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Data: 19 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 26/2010 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Nenhuma foi lida.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Resolução n.o 7/2010.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Valério Trebien abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
3. O Vereador Alan Müller abriu mão de sua inscrição.
4. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de realizar manutenção nas estradas do 

Canto Católico, Linha Teutônia e do antigo Matadouro Schorn e de conserto no calçamento 
da Avenida Tiradentes,  nas imediações  da Brigada Militar;  disse que a divulgação dos 
resultados do ENEM mostrou que o Estado do Rio Grande do Sul tinha uma educação 
exemplar para o país e que Agudo fazia parte desta realidade; disse que a Secretaria de 
Obras fez um grande trabalho de manutenção dos canteiros da cidade, o que embelezaria 
Agudo para a Volksfest.

5. O Vereador Itamar Puntel disse que participou, no sábado anterior, do XVI Encontro de 
Corais, evento da Volksfest do qual participaram corais da região e os dois corais de Agudo 
e que contou com grande público e no qual a música trouxe boas lembranças aos presentes; 
parabenizou a Secretaria de Comércio e Turismo pela abertura da Semana do Município; 
falou sobre a necessidade de recuperação dos trechos de estradas que foram danificados 
pelas chuvas, o que ocorreria logo que elas parassem, e convidou para a Volksfest.

6. O Vereador João de Deus abriu mão de sua inscrição.
7. O Vereador Rui Milbradt disse que o frio estava afetando todo o Brasil, chegando a matar o 

gado em Mato Grosso e pinguins no Rio de Janeiro, situação que levava sérios problemas 
de  saúde  para  os  seres  humanos;  disse  que  servidores  do  município  vinham  sendo 
transportados  para  o  interior  em  caçambas,  o  que  era  inadequado,  especialmente  no 
inverno, e solicitou que esse transporte fosse realizado de outra forma para evitar que eles 
ficassem doentes, o que prejudicaria também o município.

8. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
O senhor Presidente disse que participou da abertura do IV Seminário do Arroz Irrigado, da 
apresentação do cálculo atuarial do PREVIAGUDO, da solenidade de entrega dos certificados 
de  conclusão  do  curso  de  Informática  Básica  aos  alunos  do  Telecentro  Comunitário  de 
Agudo, do Encontro de Corais, na abertura da Volksfest, e do baile de escolha das soberanas 
da Melhor Idade.
Tribuna Livre: O senhor Telmo Padilha Cézar falou sobre o tema "A história do arroz, na 
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XVII Volksfest".
Grande Expediente:
1. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Valério Trebien abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão Geral sobre o Projeto de Resolução n.º 6/2010, que “AUTORIZA A CÂMARA 

MUNICIPAL  A  REALIZAR  DESPESAS  COM  HOMENAGENS  PELO  DIA  DO 
COLONO E DO MOTORISTA”: nenhum Vereador manifestou-se. Votação: aprovado por 
unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n.o  21/2010-E e o Projeto 
de Resolução n.o 7/2010: o Vereador Valério Trebien disse que a proposição que autorizava a 
contratação de professor estava de acordo com a Lei n.o 734/1990, que não exigia a nomeação 
de professores com especificação das áreas de atuação, apesar de não estar conforme a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação; disse que, frente à Lei n.o 734/1990, tal proposição era legal e 
que, assim sendo, havia possibilidade de contratação de professor para atuar em atividades 
extracurriculares, como a de ensino da língua alemã, que era o que a proposição autorizava.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador  Dário  Geis  disse  que  a  explanação  feita  pela  orador  da  Tribuna Livre  foi 
importante também pela menção à ligação de Agudo à antiga Colônia Santo Ângelo e que, 
por ser casado com uma arquivista, reconhecia a importância de guardar coisas antigas, como 
o quadro da Vila Agudo em 1958, que havia na Câmara Municipal.
2. O  Vereador  Valério  Trebien  parabenizou  o  orador  da  Tribuna  Livre  pelo  trabalho  de 
resgate histórico da cultura do arroz que ele e sua equipe faziam, lembrando da importância 
de tal cultura para Agudo; disse que as cheias do ano causaram prejuízos para tal cultura e que 
os  orizicultores  não  tinham  amparo  em  tal  situação,  pois  estavam  endividados  e  não 
conseguiam recursos para continuar plantando, situação que prejudicaria toda a economia do 
município; disse que aquele trabalho de resgate histórico era importante e devia ser difundido 
nas escolas do município para que se compreendesse como o arroz era cultivado havia 80 
anos e como foram introduzidos avanços tecnológicos naquela cultura.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 19 de julho de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


