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Data: 8 de março de 2010.
Hora: 19 horas e dez minutos.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), João de Deus (PSDB). 
Moisés  Kilian  (PMDB),  Paulo  Unfer  (PDT),  Rui  Milbradt  (PP),  Stefhan  Stopp (PMDB), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, os presentes ouviram o Hino Rio-Grandense 
cantado por uma mulher, os Vereadores entregaram rosas às suas esposas e mães e o senhor 
Secretário leu uma mensagem às mulheres.
Apreciação de atas: As Ata n.os 3/2010 e 4/2010 foram aprovadas por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 62/2010, 63/2010 e 60/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Requerimento n.º 4/2010.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Itamar Puntel lembrou a passagem do Dia Internacional da Mulher dizendo que 

as mulheres eram lutadoras por dignidade, por educação e pelo bem-estar da família; disse 
que pessoas invadiram uma Sociedade de Linha Araçá e que uma casa de comércio de 
Linha dos Pomeranos foi assaltada, o que foi motivo de indignação da comunidade que 
cobrava mais segurança, inclusive no interior; disse que tais ocorrências estavam ficando 
mais frequentes, o que podia ser causado pela falta de brigadianos, e que eram necessárias 
punições mais severas para os criminosos; disse que os presidiários deviam trabalhar para 
sustentar-se e ajudar o Estado, o Município e as escolas.

2. O  Vereador  João  de  Deus  parabenizou  as  mulheres  pelo  Dia  Internacional  da  Mulher 
dizendo que reconhecia  o trabalho que elas realizavam na sociedade e na família,  bem 
como na agricultura; falou sobre a necessidade de realização de patrolamento na estrada de 
Várzea do Agudo que liga o Porto Agudo ao Sangrador, além de substituição de lâmpada 
no ponto de parada de ônibus das imediações  do acesso à propriedade Friedrich;  falou 
sobre a necessidade de substituição de tubos no acesso à propriedade Tuchtenhagen e de 
patrolamento na estrada de Canto Católico e na que liga Agudo à Picada do Rio.

3. O Vereador Moisés Kilian saudou as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher lembrando 
as trabalhadoras rurais, as que tinham carreira política, as empresárias e as donas de casa; 
disse  que o trabalho  de aterramento  das  cabeceiras  das  pontes  de  Várzea do Agudo o 
deixaram  seguro,  pois  haviam  muitos  caminhões  no  local,  e  que  estava  por  iniciar  a 
construção do acesso à barca a ser instalada em Cerro Chato.

4. O Vereador Rui Milbradt disse que o Dia Internacional da Mulher lembrava a capacidade 
que  as  mulheres  tinham;  disse  que  sua  esposa  foi  fundamental  para  que  ele  tivesse  a 
votação que fez na eleição e que ela com ele estava sempre que precisava, lembrando da 
importância  que ela tinha em sua empresa; disse que a recuperação das cabeceiras  das 
pontes  de Várzea  do  Agudo estava  demorando e  que  os  passeios  públicos  deviam ser 
liberados, aos finais de semana, para serem explorados pelo comércio estabelecido.
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5. O Vereador Stefhan Stopp disse que as mulheres eram muito valorizadas porque, sem elas, 
ninguém  vivia,  já  que  elas  faziam  a  comida  nas  famílias  e  eram  as  precursoras  das 
atividades do dia-a-dia; disse que foi iniciado o patrolamento da estrada de Picada do Rio.

6. O Vereador Valério Trebien disse que a mulher era símbolo de ternura e que todos vieram 
do  ventre  de  uma mulher;  parabenizou  as  mulheres  pelo  Dia  Internacional  da  Mulher 
lembrando a perda das mulheres que havia cem anos reivindicaram igualdade de direitos 
com os homens; disse que, na sexta-feira anterior, discutiu-se a possibilidade de construir 
uma pista de caminhada no Atlético Clube Avenida, necessária devido ao grande fluxo de 
veículos na Rodovia do Imigrante.

7. O Vereador Vilson Dias disse que aquele Dia Internacional da Mulher era um marco para 
os Vereadores, já que o Senhor Presidente teve a iniciativa de convidar as esposas dos 
parlamentares para  participarem da sessão; disse que reconhecia a importância da mulher 
na vida de cada um e manifestou sua gratidão à sua esposa pelos anos de convívio fraterno 
que a ele proporcionava; falou sobre a necessidade de instalação de iluminação pública na 
localidade dos Barbosa e na Linha dos Coqueiros, em Nova Boêmia, e de melhorias na 
estrada Transparaíso; parabenizou a administração municipal pela retomada das obras de 
calçamento de ruas e pelo conserto do calçamento da rua Marechal Deodoro.

8. O Vereador Dário Geis saudou as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher lendo uma 
mensagem da senhora Jessy Berger; falou sobre a necessidade de instalação de luminária 
defronte  ao  templo  Vale  do  Amanhecer,  nas  imediações  da  Escola  Santos  Reis,  e  de 
construção de abrigos nos pontos de parada de ônibus das proximidades das residências 
Dumke,  em Linha  Teutônia,  e  Matte,  em Linha  Branca;  falou  sobre  a  necessidade  de 
colocação de cascalho em alguns pontos da estrada Transparaíso, além de melhorias nas 
cabeceiras da ponte das proximidades da propriedade Friedrich e de instalação de tubos na 
divisa com Paraíso do Sul, naquela mesma via, onde não havia condições de tráfego; falou 
sobre a necessidade de limpeza de canteiros defronte à Casa da Paz.

Tribuna Livre: A senhora Adriana Goltz falou sobre o tema “Dia Internacional da Mulher”.
Grande Expediente:
1. O  Vereador  Valério  Trebien  disse  que  era  necessário  refletir  sobre  as  enxurradas  que 

levaram  vidas  e  danificaram  bens,  como  vias  de  deslocamento  às  cidades  da  região, 
prejudicando  o  comércio  local;  disse  que  era  necessário  que  as  obras  de  recuperação 
fossem feitas com mais rapidez, mas que a Secretaria de Obras vinha trabalhando para dar 
trafegabilidade  às  vias  e  que  o  município  esperava  recursos  do  Governo  Federal  para 
realizar obras de recuperação; disse as principais vias já haviam sido recuperadas e que 
esperava que tudo voltasse à normalidade o mais breve possível; disse que a reconstrução 
da ponte sobre o Rio Jacuí, na RS 287, merecia um trabalho técnico bem planejado e com 
segurança, o que demandava tempo, e que tal obra seria realizada em seis meses; disse que 
as perdas eram desafios a serem vencidos e que, depois disso, Agudo e a região central 
seriam  melhores  que  antes  do  acidente;  disse  que  o  Governo  do  Estado  vinha  dando 
atenção à região atingida pelos enxurradas, o que era mostrado pela construção daquela 
ponte, apesar da demora acima do esperado para a recuperação das cabeceiras das pontes 
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de Várzea do Agudo; disse que tal demora ocorreu devido à discussões sobre a mina de 
cascalho de onde seria retirado o material para tal obra que estava em andamento; disse que 
o município deu condições de tráfego no desvio de Várzea do Agudo para que as pessoas 
se deslocassem a Santa Maria e falou sobre a necessidade de colocação de tubos no acesso 
à Escola Três de Maio.

2. O Vereador  Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão sobre  o Requerimento  n.º  4/2010:  nenhum Vereador  manifestou-se.  Votação: 

aprovado por unanimidade.
Discussão da Pauta: Discussão Preliminar  sobre o Projeto de Lei  n.o  9/2010-E:  nenhum 
Vereador manifestou-se.
O senhor Presidente disse que, com o Vereador João de Deus, participou da posse da nova 
Coordenadoria  do  Poder  Legislativo  da  Quarta  Colônia  & Região,  da  qual  passou  a  ser 
Presidente a Vereadora Carmen Cecília de Mello Foletto,  de Restinga Seca; disse que, na 
oportunidade,  decidiu-se  que,  na  reunião  seguinte,  as  Câmaras  Municipais  levariam  as 
reivindicações de cada município para avaliação conjunta com as demandas regionais, em 
preparação  à  próxima  Marcha  de  Vereadores  a  Porto  Alegre,  quando  seria  cobrada  a 
realização das demandas ainda não concretizadas; disse que, no domingo anterior, participou 
da inauguração da Faculdade Antônio Meneguetti, no Recanto do Maestro, em São João do 
Polêsine, empreendimento que considerou importante para a Quarta Colônia e que visava um 
mundo melhor para todos.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Dário Geis disse que ficou feliz com a informação de que a lei aprovada no ano 

anterior sobre o comércio ambulante tirou das ruas de Agudo os comerciantes ambulantes 
que  faziam concorrência  desleal  ao comércio  estabelecido;  disse que  a  fiscalização  do 
município devia cobrar o cumprimento de outras exigências, como a limpeza de terrenos 
baldios, o pagamento de tributos e alvarás e a construção dos passeios públicos; disse que o 
tráfego  pelo  desvio  de  Várzea  do  Agudo  causava  danos  àquela  localidade,  que  a 
Governadora do Estado foi corajosa ao prometer a conclusão da obra da ponte sobre o Rio 
Jacuí em seis meses, um mês da eleição seguinte, e disse que torcia para que isso ocorresse.

2. O Vereador Rui Milbradt disse que, devido a desencontro de informações, não protocolou 
um Pedido de Informações, o que faria para a próxima sessão e que era relativo aos gastos, 
no ano anterior, em cada borracharia do município, visando verificar se havia privilégio a 
alguma delas e o critério utilizado para a escolha do prestador daquele tipo de serviço; 
disse que era necessário ter-se o mesmo tipo de informação relativo aos gastos realizados 
em oficinas mecânicas e lojas de material de construção, pois todo o comércio devia ser 
incentivado pelo município; disse que pediria licença do mandato para tratar de assuntos 
particulares  e  parabenizou  as  mulheres  que  atuavam  na  Câmara  Municipal  pelo  Dia 
Internacional da Mulher e à ex-Vereadora Adriana Goltz por sua manifestação da Tribuna 
Livre.

Agradeceu à presença de mulheres naquela sessão, parabenizou-as pelo Dia Internacional da 
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Mulher,  e desejou saúde, paz e amor a todas as mulheres e que as gaúchas continuassem 
servindo de modelo à toda a terra; disse que, conforme previa a Constituição Federal e a Lei 
Orgânica  Municipal,  na  quarta-feira  seguinte  assumiria  o  comando  do  Poder  Executivo, 
quando o senhor Vice-Presidente da Câmara assumiria a Presidência do Poder Legislativo; 
pediu  apoio  dos  demais  Vereadores  para  fazer-se  um  belo  trabalho  pela  comunidade, 
lamentando ter que assumir aquela tarefa na falta do Vice-Prefeito, senhor Hilberto Böeck.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 8 de março de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Itamar Puntel
Vice-Presidente


