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Data: 30 de agosto de 2010.
Hora: 19 horas.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Alan Müller (PMDB), Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), 
João de Deus (PSDB), Rui Milbradt (PP), Stefhan Stopp (PMDB), Valério Trebien (PMDB) e 
Vilson Dias (PP).
O  senhor  Vice-Presidente,  Vereador  Itamar  Puntel,  disse  que  assumiu  a  Presidência 
interinamente enquanto o senhor Presidente atuava na chefia do Poder Executivo e que a 
Câmara Municipal estava funcionando com oito Vereadores, pois não foi convocado suplente.
Apreciação de atas: A Ata n.o 32/2010 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 312/2010, 313/2010 e 314/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que o municipio gastou mais de cem mil reais em horas-

extras  de  janeiro  a  junho,  valor  que  estranhava,  como o  número  de  horas-extras,  pois 
serviços não eram executados devido ao mau tempo; disse que a atuação da Brigada Militar 
na abordagem de veículos mostrava o interesse em arrecadar e que o objetivo devia ser 
inibir o tráfico de drogas e a bandidagem; disse que a Guarda Municipal, a ser criada, faria 
a Brigada Militar priorizar a busca de bandidos e que um cidadão que o agrediu era da Vila 
Caiçara, embora aquela comunidade tivesse a maioria de pessoas trabalhadoras.

2. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
3. O Vereador Valério Trebien abriu mão de sua inscrição.
4. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
5. O Vereador Alan Müller abriu mão de sua inscrição.
6. O Vereador Dário Geis disse que foram gastos, em seis meses, mais de R$ 116.000,00 em 

horas-extras e mais de R$ 48.000,00 em diárias e que procuraria saber quais servidores 
fizeram mais serviços extras; disse que alguns serviços extras eram justificáveis, como os 
dos motoristas de ambulância, e que cursos questionáveis eram custeados por diárias.

7. O Vereador João de Deus falou sobre a necessidade de realização de melhorias na parte alta 
da Rua das Acácias, onde havia valetas muito fundas e tubulação de acima da via; disse 
que  o  número  de  horas-extras  realizado  não  foi  destinado  à  solução  daquele  tipo  de 
problema  e  que  parte  da  população  estava  sendo  beneficiada  em detrimento  de  outra, 
falando sobre a necessidade daquele serviço; disse que os moradores da Vila Caiçara eram 
pessoas trabalhadoras e de bem, mas que lá também havia problemas, como na cidade.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador João de Deus mão de sua inscrição.
2. O Vereador Dário Geis abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
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1. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.o 22/2010-E,  que  "INSTITUI  A 
GRATIFICAÇÃO  DE  DIFÍCIL  ACESSO  À  MERENDEIRAS,  SERVENTES  E 
SECRETÁRIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS": o Vereador João de Deus disse que a 
Gratificação de Difícil  Acesso era justa  e  que os Vereadores pediram sua adoção para 
beneficiar servidores que ganhavam menos; disse que tal Gratificação devia ser estendida a 
outros  servidores  que  pouco percebiam,  como os  que  atuavam em serviços  braçais;  o 
Vereador Dário Geis disse que muitas merendeiras  de escolas do interior  tinham de se 
deslocar  da cidade  até  os educandários  e  que os  professores  que residiam na cidade e 
atuavam  em  escolas  próximas  não  deviam  procurar  atuar  em  escolas  distantes  para 
perceber a Gratificação, pois a matéria visava igualdade de tratamento para profissionais 
de remunerações díspares; o Vereador Rui Milbradt disse que reivindicou a matéria porque 
os servidores por ela beneficiados tinham dificuldades para ir ao trabalho; disse que aquele 
benefício era justo e que outras classes deviam ser beneficiadas, já que percebiam baixa 
remuneração; o Vereador Valério Trebien disse que a proposição vinha sendo reivindicada 
pelos beneficiados porque eles próprios vinham custeando o deslocamento até o trabalho, 
custeio que passaria a ser feito pelo município caso a distância entre residência e local de 
trabalho superasse três quilômetros. Votação: aprovado por unanimidade.

2. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.o 23/2010-E,  que  "DISPÕE  SOBRE  A 
RATIFICAÇÃO  DO  PROTOCOLO  DE  INTENÇÕES  PARA  A  CELEBRAÇÃO  DE 
CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO": nenhum Vereador manifestou-se. Votação: 
aprovado por unanimidade.

3. Discussão Geral sobre o Projeto de Lei n.o 24/2010-E, que "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 
DA  ASSOCIAÇÃO  PÚBLICA  CONSÓRCIO  DE  DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL  DA  QUARTA  COLÔNIA  (CONDESUS/QUARTA  COLÔNIA)  E 
SOBRE  A  PARTICIPAÇÃO  DO  MUNICIPIO":  nenhum  Vereador  manifestou-se. 
Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 25/2010-E e 26/2010-
E: nenhum Vereador fez uso da palavra.
Explicações Pessoais: Nenhum Vereador manifestou-se.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 30 de agosto de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Itamar Puntel
Vice-Presidente


