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Data: 4 de abril de 2011.
Hora: 19 horas e 5 minutos.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Alan Müller (PMDB), Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), 
João  de  Deus  (PSDB),  Naldo  Killian  (PMDB),  Paulo  Unfer  (PDT),  Rui  Milbradt  (PP), 
Stefhan Stopp (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: As Atas n.os 5/2001, 6/2011 e 9/2011 foram aprovadas por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 113/2011 e 119/2011.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei n.o 10/2011-E.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que os Vereadores vinham apresentando vários pedidos ao 

Poder Executivo que vinham sendo reapresentados por não receberem atenção; falou sobre 
a  necessidade  de  construção  da  ponte  de  Linha  Teutônia,  nas  proximidades  das 
propriedades Lissner e Karsburg, de patrolamento nas ruas das imediações da Oficina do 
Kiko, de pavimentação da Rua Hugo Karl Bräunig, de aumento dos salários dos servidores 
de padrão 1 a 6,  de agilização da recuperação do Ginásio Municipal  de Esportes e  de 
melhoraria da iluminação pública e da fiscalização da construção de passeios públicos.

2. O Vereador Stefhan Stopp disse que a estrada nova de Linha Araçá, que leva à ponte nova, 
ficou excelente e que ficou feliz por ver realizado um serviço por muito tempo esperado; 
disse que tal serviço seria terminada até o final de semana no trecho que liga à Serra.

3. O Vereador Vilson Dias disse que o concurso público para preencher cargos no município 
estava sendo objeto de comentário negativos, o que recomendava que a escolha recaísse 
sobre os candidatos melhor classificados e que, se houvesse irregularidades, manifestar-se-
ia;  falou  sobre  a  necessidade  de  realização  de  melhorias  em  Rincão  do  Pinhal,  nas 
imediações da propriedade da senhora Emília Weise.

4. O Vereador Alan Müller convidou para a Mostra Gastronômica da Quarta Colônia, evento 
que contaria com a participação de empreendedores de cinco municípios da região.

5. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de patrolamento, colocação de cascalho, 
limpeza de valetas e roçadas na estrada Transparaíso e disse que famílias de Linha Nova 
encaminharam  abaixo-assinado  ao  senhor  Prefeito  Municipal  pedindo  melhorias,  em 
parceria com a comunidade, na estrada daquela localidade, pedido que ainda não havia sido 
atendido;  disse  que  nos  últimos  meses  a  cidade  estava  sem serviços  de  limpeza  e  de 
melhorias e que era necessário realizar serviços em estradas de várias regiões; falou sobre a 
necessidade de substituição de lâmpadas da rede de iluminação pública da cidade, serviço 
que devia ser precedido de um levantamento; disse que estava ansioso pela aplicação de R$ 
300.000,00 que o município recebeu para identificação de ruas e logradouros da cidade e 
falou sobre a necessidade de realização de melhorias na Praça Padre Francisco Schuster, 
onde sequer uma limpeza foi realizada.

6. O Vereador João de Deus disse que estava preocupado com a falta de limpeza da cidade 
para receber visitantes, como os da Mostra Gastronômica da Quarta Colônia, inclusive com 
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a  falta  de  manutenção  no  trevo  da  RS  287,  onde  um  monumento  que  identificava  o 
município foi danificado; manifestou sua felicidade pelo recebimento da proposição que 
tratava do programa de fruticultura, já que tal iniciativa ofertaria alternativa de renda aos 
agricultores; falou sobre a necessidade de recuperação da estrada que leva à propriedade 
Röpke, o que era necessário para evitar que o tanque de leite lá existente fosse abandonado, 
dadas as más condições da via, além das vias da parte baixa da Vila Caiçara.

7. O Vereador Naldo Killian disse que a proposição de contratação de médico era importante 
para permitir a atuação de um no posto de saúde da Vila Caiçara; disse que o trabalho de 
limpeza, patrolamento e colocação de cascalho na estrada de Linha Araçá estava por ser 
concluído e que, devido à chuva, trabalhos que vinham sendo feito nos arredores da cidade 
foram alterados; disse que vias da parte alta do município estavam sendo patroladas, que a 
estrada de Linha Nova estava recebendo cascalho, que não havia máquina parada e que a 
ponte  de  Linha  Teutônia,  nas  proximidades  da  propriedade  Lissner,  estava  por  ser 
construída.

8. O Vereador Paulo Unfer disse que entidades que defendiam o novo Código Florestal fariam 
manifestação em Brasília por sua aprovação, o que era necessário para terminar com as 
restrições  que  inviabilizavam  as  propriedades  rurais;  disse  que  as  novas  técnicas  de 
produção  eliminaram  a  erosão  das  áreas  cultivadas  com  fumo,  o  que  diminuiu  o 
assoreamento de rios, e que os agricultores vinham fazendo a sua parte; disse que, naquela 
mobilização,  a  FETAG apresentaria  documento  pela  aprovação  daquela  matéria  e  que 
comunidade devia pressionar por sua aprovação, já que ele protegia o pequeno agricultor e 
dar-lhe-ia mais tranquilidade em relação a um futuro melhor.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
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 os Projetos de Lei n.os 8/2011-E, 9/2011-E e 
10/2011-E:  o  Vereador  Vilson  Dias  disse  que  a  proposição  que  tratava  da  contração  de 
médicos pretendia superar a dificuldade que se tinha para contratar ginecologista e pediatra e 
que  o  Poder  Executivo,  adiante,  realizaria  concurso  público  para  nomeação  de  médicos 
efetivos naquelas especialidades; o Vereador Paulo Unfer disse que havia dificuldades para 
trazer aos município aqueles especialistas devido à baixa remuneração paga e que, em breve, 
os  contratados  estariam  atuando;  o  Dário  Geis  disse  que  a  população  precisava  de 
atendimento médico, que havia dificuldades para trazer tais profissionais aos municípios e que 
os que vinham atuando não davam conta das necessidades da população; disse que estava 
atento aos concursos públicos para se conseguir para a comunidade o atendimento merecido.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Vilson Dias disse que tinha reservas quanto a emendas de Deputados para 
destinação de recursos, já que a maioria não era liberada, como aconteceu no ano anterior, 
quando Deputados fizeram muitas promessas que não foram realizadas, como a de destinação 
de recursos para a pavimentação da Rua Hugo Karl Bräunig, para a sinalização de ruas da 
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cidade e para a Associação Hospital Agudo; disse que o senhor Prefeito conseguiu recursos 
para continuar à obra de contenção do Arroio Hermes na direção da Vila Caiçara e na direção 
da  Avenida  Euclides  Kliemann;  disse  que  o  município  recebeu  R$  100.000,00  para  a 
construção do Lar do Idoso, verba oriunda de emenda do Deputado Luiz Carlos Heinze; disse 
que, anos depois da denúncia do “mensalão”, a Polícia Federal concluiu que ele realmente 
existiu, e lamentou que a Justiça fosse tão demorada, destacando que o Presidente Lula foi, à 
época,  protegido  por  muitas  pessoas,  inclusive  o  então  Ministro  Tarso  Genro,  atual 
Governador do Estado; disse que o PT, no Governo do Estado, não queria a instalação de uma 
CPI para apurar problemas do DAER, ao contrário do que pregava enquanto foi oposição.
2. O Vereador  Paulo Unfer alertou os jovens para a existência  de um serviço gratuito  de 
confecção de Carteias  de Trabalho na Prefeitura e sugeriu que elas as fizessem logo que 
completassem quatorze anos; disse que, em muitos municípios,  as ambulâncias do SAMU 
estavam  paradas,  o  que  não  ocorreu  em  Agudo,  já  que  o  município  conveniou  com  a 
Associação Hospital Agudo para permitir tal serviço que já estava em funcionamento.
3. O Vereador Naldo Killian disse que, no final de semana seguinte, seria realizado concurso 
público  para  preenchimento  de  vagas  no  município  e  que  o  grande  número  de  inscritos 
mostrava que o certame ocorreria dentro da normalidade; disse que devia haver mudanças 
para evitar que médicos deixassem de atuar no interior, já que os salários oferecidos eram 
baixos,  e  que  a  reivindicação  do Vereador  João de  Deus,  de  melhorias  em vias  da  Vila 
Caiçara, seria atendida logo que possível.
4. O  Vereador  Rui  Milbradt  disse  que,  no  período  eleitoral,  Agudo  recebeu  a  visita  de 
inúmeros  candidatos  que,  em maioria,  não  mais  voltaram depois  da  eleição;  disse  que  a 
proposição de contratação de médico procurava solucionar a falta de ginecologista e pediatra 
e que a população estava temendo a falta de transparência que envolvia o concurso público 
que ocorreria no final de semana seguinte; disse que só os Vereadores de oposição percebiam 
que havia uma placa danificada em Rincão do Pinhal, assim como havia problemas em outras 
localidades,  e  falou  sobre  a  necessidade  de  recuperação  de  um  monumento  indicando  a 
entrada  de  Agudo  e  de  uma  placa  nas  imediações  da  Secretaria  de  Obras;  disse  que  a 
comunidade percebia que o governo estava lento e cansado e que, na eleição seguinte, haveria 
a renovação necessária; alertou que os eleitores que não votaram nas últimas três eleições 
deviam, até o dia 14 seguinte, regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral, lembrando que 
os que moravam longe de sua sessão eleitoral podiam formalizar sua inscrição numa próxima.
5. O Vereador Dário Geis convidou para a Conferência Municipal do Idoso que ocorreria no 
dia 8 seguinte, para o bingo da Sociedade Centenário, no dia 16, e convocou os bombeiros 
voluntários para reunião que trataria dos dias de treinamento; falou sobre a necessidade de 
realização de serviço aumento de um poço na propriedade Rodrigues, em Linha das Pedras; 
disse  que concordava que o governo estava  cansado e disse que faltava  planejamento  ao 
governo, o que mostrava que era necessário renovação, pois famílias de Linha Teutônia não 
receberam serviços da Secretaria de Obras apesar de as máquinas por lá terem passado.
Em comunicação  urgente  da  liderança  do  PSDB,  o  Vereador  João  de  Deus  disse  que  a 
proposição de contratação de médicos era necessária porque faltavam tais profissionais nos 
postos de saúde, sendo sua contratação emergencial uma solução rápida; disse que programa 
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de  atendimento  em  otorrinolaringologia  era  pouco  usado  e  sugeriu  aos  professores  que 
ficassem  atentos  aos  problemas  auditivos  dos  alunos  visando  aproveitar  tal  serviço  que 
oferecia aparelhos auditivos gratuitos.
Em comunicação urgente da liderança do PMDB, o Vereador Naldo Killian, por delegação do 
Vereador Alan Müller, disse que empresas contratadas para a pavimentação de ruas deixaram 
de receber pelo serviço porque o município não recebeu os recursos para tal obra; disse que a 
Secretaria de Obras devia estar mesmo cansada, como diziam alguns Vereadores, já que ela 
realizou muitas mudanças em várias estradas e ruas, como a de Porto Alves e algumas da Vila 
Caiçara, que foram recebidas em más condições pelo atual governo.
O  senhor  Presidente  agradeceu  ao  Vereador  Vilson  Dias  pela  condução  dos  trabalhos 
enquanto  esteve  à  frente  do  Poder  Executivo  e  também  aos  demais  Vereadores  pela 
colaboração; disse que, na chefia do Poder Executivo,  buscou solução para a cabeceira da 
ponte  das  imediações  da  Usina  Hidrelétrica  Dona  Francisca,  quando  ficou  acertado  que 
haveria  uma parceria  entre  ela  e  os  município  de  Agudo e  Nova  Palma  para  resolver  o 
problema e destacou o empenho do Deputado Adolfo Brito naquela questão que contaria com 
a atuação do Prefeito Ari Alves da Anunciação nos passos seguintes; disse que estavam sendo 
recuperadas as estradas de Linha Araçá, Linha dos Pomeranos e Serraria Scheitt, serviço que 
seria  feito  também em vias  secundárias  daquelas  localidades;  convidou  para  Conferência 
Municipal do Idoso e para a Mostra Gastronômica da Quarta Colônia e lembrou que, no final 
de  semana  seguinte,  seria  realizado  o  concurso  público  para  preenchimento  de  vagas  no 
município,  certame que tinha  certeza  que transcorreria  dentro da legalidade;  convocou os 
Vereadores para reunião que haveria na segunda-feira seguinte, às 16h00, para debater sobre o 
Projeto de Lei Complementar n.º 2/2010-E.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 4 de abril de 2011.

Ver. Alan Müller
Secretário

Ver. Itamar Puntel
Presidente


