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Data: 7 de junho 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).
Abertura da Semana Legislativa: Foi executado o Hino de Agudo; o senhor Presidente 
lembrou que a Semana Legislativa era instalada para comemorar o aniversário de instalação 
da Câmara Municipal de Agudo e lembrou informações sobre os Vereadores da primeira e da 
segunda legislaturas; o senhor Presidente falou sobre a programação da Semana Legislativa 
2010, da qual fazia parte a Marcha de Vereadores a Porto Alegre, quando seriam apresentadas 
reivindicações de municípios da região ao Governo do Estado, a Sessão Solene de outorga do 
título Mérito Comunitário aos senhores Jorge Lopes e Jeni Marta Anunciação e a audiência 
pública sobre a Lei da Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e o Projeto de Lei 
que tratava da indenização aos proprietários de áreas com mata nativa.
Apreciação de atas: A Ata n.o 19/2010 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob o n.o 

222/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram  apresentados  os  Projetos  de  Lei  n.os 17/2010-E, 
18/2010-E e 19/2010-L e o Requerimento n.º 18/2010.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Alan Müller parabenizou a Secretaria de Assistência Social pela iniciativa de 

apresentar à Câmara Municipal seu relatório de atividades, iniciativa que devia servir de 
exemplo  a  outras  Secretarias;  disse  que  aquela  Secretaria  fazia,  em  média,  450 
atendimentos  por  mês  e  atendia  80  crianças  e  4  grupos  de  terceira  idade;  disse  que 
acompanhou a atividade de coleta de lixo e plantio de árvores realizada pela SEJAMIGO 
na Semana do Meio Ambiente e que havia falta de consciência de parte da população, já 
que muitas embalagens de agrotóxicos foram encontradas.

2. O Vereador Dário Geis parabenizou os Vereadores e os ex-Vereadores pela passagem da 
Semana Legislativa, destacando que cada um deles fez o melhor por Agudo; disse que, no 
dia seguinte, o caminhão-pipa do município seria levado ao município de Getúlio Vargas 
para  ser  modificado  e  deixado  em condições  de  atuar  como  caminhão  de  bombeiros, 
iniciativa que contava com a parceria do Rotary Club; disse que, na semana anterior, o 
Rotary Club realizou campanha de distribuição de cobertores em localidades do município 
onde a população carente necessitava de ajuda; falou sobre a necessidade de realização de 
melhorias na estrada de Cerro Seco que passa pelas propriedades Priebe e Raddatz.

3. O  Vereador  Itamar  Puntel  agradeceu  à  Secretaria  de  Assistência  Social  por  ter  dado 
conhecimento aos Vereadores de suas atividades  que eram realizadas  com empenho na 
ajuda  às  pessoas  necessitadas;  disse  que,  na  quinta-feira  anterior,  indivíduos  estiveram 
assustando moradores da região serrana mas que, felizmente, a Brigada Militar conseguiu 
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capturá-los depois de eles se refugiarem em um mato e agradeceu à Brigada pela serviço 
realizado e aos moradores que denunciaram a presença de um veículo estranho na região; 
falou sobre a necessidade de recuperação da estrada que liga Agudo à Serraria Scheitt.

4. O Vereador João de Deus disse que a Câmara Municipal estava completando 51 anos de 
caminhada, que os primeiros Vereadores enfrentaram dificuldades, mas que seu trabalho 
permitiu que os parlamentares atuais tivessem melhores condições de trabalho; disse que 
foi  realizada  pintura  no  quebra-molas  existente  defronte  à  Escola  Willy  Roos e  que  o 
trabalho da Secretaria de Assistência Social era sério e transparente na ajuda a pessoas em 
situação de risco e estava tendo resultados, o que foi possível perceber na apresentação do 
relatório de atividades daquela Secretaria realizada naquela noite.

5. O Vereador Rui Milbradt manifestou satisfação por voltar à Câmara Municipal e disse que 
o município vinha enfrentando dificuldades na recuperação de vias que, apesar de o senhor 
Prefeito ser conhecido por recuperar estradas, isso não vinha ocorrendo, o que causava 
descontentamento na população, apesar de o município ter recebidos muitos recursos; disse 
que as condições climáticas adversas recomendavam paciência e esperança à população 
que vinha ameaçando exigir, nos meios de comunicação, providências, como a de Linha 
Araçá, que queria a construção das cabeceiras de uma ponte para a qual o município havia 
recebido recursos do Governo Federal; disse que a reconstrução da ponte das imediações 
da propriedade Friedrich, em Linha Teutônia, estava demorando apesar de ser uma ligação 
importante com Paraíso do Sul e de sua importância para o comércio de Agudo.

6. O Vereador Stefhan Stopp disse que a chuva estragou o serviço de recuperação da estrada 
de Linha Boêmia, mas que nova recuperação estava por ser realizada, e que a ponte de 
Linha Araçá, por recomendação da empreiteira, não seria usado por quarenta e cinco dias 
depois de pronta, sendo que as cabeceiras seriam construídas depois desse período; disse 
que participou da festa da comunidade de Novo São Paulo e que foi iniciado o plantio de 
árvores no parque da barragem Dona Francisca.

7. O  Vereador  Valério  Trebien  disse  que  a  ponte  de  Linha  Araçá  estava  esperando  o 
transcurso  do  prazo  de  cura  do  concreto  armado  para  evitar  riscos  aos  eventuais 
transeuntes, que a construção das cabeceiras estava por iniciar e que a ponte que liga Linha 
Teutônia ao Canto Católico estava em etapa de licitação e sua construção deveria estar 
concluída em trinta  dias; disse que foi  construída uma ponte em Linha São Pedro, que 
estava sendo construída uma na britadeira Cassel e que estavam por ser construídas duas 
nas imediações da propriedade Balsan, em todos os casos estando obedecidos os prazos 
legais;  disse  que  a  comunidade  da  Escola  Três  de  Maio  estava  indignada  com  a 
impossibilidade de praticar esportes no campo adquirido para isto porque a concessionária 
AES Sul ainda havia retirado de tal campo a rede de energia elétrica que por ali passava, e 
solicitou  que a  Câmara  Municipal  encaminhasse  àquela  concessionária  correspondência 
solicitando tal providência; disse que estava por iniciar a Copa do Mundo da África do Sul 
e que esperava que o Brasil conquistasse o hexacampeonato nesse certame.

8. O Vereador Vilson Dias disse que o caso relatado pelo Vereador Valério Trebien, da rede 
elétrica das imediações da Escola Três de Maio, era motivo de revolta, e que deixava a 
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impressão  de  que  era  necessário  ocorrer  uma  tragédia  para  que  providências  fossem 
tomadas,;  falou sobre a necessidade de a  liderança do governo pleitear  a  realização  de 
recuperação do acesso à comunidade Santo Antônio, em Linha dos Pomeranos e pediu que 
a comunidade divulgasse o programa de atendimento domiciliar  realizado pelo hospital 
para acompanhar pacientes que necessitassem desse tipo de serviço, sem custo para suas 
famílias.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador João de Deus abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Itamar Puntel abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão sobre o Requerimento n.º  18/2010: o Vereador Rui Milbradt disse que havia 

necessidade de agilizar a tramitação da proposição objeto do Requerimento porque no dia 
22  seguinte  haveria  uma solenidade  na  Escola  em que  o  homenageado  era  Diretor;  o 
Vereador  Vilson  Dias  pediu  que  o  Requerimento  fosse  retirado  argumentando  que  a 
homenagem póstuma pretendida pela proposição que dele era objeto só podia ser realizada 
após um ano do passamento do homenageado, o que não seria o caso se tal proposição 
fosse votada até o dia 22 seguinte; disse que a retirada de tramitação do Requerimento não 
significava a retirada da proposição dele objeto, a qual poderia continuar tramitando; pediu 
que o Requerimento fosse rejeitado caso não fosse retirado pelo autor; o Vereador Valério 
Trebien disse que o Requerimento ia contra leis aprovadas pela Câmara, que a homenagem 
pretendida pela proposição objeto era justa e que ela seria aprovada mesmo sem o caráter 
de  urgência  especial,  já  que  devia-se  fazer  homenagens  póstumas  denominando 
logradouros  públicos  somente  depois  de  transcorrido  um  ano  do  passamento  do 
homenageado;  o Vereador Rui Milbradt, autor do Requerimento, disse que a proposição 
feria o Código de Posturas e requereu sua retirada de tramitação, o que foi deferido pelo 
senhor Presidente.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 17/2010-E, 18/2010-
E e 19/2010-L: nenhum Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que o Deputado Luiz Carlos Heinze visitou Agudo, quando 

disse  que  as  regras  para  a  tomada  de  empréstimos  pelos  orizicultores  que  foram 
prejudicados pelas enchentes deviam ser modificadas para permitir que maior número deles 
fossem beneficiados;  disse  que  tais  regras  deviam incluir  a  ocorrência  de enchentes,  a 
elaboração de laudo técnico sobre as perdas, a permissão de financiamento para todos os 
itens financiáveis e o aumento do limite financiável, entre outras mudanças; disse que o 
Deputado vinha  atuando pelo setor  fumageiro  e  que sua  atuação  devia  ser  unida à  do 
Movimento  dos  Pequenos  Agricultores;  disse  que  o  Deputado  José  Otávio  Germano 
destinou recursos  para a  sinalização  de ruas  de Agudo e  que,  a  cada  dia,  estava  mais 
convicto de estar no partido certo, já que seus Deputados vinha encaminhando recursos 
para Agudo, como os R$ 100.000,00 destinados pelo Deputado Luiz Carlos Heinze para a 
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pavimentação  da  Rua  Hugo  Karl  Bräunig;  disse  que  havia  previsão  de  verba  para  o 
asfaltamento da Avenida Concórdia, conforme adiantou o Deputado José Otávio Germano, 
e que outras verbas estavam sendo encaminhadas por políticos do PP.

Em  comunicação  urgente  da  liderança  do  DEM,  o  Vereador  Dario  Geis  convidou  para 
palestra do ginecologista Ronald Bolsemeier, organizada pelo Rotary Club, sobre o tema "A 
ótica na saúde da mulher", sendo que o ingresso ao evento seria possível com a doação de 
alimentos; manifestou o seu apoio contra a falta de vontade da concessionária AES Sul em 
relação à remoção de um poste de um campo da Escola Três de Maio, falta de vontade que, 
talvez, explicasse o fato dos projetos Pró-luz não estarem avançando.
O senhor Presidente  convidou os senhores Vereadores para participarem da V Marcha de 
Vereadores a Porto Alegre e convocou-os para a Sessão Solene de outorga do título Mérito 
Comunitário  aos senhores Jorge Lopes e Jeni Marta Anunciação a ocorrer na quinta-feira 
seguinte, às 19 horas, e a comunidade em geral sobre a audiência pública que trataria sobre a 
Lei da Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e o Projeto de Lei que tratava da 
indenização aos proprietários de áreas com mata nativa.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 7 de junho de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


