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Data: 18 de outubro 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 38/2010 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 380/2010, 376/2010 e 377/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram apresentados  os  Projetos  de  Lei  n.os 33/2010-E  e 
34/2010-E.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Itamar Puntel disse que a Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito realizou 

audiência pública de apresentação da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
ano de 2011, quando se tratou dos recursos que seriam destinados a cada Secretaria do 
município; disse que dados preliminares do Censo 2010 indicavam redução da população 
do município, o que baixaria o índice de repasse de recursos do Fundo de Participação dos 
Municípios para Agudo; disse que tal redução também ocorreria devido ao reconhecimento 
do fato do município ter uma área menor do que a que vinha sendo considerada.

2. O Vereador João de Deus disse que, no final de semana anterior, a ponte das imediações da 
propriedade Friedrich, em Linha Teutônia, foi liberada para o tráfego.

3. O  Vereador  Rui  Milbradt  manifestou  sua  felicidade  pela  liberação  da  ponte  de  Linha 
Teutônia para o tráfego, parabenizando a Secretaria de Obras pelo feito, e pela proximidade 
que os Vereadores tiveram com a comunidade do Vereador Stefhan Stopp em evento lá 
realizado, onde se pode constatar a realização de investimentos pelo município, já que a 
estrada estava em boas condições; disse que a redução da população de Agudo, constatada 
pelo Censo 2010, resultaria  em menos recursos para o município  e  que os  Vereadores 
podiam estimular as pessoas que não foram recenseadas a fazerem participarem do Censo.

4. O Vereador Stefhan Stopp agradeceu pela cerveja que o senhor Presidente disponibilizou 
em evento esportivo do qual Vereadores participaram em sua comunidade, manifestou sua 
satisfação com o evento e agradeceu pelas palavras do Vereador Rui Milbradt.

5. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
6. O  Vereador  Valério  Trebien  disse  que  a  redução  da  população  de  Agudo  o  estava 

preocupando,  que  isto  vinha  ocorrendo  desde  o  Censo  2007  e  questionou  se  os 
trabalhadores  que atuavam na construção da ponte do Rio Jacuí poderiam ser contados 
como  moradores  de  Agudo;  disse  que,  com  o  uso  de  GPS pelos  recenseadores,  as 
coordenadas  geográficos  do  município  foram  corrigidas,  o  que  fez  com  que  alguns 
moradores passassem a ser computados em outros municípios; parabenizou os professores 
pela  passagem do  Dia  do  Professor  na  quinta-feira  anterior,  dia  em que  alguns  deles 
visitaram pontos turísticos do município que deviam receber recursos para melhorar sua 
infraestrutura.
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7. O Vereador Alan Müller abriu mão de sua inscrição.
8. O Vereador Dário Geis disse que a queda da população levaria o município a perder mais 

de  sete  milhões  de  reais  nos  quatro  anos seguintes  e  recomendou aos  Vereadores  que 
procurassem  os  trabalhadores  que  atuavam  em  obras  em  Agudo  para  que  fossem 
computados como residentes no município; parabenizou o Vereador Valério Trebien pela 
passagem do Dia do Professor e falou sobre a necessidade de reposição de uma placa 
turística das imediações da Igreja Evangélica que foi derrubada por um vendaval; disse que 
a liberação da ponte de Canto Católico para o tráfego mostrou que a Câmara conseguia o 
que queria,  desde que pressionasse pelas realizações,  o que também era mostrado pelo 
início da pavimentação das Ruas Hugo Karl Bräunig e Benno Helmuth Pöetter.

O senhor Presidente  disse que os Vereadores  deviam fazer  uma campanha no sentido de 
mostrar a importância de todos os residentes do município serem recenseados para evitar a 
perda  de  recursos  do  Governo  Federal;  parabenizou  o  Vereador  Valério  Trebien  e  os 
professores  pela  passagem do Dia  do  Professor,  disse  que  foi  importante  a  avaliação  da 
proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, realizada em audiência pública, e manifestou 
satisfação  com  a  liberação  do  tráfego  na  ponte  de  Linha  Teutônia  e  com  o  início  da 
pavimentação da Rua Benno Helmuth Pöetter.
Grande Expediente:
1. O Vereador Valério Trebien abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.º  27/2010-E,  que  “DISPÕE  SOBRE  A 

CONCESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL À COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO 
E COMERCIALIZAÇÃO CAMPONESA DO RIO GRANDE DO SUL LTDA. - CPC DO 
RIO  GRANDE  DO  SUL  E  DÁ  OUTRAS  PROVIDÊNCIAS”:  nenhum  Vereador 
manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

2. Discussão Geral sobre o Projeto de Lei n.º 28/2010-E, que “AUTORIZA A ABERTURA 
DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO  DE  2010”:  nenhum  Vereador  manifestou-se.  Votação:  aprovado  por 
unanimidade.

3. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.º  29/2010-E,  que  “AUTORIZA  A 
CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A CAIXA ESTADUAL S/A-
AGÊNCIA DE FOMENTO-RS PARA OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E 
EQUIPAMENTOS  RODOVIÁRIOS”:  nenhum  Vereador  manifestou-se.  Votação: 
aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 33/2010-E e 34/2010-
E: o Vereador Dário Geis disse que a proposição de criação de cargos poderia contemplar o 
cargo de borracheiro, já que o município muito gastava com serviços de borracharia.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador João de Deus disse que a proposição que tratava do Conselho Tutelar exigia a 
educação básica completa para dele participar, enquanto a legislação vigente exigia apenas o 
ensino fundamental; disse que atuação dos conselheiros tutelares dependia mais da formação 
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familiar  do que de  sua escolaridade  e  que  este  aspecto  não era  exigido pelo Estatuto  da 
Criança e do Adolescente;  disse que atuou por dois mandatos  no Conselho Tutelar  tendo 
apenas o ensino fundamental completo e que, mesmo assim, foi indicado como Conselheiro 
do Ano por quatro vezes, o que ocorreu porque contou com o apoio dos demais Conselheiros 
e porque procurou se capacitar para aperfeiçoar sua atuação; disse que apresentaria emenda 
àquela proposição visando manter a exigência de ensino fundamental para os pretendentes ao 
cargo de Conselheiro Tutelar.
O  senhor  Presidente  disse  que  a  realização  das  Olimpíadas  Estudantis  do  município  foi 
prorrogada para o dia 21 seguinte.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 18 de outubro de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Itamar Puntel
Vice - Presidente


