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Data: 7 de dezembro de 2009.
Hora: 19 horas.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), João de Deus (PSDB). 
Moisés  Kilian  (PMDB),  Paulo  Unfer  (PDT),  Rui  Milbradt  (PP),  Stefhan  Stopp (PMDB), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: A Ata n.o 46/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 511/2009 e 512/2009.
Leitura  de  correspondências  expedidas: Foram  lidas  as  correspondência  de  números 
163/2009, 164/2009 e 165/2009.
Apresentação  de  proposições: Foram apresentados  os  Projetos  de  Lei  n.ºs 37/2009-E  e 
38/2009-E e o Requerimento n.o 16/2009.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que os cortes de gastos do Poder Executivo nem sempre 

davam resultado, como era o caso da falta de um chefe principal nas Secretarias, como na 
Secretaria de Obras, em especial no período de chuvas que se vivia; disse que a imagem de 
tal Secretaria estava prejudicada pelo fato de uma pessoa, que devia não ser operador de 
máquina,  ter  operado  uma  retroescavadeira,  no  sábado  anterior,  de  modo  inadequado, 
danificando a tábua lateral de uma caçamba e transportando crianças sobre a carga; disse 
que caçamba conduzida pelo servidor Ziguimar Freitas teve seu chassis, possivelmente, 
entortado,  questionou  se  tal  servidor  tinha  habilitação  para  conduzir  tal  veículo  e  que 
situações como aquelas sugeriam a revisão do corte de gastos; falou sobre a necessidade de 
atenção especial  às condições  de tráfego da estrada Arthur  Dickow, já  que excesso de 
chuvas poderia levar ao alagamento de depósitos de arroz, e pediu que o Vereador Vilson 
Dias apresentasse convite para reunião do PP que ocorreria no dia seguinte.

2. O Vereador Stefhan Stopp disse que estava sendo feito um bom trabalho na estrada de 
Porto  Agudo,  com  instalação  de  bueiros  e  abertura  de  valetas,  e  que  estavam  sendo 
patroladas  as estradas  de Linha das  Pedras e  Cerro Seco;  disse que as chuvas  vinham 
prejudicando as plantações e fez votos de melhoria, em breve, nas condições do tempo.

3. O Vereador Vilson Dias convidou filiados e simpatizantes do PP para reunião que ocorreria 
no dia seguinte para avaliar o ano corrente e traçar metas para o seguinte; disse que o mau 
tempo vinha prejudicando a  manutenção das  condições  de tráfego nas estradas  e  falou 
sobre a necessidade de,  devido aos prejuízos que os produtores rurais  vinham tendo, o 
município priorizar as condições de acesso às propriedades, com colocação de material nas 
vias de acesso às propriedades Cassel e Schütz, em Rincão do Pinhal.

4. O Vereador Dário Geis disse que era tempo de o Poder Executivo repensar o corte  de 
gastos,  já  que  em  algumas  Secretarias,  como  a  de  Obras  e  da  Agricultura,  havia 
necessidade de pessoas que as sabiam conduzir, pois aquelas as que davam suporte aos 
agricultores no período de chuvas vivido para permitir sua retirada das propriedades; disse 
que os cortes de gastos fizeram com que não houvesse coleta de lixo no interior, trabalho 
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que  devia  ser  retomado;  disse  que  a  enxurrada  da  semana anterior  fez  vários  animais 
ficarem dentro d'água nas imediações da estrada Arthur Dickow e bueiros fossem levados 
adiante e falou da necessidade de abertura de valetas para evitar novas ocorrências como 
aquela,  além de substituição da tubulação lá existente por uma de maior capacidade de 
escoamento;  disse que a  comunidade  estava insatisfeita  com o alto  volume do som de 
muitos automóveis, o que estava motivando o estudo de iniciativas para permitir o sossego 
público, e apelou aos jovens que ouviam som em volume alto para que o moderassem; 
elogiou a decoração natalina da Praça da Emancipação e disse que havia necessidade de 
nela instalar lixeiras ou realizar limpeza no sábado e no domingo, já que ela era muito 
visitada nos finais de semana.

5. O Vereador Itamar Puntel  disse que participou de reunião com a EMATER e o IBGE, 
quando tratou-se do levantamento periódico da produção agrícola e ficou chocado com a 
informação  de  que  40% das  áreas  de  cultivo  de  arroz  ainda  não  havia  sido  plantada, 
quantidade alta para o mês de dezembro; disse que o excesso de chuvas também estava 
prejudicando culturas como as de cebola, batata inglesa e feijão, situação que prejudicava 
os agricultores e o município, embora ainda não tenha sido possível contabilizar a quebra 
da produção; parabenizou a Associação das Trabalhadoras Rurais de Agudo pelos vinte 
anos de fundação que seriam completados no dia seguinte, período em que tal entidade 
lutou para conquistar seus direitos.

6. O Vereador João de Deus disse que os parlamentares entendiam os prejuízos causado pelo 
excesso de chuvas ocorrido nos últimos meses, o que vinha impedindo o plantio de arroz e 
danificando a produção de fumo; disse que os Vereadores vinham buscando alternativas 
para amenizar os prejuízos da agricultura que muito preocupavam os agricultores e disse 
que Deus daria solução para aqueles problemas; falou sobre a necessidade de pintura de 
faixa de segurança nas imediações da Estação Rodoviária e disse que teve seu pedido de 
realização de serviço na parte alta da Vila Caiçara atendido, onde as enxurradas vinham 
prejudicando várias casas.

7. O Vereador Moisés Kilian disse que estava alegre por retornar à Câmara Municipal depois 
de terminada sua licença para tratar  de assuntos de interesse particular;  manifestou sua 
preocupação  com a situação  da  agricultura  devido  ao excesso de chuvas,  situação  que 
repercutiria no comércio local, e disse que tal preocupação era compartilhada pelo senhor 
Prefeito Municipal que determinou que as máquinas do município fossem liberadas para a 
realização de serviços aos sábados, já que havia muitas estradas em condições inadequadas.

8. O  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que  representou  a  Câmara  Municipal  na  I  Conferência 
Municipal de Defesa Civil, quando palestraram representantes da CEEE e do consórcio da 
Usina Dona Francisca que falaram sobre os sistemas de segurança daquela Usina; disse que 
a  comunidade  podia  ficar  tranquila  quanto  aos  aspectos  de  segurança  da Usina,  que  a 
mudança climática levou ao estudo de critérios para evitar ou amenizar futuros problemas e 
que outros eventos do gênero seriam realizados; disse que a agudense Rute Carla Böck foi 
escolhida  a  Mais  Bela  Gaúcha  entre  cinco  mil  candidatas,  o  que  devia  orgulhar  os 
agudenses, e parabenizou-a pela conquista; disse que o excesso de chuvas vinha causando 
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muitos prejuízos, alguns irrecuperáveis, nas culturas de fumo e arroz, o que recomendava a 
adoção de medidas de apoio, como a decretação de “Estado de Emergência”, medida que o 
senhor  Prefeito  Municipal  estava  tomando;  disse  esperar  que  os  prejuízos  fossem 
amenizados pela elevação dos preços agrícolas.

O senhor Presidente  disse que as chuvas estavam causando muitos  prejuízos às vias  e às 
culturas de arroz, devido ao fim do período de plantio,  e fumo; disse que, em viagem do 
senhor  Prefeito  Municipal  a  Brasília,  foram  liberados  recursos  oriundos  de  emendas  do 
Deputado Paulo Pimenta para o hospital e para a construção de um quadra coberta na Escola 
Três  de  Maio  e  que  estava  por  ser  disponibilizado  metade  dos  recursos  destinados  à 
construção do novo prédio da Escola Alberto Pasqualini; disse que a Escola Três de Maio 
estava convidando para a cerimônia de formatura dos alunos do 9.º ano e que outras Escolas 
estavam convidando para as formaturas de seus alunos.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Rui Milbradt abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão Geral  sobre o Projeto de Lei   n.o 34/2009-E, que “CRIA OS CONSELHOS 

ESCOLARES NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”: o Vereador Paulo Unfer disse que a proposição era importante porque 
os  Conselhos  Escolares  das  escolas  municipais  atuariam de  forma  democrática,  sendo 
composto pelo Diretor da unidade escolar e por representantes de professores, de pais e da 
comunidade; o Vereador Vilson Dias disse que havia contradição entre os artigos 5.º e 7.º 
da  proposição  e  requereu  vistas  ela;  havendo  concordância  dos  líderes  de  bancada,  o 
senhor Presidente concedeu vistas ao Vereador Vilson Dias.

2. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei   n.o 35/2009-E,  que  “DENOMINA RUA DA 
CIDADE  DE AGUDO”:  o  Vereador  Vilson  Dias  disse  que  a  proposição  estava  bem 
fundamentada  e  que  o  nome  sugerido  para  aquela  homenagem  era  dela  merecedor. 
Votação: aprovado por unanimidade.

3. Discussão sobre  o Requerimento n.o 16/2009: nenhum Vereador manifestou-se. Votação: 
aprovada por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 36/2009-E, 37/2009-
E e 38/2009-E: nenhum Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Dário Geis parabenizou à senhorita Rute Böck pela conquista do título de Mais 

Bela Gaúcha,  o que muito orgulhava a todos, e convidou para a audiência pública que 
ocorreria  no dia 14 seguinte para debater  sobre a proposição de orçamento para o ano 
seguinte; falou sobre a necessidade de o município ter um caminhão de bombeiros para 
atender eventuais sinistros em estufas, em especial no período que se vivia de secagem de 
fumo; falou sobre a necessidade de construção de um redutor de velocidade na Avenida 
Borges  de  Medeiros,  na  esquina  com a  Rua  Voluntários  da  Pátria,  visando  evitar  os 
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acidentes que vinham ocorrendo; disse que apresentaria Pedido de Informações para saber 
porquê a empresa Luiz Carlos Ferranti, que recebeu auxílio financeiro do município, ainda 
não havia se instalado apesar de o prazo para fazê-lo ter acabado.

2. O Vereador Rui Milbradt parabenizou a Mais Bela Gaúcha, a senhorita Rute Böck, jovem 
de Linha Nova que, segundo o parlamentar, veio do anonimato para representar Agudo no 
Rio Grande do Sul; disse que mais um acidente  havia ocorrido na esquina da Avenida 
Borges de Medeiros com a Rua Voluntários da Pátria e que, apesar dos pedidos feitos ao 
Poder Executivo, nenhum providência foi tomada naquele local; disse que a fiscalização do 
município não vinha atuando quanto às condições dos passeios públicos e que a presença 
do Vereador Moisés Kilian na Câmara facilitaria o encaminhamento das soluções sugeridas 
pelos Vereadores; disse que o mau tempo não devia ser usado como desculpa para a não 
realização de obras e que os recursos que estavam por chegar aos cofres do município 
deviam beneficiar a comunidade; disse que todo o município estava em condições ruins, 
que  todas  as  estradas  estavam  prejudicadas  e  que  devia-se  pagar  horas-extras  aos 
funcionários que tinham real capacidade de trabalho e contratar mais máquinas para não 
deixar os contribuintes desamparados.

3. O Vereador Moisés Kilian disse que os responsáveis pelas Secretarias tinham que estar 
preparados para atuar em todos os momentos, inclusive os delicados, e que o contribuinte 
sempre tinha razão, pois era ele quem sustentava a todos; parabenizou a senhorita Rute 
Böck pela conquista e o Vereador Alan Müller pela iniciativa de propor o nome do seu avô, 
José Carlos Killian, para uma rua da cidade e disse que quem não sabe ouvir críticas não 
deve trabalhar em uma repartição pública.

4. O Vereador Itamar Puntel disse que a senhorita Rute Böck conquistou o título de Mais Bela 
Gaúcha e que, por isto, merecia os parabéns de toda a comunidade; disse que seus pais, 
trabalhadores da cultura do fumo, mereciam aquela conquista, e que, segundo ela, a maior 
lição de vida que era o somatório diário de carinho, de amizade, de amor e de fraternidade, 
valores que eram cultuados por sua família e que a levou àquela conquista.

5. O Vereador  Vilson Dias  disse que empresários  das  imediações  da esquina  da Avenida 
Borges de Medeiros com a Rua Voluntários da Pátria testemunhavam o perigo que havia 
naquele  local,  recomendando  a  tomada  de  urgentes  providência  para  solucionar  tal 
problema, e que situação semelhante havia na esquina da Avenida Floriano Zurowski com 
a  Rua  Barão  do  Rio  Branco;  disse  que  os  Vereadores  eram  corresponsáveis  pelas 
proposições aprovadas, como era o caso da que concedeu auxílio financeiro à empresa Luiz 
Carlos  Ferranti,  quando  a  Câmara  Municipal  deu  um voto  de  confiança  na  instalação 
daquela empresa no Distrito Industrial, sem colocar tal proposição em dúvida; disse que 
novas proposições, semelhantes àquela, não deviam ter a mesma facilidade que aquela teve 
para serem aprovadas e que os Vereadores não tiveram capacidade de obter informações 
para saber quem era aquela empresa que pretendia se instalar em Agudo, lição que devia 
ser  aprendida;  disse  esperar  que,  caso  já  tivesse  ocorrido  repasse  de  recursos  àquela 
empresa, eles fossem recuperados pelo município.

O senhor Presidente disse que a situação das estradas era precária, que muitas críticas sobre o 
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tema chegavam aos Vereadores, mas que houve excesso de chuvas na quarta-feira anterior e 
que, logo após a chuva, a Secretaria de Obras empenhou-se, como continuou fazendo depois, 
na recuperação das condições de trafego das estradas.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 14 de dezembro de 2009.

Agudo, 7 de dezembro de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


