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Data: 13 de setembro 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 34/2010 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob o n.o 

335/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram apresentados  o  Projeto  de  Lei  n.º 27/2010-E e  o 
Projeto de Resolução n.º 8/2010.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Valério Trebien abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Vilson Dias falou sobre a necessidade de realização de melhorias nos acessos 

às propriedades de Rincão do Pinhal visando facilitar o escoamento da produção leiteira.
3. O Vereador Alan Müller abriu mão de sua inscrição.
4. O Vereador Dário Geis disse que apresentaria indicações e que foi realizado patrolamento 

na estrada de desvio de Várzea do Agudo e falou sobre a necessidade de recuperação da 
estrada de acesso ao antigo Matadouro Schorn; convidou os Vereadores para jantar que 
seria realizado em sua casa após atividade de estudo de uma proposição.

5. O Vereador Itamar Puntel abriu mão de sua inscrição.
6. O Vereador João de Deus abriu mão de sua inscrição.
7. O Vereador Rui Milbradt falou sobre a necessidade de recuperação da estrada de acesso às 

propriedades Schütz e Drescher, em Rincão do Pinhal, necessária ao transporte de leite, e 
da estrada de Linha Teutônia Sul que dá acesso às propriedades Cavalheiro, Kuhlmann e 
Behrenz; disse que um candidato na eleição que estava por ocorrer prometeu a elevação do 
salário mínimo para R$ 2.500,00, o que considerou uma promessa irresponsável.

8. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
O senhor Presidente disse que participou de reunião preparatória da Semana Sindical, evento 
regional que tinha o apoio da FETAG, de cooperativas, da EMATER e das Secretarias de 
Educação  e  da  Agricultura;  disse  que  o  evento  previa  visitas  às  propriedades  rurais  do 
município e reuniões nas comunidades sobre prioridades locais e para orientações e com o 
objetivo de diagnosticar a situação das famílias rurais, incentivar a participação nos sindicatos 
e levantar boas experiências; disse que a Câmara Municipal cedeu seu plenário para a abertura 
de  tal  evento  e  poderia  ajudar  na  divulgação;  disse  que  nova regulamentação  exigia  das 
concessionárias de energia elétrica que todos os municípios tivessem postos de atendimento, a 
redução do prazo para religação do abastecimento em caso de corte e a notificação de corte ao 
usuário antes de sua efetivação.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Valério Trebien abriu mão de sua inscrição.
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2. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n.º 27/2010-E e o Projeto 
de Resolução n.º 8/2010: nenhum Vereador fez uso da palavra.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Dário Geis disse que o caminhão de bombeiros do município estava em uma 
cidade vizinha havia muito tempo sem que a Secretaria de Obras fizesse, como prometido, um 
orçamento sobre os gastos necessário para colocá-lo em condições de operar;  disse que o 
Rotary Club comprometeu-se a organizar uma equipe de bombeiros voluntários, mas que tal 
iniciativa dependia daquela iniciativa do município; falou sobre a necessidade de o município 
dar solução ao ginásio de esportes, do qual foi retirado o piso, já que entidades tinham de ter 
uma  decisão  do  Poder  Executivo  sobre  a  possibilidade  de  uso  do  local  para  eventos 
beneficentes; disse que era necessário que voltasse a circular o jornal “Abra o Olho”.
2. O Vereador Valério Trebien disse que, no dia 27 seguinte, seriam realizadas audiências 
públicas  para  tratar  sobre  o  Plano  Local  de  Habitação  de  Interesse  Social;  disse  que  a 
proposição que alterava a lei que criou o programa PROLEITE-AGUDO recebeu emenda de 
sua  autoria  que  estendia  a  produtores  que  tinham  cursos  técnicos  com  a  disciplina 
Bovinocultura a dispensa de curso de capacitação para aderir ao programa, já que ministrantes 
de cursos do programa eram técnicos que tinham aquele curso.
3. O Vereador  Itamar  Puntel  disse que praças  da cidade  não vinham recebendo reformas, 
serviço  que  a  população  vinha  reclamando,  e  que  havia  projeto  abrangente  do  Poder 
Executivo sobre o tema; disse que nos próximos dias e antes de tal reforma, seriam realizadas 
obras na Praça Padre Francisco Schuster, com a colocação de novos brinquedos e de tela em 
seu entorno, além da realização de pintura nos equipamentos.
O senhor Presidente lembrou de reunião dos Vereadores para estudar a proposta preliminar de 
novo Plano Diretor do município que ocorreria na quarta-feira seguinte e convidou para o 
jantar que ocorreria no CTG Sentinela do Jacuí, na sexta-feira próxima, em homenagem à 
Semana Farroupilha, evento do qual a Câmara Municipal era um dos posteiros.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 13 de setembro de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


