1. O Vereador Moisés Killian abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador João de Deus abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão sobre o Pedido de Informações n.o 8/2009: o Vereador Dário Geis disse que 

havia necessidade de obter-se cópia do contrato do município com a empresa PRT e do 
respectivo licitatório para saber-se quando ela ocorreu, qual o valor do contrato e quais 
eram suas cláusulas, já que, em muitas ruas, o serviço de recolhimento de lixo não estava 
sendo realizado e tinha-se notícia de que, nos últimos dias, um monte de lixo foi deixado 
em uma via, atrapalhando o tráfego. Votação: aprovado por unanimidade.

2. Discussão  sobre  o  Requerimento n.o 13/2009:  o  Vereador  Moisés  Killian  disse  que 
apresentou tal Requerimento de licença para tratar  de assuntos de interesse particular e 
pediu  apoio  dos  demais  parlamentares  ao  Requerimento.  Votação:  aprovado  por 
unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n.o 24/2009-E: nenhum 
Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Dário Geis disse que participou da tradicional festa realizada em um município 

vizinho e na qual trabalharam garçons de Agudo, parabenizando-os pelo trabalho realizado; 
disse que havia necessidade de melhorar a sinalização indicativa das ruas da Vila Caiçara 
visando melhorar o serviço de entrega de correspondências e convocou a população para 
participar da Consulta Popular.

2. O  Vereador  Rui  Milbradt  disse  que  os  gastos  do  município  em  publicidade  visavam 
divulgar  os  atrativos  de  Agudo  e  atrair  investimentos,  mas  que  nem todos  os  setores 
aproveitavam oportunidades de divulgação, como ocorria com o setor de esportes, já que 
Agudo desistiu de participar do torneio de seleções municipais de futsal, em Restinga Seca; 
disse que, ao contrário do que foi proposto na campanha eleitoral,  a administração não 
vinha aproveitando as oportunidades  de estimular  o esporte  através  da participação  em 
eventos  esportivos,  o  que mostrava  que o esporte  em Agudo estava  desorganizado,  ao 
contrário de outros municípios da região, já que não havia data para iniciar o campeonato 
municipal de futsal e não havia campeonato de futebol de campo e de futebol sete; disse 
que,  com  a  crise,  os  responsáveis  pelo  esporte  no  município  deviam  estar  entre  os 
exonerados pelo senhor Prefeito.
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Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 10 de agosto de 2009.

Agudo, 3 de agosto de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


