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Data: 12 de julho 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 25/2010 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 255/2010, 261/2010 e 258/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei n.o 21/2010-E.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Valério Trebien abriu mão de sua inscrição.
3. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
4. O Vereador Alan Müller abriu mão de sua inscrição.
5. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de realização de melhorias na pinguela da 

Vila Caiçara,  de onde caíram uma criança e um idoso, de melhorias na iluminação dos 
fundos da Biblioteca Pública Municipal que estava servindo para encontros de marginais e 
de namorados e de início das obras da ponte de Canto Católico existente nas proximidades 
da propriedade Friedrich.

6. O Vereador Itamar Puntel abriu mão de sua inscrição.
7. O Vereador João de Deus falou sobre a necessidade de recolhimento de galhos na Vila 

Caiçara e de colocação de cargas de cascalho no acesso à propriedade Friedrich, em Várzea 
do Agudo.

8. O Vereador  Rui  Milbradt  disse  que  muitos  acidentes  vinham ocorrendo  no município, 
inclusive no interior e com morte, e que eles ocorriam na Curva do Cotovelo apesar de ela 
não ser tão perigosa; disse que se estava tendo dificuldades para trafegar nas estradas e que 
o clima vinha prejudicando a manutenção das vias, o que recomendava paciência e um 
planejamento da Secretaria de Obras para realizar tal serviço logo que possível; disse que 
uma entidade esportiva de Vera Cruz tinha grande número de troféus, o que era possível 
pelo grande número de patrocinadores de eventos esportivos, e que Agudo devia exigir dos 
bancos da cidade patrocínios para o esporte.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Dário Geis abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Alan Müller abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão Geral sobre  o  Projeto de Lei n.º 19/2010-L, que “DENOMINA GINÁSIO DA 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SETE DE SETEMBRO COMO 
“GINÁSIO PROF. ARNO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”: o Vereador Dário Geis 
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disse que o homenageado pela proposição foi importante nas comunidades em que passou, 
a última a de Picada do Rio, onde atuou na Escola 7 de Setembro; disse que tal homenagem 
não estava sendo feita em vida e que faria sua família também se sentir  homenageada. 
Votação: aprovado por unanimidade.

2. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.º  20/2010-L,  que  “PRORROGA 
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  DE  EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO”: 
nenhum Vereador manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n.o 21/2010-E: o Vereador 
Dário Geis disse que Agudo preservava suas origens germânicas, que a proposição permitiria 
o resgate  de danças germânicas  e que uma proposição relativa a um professor de música 
poderia ser enviada à Câmara Municipal;  o Vereador Valério Trebien disse que a Câmara 
Municipal já havia aprovado a contratação de um professor de língua alemã e que a matéria 
em debate tratava da contratação de um professor de danças; disse que era necessário, antes 
de contratar o professor, como pretendia a proposição, criar o cargo que ele preencheria e que, 
apesar da importância da iniciativa, tal contratação devia ter amparo legal.
Explicações Pessoais: Nenhum Vereador manifestou-se.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 12 de julho de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


