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Data: 2 de julho de 2012.
Hora: 19 horas e 10 minutos.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), João de Deus (PSDB),
Naldo Killian (PMDB), Paulo Unfer (PDT), Rui Milbradt (PP), Stefhan Stopp (PMDB),
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: A Ata n.o 21/2012 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências de n.os 208/2012 e
212/2012.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei n.os 23/2012-E.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador João de Deus disse que os Vereadores vinham trabalhando pelo bem da
comunidade e que, com as eleições, os parlamentares estavam enfrentando um novo
desafio, desejando a eles êxito no processo eleitoral.
2. O Vereador Naldo Killian disse que estava partindo para mais uma luta eleitoral e que ele e
o Vereador João de Deus fariam juntos campanha eleitoral, dizendo que muitas coisas eles
conseguiram para a Vila Caiçara e a cidade, como o calçamento da Avenida Floriano
Zurowski; disse que a campanha devia transcorrer de modo tranquilo e que, ao final, todos
deveriam estar de mãos dadas, cabendo à população escolher o melhor candidato; disse
que, naquele dia, começou a atuar um médico no posto de saúde da Vila Caiçara.
3. O Vereador Rui Milbradt abriu mão de sua inscrição.
4. O Vereador Stefhan Stopp desejou uma boa campanha eleitoral aos Vereadores, êxito ao
candidato Valério Trebien e que a campanha transcorresse sem ofenças de parte a parte.
5. O Vereador Valério Trebien disse que a homologação das candidaturas a Prefeito e
Vereador ocorreriam até o dia seguinte, que cada coligação apresentaria suas propostas
para os mandatos seguintes e que o país avançou muito no processo democrático; disse que
o município avançou mais que os demais no que dizia respeito à atuação do Poder
Legislativo e que, após o processo eleitoral, todos continuariam trabalhando pelos
interesses da população.
6. O Vereador Vilson Dias disse que foram definidos os candidatos a Prefeito e a Vereador,
que apenas o Vereador Dário Geis não concorreria e que a Câmara Municipal saia
fortalecida do processo de definição dos candidatos, já que os Vereadores Valério Trebien
e Rui Milbradt concorreriam a Prefeito, desenjando que eles fizessem uma disputa de alto
nível e de valorização do coletivo; manifestou seu otimismo com a composição de partidos
que se aliaram para apoiar as candidaturas de Rui Milbradt para Prefeito e Lauro Reetz
para Vice-Prefeito, candidaturas que passaram a contar com o apoio do PT na busca de
melhorias para o município; disse que Agudo contaria com um Conselho que disciplinaria
o trânsito e falou sobre a necessidade de mudar o local de desembarque de pessoas
portadoras de deficiência da Rua Mal. Deodoro para defronte à COOPERAGUDO.
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7. O Vereador Dário Geis manifestou sua alegria com a competência da 13.ª legislatura que
estava demonstrada com a definição de dois Vereadores como candidatos a Prefeito, o que
deixava esperança de que os Vereadores passassem a ser mais ouvidos pelo Poder
Executivo; desejou boa sorte aos candidatos, disse que não seria candidato e pediu que o
respeito prevalecesse na campanha eleitoral; disse que o Governo Federal liberaria mais de
oito bilhões de reais, nos seis meses seguintes, para os municípios atingidos pela estiagem,
o que permitiria a aquisição de milhares de caminhões, tratores, retroescavadeiras, patrolas,
ambulâncias e ônibus, e que tais recursos estariam à disposição dos municípios que
apresentassem projetos.
8. O Vereador Itamar Puntel manifestou alegria por haver dois Vereadores concorrendo ao
cargo de Prefeito, parabenizando os Vereadores Rui Milbradt e Valério Trebien por terem
assumido tal compromisso; disse que as campanhas eleitorais em Agudo ocorriam sem
críticas ou ofensas aos adversários, com os candidatos se limitando a divulgar o que
pretendiam fazer, e desejou uma campanha democrática aos candidatos.
O senhor Presidente manifestou sua alegria com o modo como os partidos políticos atuaram
em suas convenções, sem os gastos exagerados que houveram em outros municípios e tendo
os debates internos ocorrido de modo normal; disse que era motivo de honra e alegria o fato
de dois Vereadores terem aceito concorrer ao cargo de Prefeito.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador João de Deus abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Itamar Puntel abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão Geral sobre o Projeto de Lei n.º 18/2012-E, que “AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO A CONCEDER INCENTIVO FINANCEIRO À EMPRESA DELOI
NIETIEDT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”: nenhum Vereador manifestou-se. Votação:
aprovado por unanimidade.
2. Discussão Geral sobre o Projeto de Lei n.º 19/2012-E, que “ALTERA A LEI N.º
1.490/2003 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR
CONVÊNIO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM A INTERVENIÊNCIA
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE”:
nenhum Vereador manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.
3. Discussão Geral sobre o Projeto de Lei n.º 20/2012-E, que “AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO A CONCEDER INCENTIVO FINANCEIRO À EMPRESA MILTON C.
JAEGER – ME E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”: nenhum Vereador manifestou-se.
Votação: aprovado por unanimidade.
4. Discussão Geral sobre o Projeto de Lei Complementar n.º 1/2012-E, que “ALTERA A LEI
COMPLEMENTAR Nº 002/2002 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”: nenhum
Vereador manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.
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Discussão da Pauta: Em Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n. o 23/2012-E: nenhum
Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Rui Milbradt convocou os presentes para participar do Processo de
Participação Popular e Cidadã que ocorreria na quarta-feira seguinte, quando estariam em
votação as prioridades do Governo do Estado para o ano seguinte, pedindo o empenho de
todos para que Agudo recebesse mais recursos do governo; parabenizou os Vereadores que
estavam concorrendo à reeleição, desejando-lhes êxito, parabenizou o Vereador Valério
Trebien pela candidatura e convidou-o a fazerem ambos uma campanha limpa e com respeito
à decisão do Povo.
2. O Vereador Naldo Killian parabenizou as pessoas que trabalhavam na Escola Paraíso da
Criança pela festa realizada, disse que a sessão que transcorria era a última em que
participava, já que o Vereador titular voltaria a atuar, e desejou bom trabalho aos
parlamentares que ficariam, sempre em prol da comunidade.
O senhor Presidente convocou a comunidade para o Processo de Participação Popular e
Cidadã que ocorreria na quarta-feira, pelo qual o município poderia conseguir recursos do
Governo do Estado, pois já havia conseguido, em sete anos, mais de novecentos mil reais.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária
seguinte.
Agudo, 2 de julho de 2012.
Ver. Vilson Dias
Secretário
Ver. Paulo Unfer
Presidente

