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Data: 22 de outubro de 2018.
Hora: 19 horas e 2 minutos.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes:  Alexandre Neu (PT), Cardosinho (MDB), Gelson Neuenschwander 
(PSDB),  Itamar  Puntel  (MDB),  Izabel  Lamaison  (MDB),  Lauri  Klein  (MDB),  Professor 
Mauro (PP), Rui Milbradt (PP) e Sandro Goltz (MDB).
Apreciação de atas: A Ata no 49/2018 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Leitura  de  correspondências  recebidas: Foram lidas  as  protocoladas  sob  nos 214/2018, 
215/2018 e 218/2018.
Apresentação de proposições: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Cardosinho abriu mão da inscrição.
2. O Vereador Gelson Neuenschwander disse que a população vinha cobrando dos Vereadores 

solução  para  problemas,  inclusive  sobre  questões  que  não estavam a  seu  alcance,  que 
ninguém,  inclusive  no  trabalho,  conseguia  fazer  tudo;  disse  que  solucionado  problema 
existente  em Cerro da Figueira,  falou sobre a necessidade de substituição  de lâmpadas 
defronte à Escola Santos Dumont e na rua lateral que leva à Escola Paraíso da Criança e 
disse que havia, no viveiro municipal, mudas de árvores à disposição da comunidade.

3. O Vereador  Itamar Puntel  falou sobre a necessidade de realização de coleta  de lixo no 
interior do município, especialmente em Linha dos Pomeranos, Complexo da Serra, Linha 
Nova,  como  havia  sido  anunciado  para  ser  realizado  no  dia  18,  mas  acabou  não 
acontecendo, já que a população o vinha levando até o local de coleta, e de realização de 
melhorias  na estrada que liga Linha dos  Pomeranos,  Linha  Araçá  e  Coxilha  do Araçá, 
agradeceu pela realização de patrolamento em ruas da cidade e disse que as da parte alta do 
bairro Caiçara seria realizado em breve.

4. A Vereadora  Izabel  Lamaison  disse  que,  com  o  calor,  o  mosquito  borrachudo estava 
atrapalhando o trabalho das pessoas, que, na quarta-feira, no ginásio de esportes, haveria 
reunião  com  os  líderes  comunitários  para  tratar  da  aplicação  do  BTI  de  combate  ao 
mosquito e agradeceu à Secretaria de Obras pelo atendimento a seus pedidos.

5. O Vereador Lauri Klein disse que, na semana anterior, foi concluída instalação de tubos 
defronte à obra da AFUBRA, na RST 348, que estava sendo concluído patrolamento e 
colocação de cascalho nos trechos piores da estrada de Linha Branca, que foi concluído 
patrolamento em vias de Cerro da Figueira, Cerro dos Behling, Cerro Seco e Cerro dos 
Prochnow, que substituição de lâmpadas estava ocorrendo na cidade e no interior e que o 
serviço de jardinagem e limpeza de vias estava em andamento.

6. O Vereador Professor Mauro disse que, em reunião com o Secretário das Finanças sobre a 
Lei  de Diretrizes  Orçamentárias  e  outros  assuntos,  na sexta-feira,  da qual  participaram 
outros Vereadores,  propôs-se aumentar  o índice de investimento em agricultura,  dada a 
insatisfação de agricultores com a Secretaria da agricultura, ocasião em que o Secretário 
afirmou que já está no setor jurídico da Prefeitura o Decreto de regulamentação de passeios 
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públicos; disse que Centro Desportivo Municipal estava ocioso durante os dias, local que 
poderia  ser  usado para  atividades  com jovens,  registrando  sua  indignação  com aquela 
situação; disse que houve prisões devido tráfico de drogas no bairro Caiçara, que jovens 
afirmavam a existência de facções rivais no local e relatavam ameaças a pessoas que lá 
residiam e elogiou o Delegado Eduardo Flores, sua equipe e a Brigada Militar pelo trabalho 
exemplar  de  repreensão  ao  crime;  disse  que,  na  semana  anterior,  ocorreu  sinistro  na 
residência de Delmar Jesus, em Linha Teutônia,  necessitando sua família  de doação de 
materiais para a reconstrução.

7. O Vereador Rui Milbradt disse que, na sessão anterior, nenhum Vereador de situação tratou 
do assunto polêmico que envolvia o Vereador Lauri Klein, tendo sua Senhoria passado a 
palavra,  na  ocasião,  ao  Vereador  Itamar  Puntel,  o  que  considerava  inadequado,  já  que 
demonstrava  que  aquele  Vereador  não  sabia  o  que  fazer,  preferindo  a  omissão  num 
momento de dificuldades do governo; disse que o Vereador Itamar Puntel, na oportunidade, 
falando sobre passado obscuro para defender as maracutaias do governo, apegou-se a um 
deslise que ele próprio havia cometido havia muitos anos, quando era jovem, e pelo qual já  
havia pago, e que os partidários do governo não tinham moral para falar de ninguém, pois 
estavam  envolvidos  nos  problemas  descobertos,  e  que  o  Prefeito,  o  Vice-Prefeito  e  o 
Vereador  Lauri  Klein  e  o  ex-Prefeito  que  teve  suas  contas  rejeitadas  eram  pessoas 
experientes  que sabiam o que estavam fazendo,  o  que não ocorreu com ele  próprio,  à 
época, dada sua juventude; disse que era um empresário exemplar, que ajudou muita gente, 
desafiando o Vereador Itamar Puntel a comparar quem mais ajudou pessoas com recursos 
próprios, ele mesmo ou aquele parlamentar que defendia pessoas envolvidas em problemas, 
provavelmente,  por  fazer  parte  daquele  mesmo  grupo,  já  que  o  havia  enfrentado  para 
defender seus colegas.

8. O Vereador Sandro Goltz disse que a entrada da cidade ficando com novo visual, pois a 
empresa  Pré-moldados  Scapin  estava  construindo  suas  novas  instalações  no  Distrito 
Industrial, que estavam sendo instalados tubos defronte às futuras instalações da AFUBRA, 
serviço já realizado defronte à empresa Friedrich; disse que, no domingo seguinte, seriam 
escolhidos os novos Governador do Estado e Presidente da República, pediu a Deus que 
desse  aos  eleitores  sabedoria  para  escolher  o  mais  competente,  que  cada  Vereador  era 
responsável pelos seus atos, mas não pelos de outras pessoas de seus partidos, assim como 
cada um, no trabalho, era responsável por seus atos.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Itamar Puntel abriu mão da inscrição.
2. O Vereador Gelson Neuenschwander abriu mão da inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Discussão da Pauta: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador  Professor Mauro disse que nas redes sociais  havia notícias de política sem 
nenhuma fundamentação, o que o fazia concluir de que muitos precisam rever seus conceitos 
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de respeito, ética e responsabilidade; disse que Nilmar Jordani, que concorrera a Vereador 
pelo MDB e postulara cargo no Legislativo, comentou no Facebook que os eleitores deviam 
ser  criteriosos  para  renovar  a  câmara  municipal  na  eleição  seguinte,  sinalizando,  com 
reticências,  a  necessidade  de  reflexão,  ao  que  respondera  que  irregularidades  estavam 
ocorrendo do Poder Executivo; afirmou que nunca na história de Agudo houve tantos casos 
investigados de corrupção no governo, como vinha ocorrendo, envolvendo o Prefeito, o Vice-
Prefeito e pessoas com cargo de confiança e que tais casos não diziam respeito ao Poder 
Legislativo,  o  que  mostrava  a  necessidade  de  mudança  no  Executivo;  disse  que  Liete  e 
Vanderlei  Schmengler  questionaram  em  rede  social  que  propostas  haviam  na  Câmara 
Municipal, manifestando indignação e desejo de que o Povo mudasse, que não era necessária 
plateia  na  Câmara,  mas  pessoas  que  queiram  ver  o  município  cada  vez  melhor  e  que 
participassem das  sessões para cobrar  atitudes  positivas  dos Vereadores  atitudes,  já  que a 
fiscalização do Legislativo e do Executivo devia ser feita pelo povo e que concordavam com 
eles a respeito da necessidade do povo mudar, pois um governo corrupto é o reflexo de um 
povo  corrupto;  disse  que,  no  cotidiano,  havia  muitos  feitos  corruptos,  como  o  “jeitinho 
brasileiro” de resolver problemas, a compra de CD’s piratas, o adulteramento de gasolina por 
donos de postos e atestados médicos falsos, entre outros, que mostravam que o Povo devia 
mudar seus conceitos e atitudes.
2. O Vereador Cardosinho disse que não concordava com o Vereador Rui Milbradt que incluiu 
a base do governo nos problemas, o que incluía os Vereadores, já que, se o Vereador Lauri 
Klein fez coisa errada, já estava pagando, pois foi afastado do trabalho, que o MDB avaliou o 
que devia ser feito em relação a tal parlamentar e que o MDB tinha gente honesta, o que era 
seu próprio caso; disse que todos os partidos tinham pessoas desonestas e pessoas sérias, 
pediu ao Vereador Rui Milbradt indicasse nominalmente os envolvidos para não constranger 
os que não estavam.
3. O  Vereador  Itamar  Puntel  convidou  para  audiência  pública  da  Comissão  de  Finanças, 
Orçamento  e  Mérito  sobre  a  proposta  de  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  para  2019 que 
ocorreria no dia 26, às 16h00, e disse que participou de espetáculo de crianças e jovens no 
Avenida, entidade que seria atendida pelo município com recursos logo que a documentação 
necessária  estivesse  completa;  disse  que  o Vereador  Rui  Milbradt  estava  generalizando  o 
MDB e dizendo que toda a situação estava envolvida em problemas, que ele próprio nunca 
havia sido réu em nenhum processo, que não usava a mesma cartilha daquele parlamentar, 
pois os produtores com os quais trabalhava eram testemunhas de que ele próprio trabalhava de 
modo correto, que aquele parlamentar tinha por hábito acusar, indevidamente, todo o MDB, e 
que não defendia quem estava envolvido em acusações.
4. O Vereador Rui Milbradt disse que afirmara que estaria envergonhado se fosse Vereador de 
situação,  que  não  acusou  o  Vereador  Itamar  Puntel,  o  qual  se  sentiu  ofendido 
equivocadamente, disse que no governo dos partidos MDB, PDT e PT havia muita corrupção, 
como Vereadores de oposição indicaram, que o Vereador Gelson Neuenschwander foi infeliz, 
segundo  a  população,  ao  dizer,  na  sessão  anterior,  que  o  Vereador  Itamar  Puntel  teceu 
considerações sábias, questionou se o Vereador Itamar Puntel era realmente honesto, pois não 
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atacava ou fiscalizava os problemas do governo, como o caso de peças superfaturadas ou o da 
Patrulha Agrícola,  função que o Povo lhe incumbiu; disse que solução para os problemas 
estava  no  presente,  que  era  necessário  projetar  um futuro  sem a  corrupção  que  o  MDB 
impusera  a  Agudo,  que  os  que  acobertavam  tais  casos  também  eram corruptos,  caso  do 
Vereador Itamar Puntel,  parlamentar  que devia mostrar de que lado estava estimulando as 
pessoas a buscar informações no Portal da Transparência, e não se limitar ao jogo de palavras, 
pois a omissão era um ato covarde de desonestidade, especialmente de parte de quem tem o 
ofício fiscalizar, mas transfere a outros tal responsabilidade, como fazia aquele parlamentar; 
disse  que  nenhuma  investigação  teria  ocorrido,  não  fosse  a  atuação  da  oposição,  pois  a 
situação estaria acobertando tudo. 
5. O Vereador Lauri Klein disse que o Vereador Rui Milbradt fazia confusão entre o servidor 
público e o Vereador que ele próprio era, pois dissera que o Vereador Lauri Klein foi afastado 
do trabalho, que não recebeu notificação judicial sobre o assunto que sequer conhecia, que 
tinha sua consciência tranquila, podendo responder a qualquer pergunta, e que assumiria a 
responsabilidade pelos erros que a Justiça viesse a responsabilizá-lo.
E comunicação da liderança  do PSDB, o Vereador  Gelson Neuenschwander  disse que os 
Vereadores  estavam na  Câmara  Municipal  para  trabalhar  pelo  Povo,  sem aquele  tipo  de 
discussão, que os responsáveis por erros por eles pagariam, que o MDB estava deixando mau 
exemplo, que os Vereadores, como fiscais, estavam fazendo sua parte, e que não cabia a eles 
julgarem uns aos outros, pois poderia levar a desentendimentos e atrapalhar o convívio e o 
trabalho; disse que metade da manifestação do Vereador Itamar Puntel, sessão anterior, estava, 
provavelmente, correta, o que não era o caso das suas considerações finais, que as acusações 
feitas a membros do governo eram graves, devendo estes pagar por elas, que a decisão do 
Vereador Itamar Puntel de defender os envolvidos era pessoal, que ele próprio não defenderia 
ninguém, que cabia aos Vereadores fiscalizar, não julgar, que ele próprio não tinha como saber 
de  coisas  que  ocorreram em 2014,  quando não era  Vereador  e  que preferia  debater  com 
transparência com a comunidade.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 22 de outubro de 2018.

Ver. Professor Mauro
Secretário

Ver. Alexandre Neu
Presidente


