
ATA N.o 11/2011
DA 5.a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2010

f. 1 de 3

Data: 11 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: A Ata n.o 10/2011 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 122/2011 e 125/2011.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foram apresentados o Projeto de Resolução n.o 3/2011 e o 
Requerimento n.o 8/2011.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Stefhan Stopp disse que, no domingo anterior, ocorreu um acidente com um 

automóvel  numa ponte de Linha Boêmia,  o que recomendava uma solução para aquele 
ponto onde vários acidentes ocorreram porque a ponte era perigosa.

2. O Vereador Vilson Dias pediu correção na ata n.º 10/2011, em sua manifestação sobre a 
propriedade de Emília Weise, mudando para Ivanete Weise, e no ponto em que tratou do 
senhor Tarso Genro, já que não o considerou protegido pelo “mensalão”, e indicando que 
ele era Ministro da Justiça naquela época; falou sobre a necessidade de melhorias no acesso 
à propriedade Elesbão, na Vila Caiçara, disse que a ponte de Linha Boêmia em que ocorreu 
acidente  foi  mal  feita,  era  mal  sinalizada  e  necessitava  de  providências;  disse  que  o 
Deputado José Otávio Germano esteve em Agudo no sábado anterior, quando informou 
que foram liberados R$ 1.600.000,00 para obras de contenção no Arroio Hermes.

3. O Vereador Alan Müller abriu mão de sua inscrição.
4. O  Vereador  Dário  Geis  disse  que  estava  em  formação  uma  comissão  de  mães  que 

reivindicava melhorias na Praça Padre Francisco Schuster e se dispunha a fazer capina no 
local caso nada fosse feito, além de divulgar tal ação; disse que ainda não havia iniciado o 
serviço  de  coleta  de  lixo  no  interior,  como  prometido;  disse  que  produtores  de  arroz 
enfrentavam uma supersafra, baixo preço e queda de 17% no consumo de arroz nos últimos 
cinco anos no Brasil, o que recomendava campanhas pelo aumento do consumo de arroz e 
feijão sua vendas; falou sobre a necessidade de construir abrigos em pontos de para de 
ônibus em Linha Branca, Linha Teutônia e Rincão do Pinhal.

5. O Vereador João de Deus disse que a ponte de Linha Boêmia era muito usada e que outros 
veículos  sofreram  acidentes  no  local  sem  que  melhorias  fosse  realizadas,  o  que 
recomendava  providências  que os  Vereadores  apoiariam;  manifestou  sua felicidade  por 
saber que o Deputado José Otávio Germano noticiou a liberação de recursos para obras de 
contenção no Arroio Hermes, onde havia necessidade também de construção de uma ponte 
que ligasse a Rua Caiçara e ao outro lado do arroio.

6. O Vereador Naldo Killian disse que estava por ser construído um bebedouro na propriedade 
Graebner,  na Vila  Graebner,  que estava  por  iniciar  patrolamento  e  limpeza  de vias  na 
cidade e arredores,  e que estava sendo feito  patrolamento e colocação de cascalho nas 
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estradas  de Cerro do Prochnow, Linha  Kraemmer  e  Canto  dos  Padilha;  disse que,  em 
parceria  com  Nova  Palma,  estavam  sendo  reconstruídas  as  cabeceiras  da  ponte  das 
proximidades da Barragem Dona Francisca, que estava por iniciar patrolamento nas vias do 
Canto do Canelinha e da Cascata do Chuvisco, que estava em conclusão o patrolamento e a 
colocação de Cascalho na estrada da Pomasserra e que seria iniciado tal serviço na estrada 
de Linha Coronel Tamarindo.

7. O Vereador  Paulo  Unfer  parabenizou  os  Presidentes  dos  Sindicatos  dos  Trabalhadores 
Rurais de Agudo e de Paraíso do Sul pelo trabalho que faziam pela aprovação do novo 
Código Florestal; disse que participou da Conferência Municipal do Idoso de Agudo que 
debateu sobre direitos dos idosos e mecanismos para melhorar a assistência, o evento onde 
ocorreu também com a Conferência de Paraíso do Sul; disse que era necessário construir o 
Centro de Convivência para Idosos, para o que já havia recursos liberados pelo Deputado 
Luiz Carlos Heinze, e de um lar onde idosos desamparados pudessem morar; disse que, 
para evitar o excesso de arroz, o governo poderia parar a importação, misturar farinha de 
arroz na de trigo e incentivar o consumo de produtos de arroz na merenda escolar.

8. O Vereador  Rui  Milbradt  disse que foram liberados recursos do Deputado José Otávio 
Germano para obras de contenção do Arroio Hermes, o que mostrava que foi justa sua 
reeleição, e que também havia recursos para a sinalização de vias; disse que foi realizado 
patrolamento na região do Araçá e que outras estavam em boas condições, o que mostrava 
que todas ficariam em condições satisfatórias se o clima permanecesse bom; disse que os 
recursos do município estavam sendo usados recuperação de estradas, embora no trecho de 
Picada do Rio-Nova Boêmia continuasse com apenas uma via apesar de o município ter 
recebido muitos recursos; disse que a ponte de Linha Boêmia não dava segurança e não 
tinha sinalização e que, no local, algo só seria feito se houvesse outros acidentes.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Paulo Unfer abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão sobre o o Requerimento n.o 8/2011: nenhum Vereador manifestou-se. Votação: 

aprovado por unanimidade.
Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n.o 10/2011-E e o Projeto 
de Resolução n.o 3/2011: nenhum Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Paulo Unfer disse que estava ocorrendo licitação para as obras de captação e 
distribuição de água na Comunidade Evangélica de Linha Boêmia com recursos do Governo 
Estadual, através de emenda do Deputado Adolfo Brito, e do município, obra que beneficiaria 
trinta moradores; disse que estava em estudo na Caixa Econômica Federal investimento numa 
rede que seria construída na direção inversa àquela, em direção à Picada do Rio.
2. O Vereador  Rui  Milbradt  disse que a escolha do empresário Ivo Jann e da empresária 
Magali Fischer como Empresário e Empresária da Década devia ter sido referendada pela 
Câmara Municipal e o Poder Executivo com alguma manifestação mais gloriosa; disse que 
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empresários como aqueles precisavam de apoio e de distinções pelo trabalho que realizavam 
como demonstração de reconhecimento de parte do Poder Público, o que não ocorreu.
3. O Vereador João de Deus lembrou que o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Agudo, senhor Hélio Hoffmann, também assumiu muitas responsabilidades ao trabalhar 
na defesa dos agricultores; disse que participou da Conferência Municipal do Idoso, quando o 
Prefeito de Paraíso do Sul tratou sobre a necessidade de busca por direitos dos idosos, e que 
participou  da  inauguração  do  Centro  de  Recuperação  Vita,  clínica  vinculada  à  Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus que atuaria no atendimento de dependentes químicos.
4. O Vereador  Naldo Killian disse que estava por ser concluído o trabalho na parte alta de 
Linha Araçá e que torcia pela liberação de recursos para a continuação das obras de contenção 
do Arroio Hermes até a Vila Caiçara; disse que o senhor Prefeito era o campeão em buscar 
verbas, o que resultava na realização de obras como a de captação das águas do Rio Jacuí e a 
de construção do prédio da Escola Alberto Pasqualini; disse que a Câmara Municipal devia 
fazer  mais  pelos  empresários  de  Agudo  e  que  foram  chamados  a  trabalhar  parte  dos 
funcionários da empresa que funcionaria no prédio da Schmidt Calçados.
5. O Vereador Dário Geis disse que o senhor Hélio Hoffmann fazia  um bom trabalho na 
Presidência  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais;  disse  que  propôs  a  distinção  Mérito 
Comunitário  para  o  senhor  Ivo  Jann  devido  à  sua  importância  e  que  sua  atuação  como 
empresário fez com que ele fosse escolhido Empresário da Década, o que mostrava que a 
distinção dada pela Câmara estava no caminho certo; disse que, segundo tal empresário, os 
custos de construção de pontes poderiam ser menores e que ele apresentaria um orçamento 
para uma ponte de Linha Teutônia; disse que havia muitos locais perigosos no trânsito do 
município por falta de sinalização, como na ponte de Linha Boêmia e na entrada da Vila 
Caiçara,  entre  a  Escola  Santos  Dumont  e  o  Arroio  Hermes,;  disse  que no  final  de  maio 
iniciaria a atuação dos Bombeiros Voluntários, entidade que estava sendo registrada.
O  senhor  Presidente  lembrou  que  os  Vereadores  podiam  ter  apresentado  moção  de 
congratulações aos Empresários da Década e que eles eram merecedores do destaque a eles 
concedido. A pedido de Sua Excelência, foi realizado um minuto de silêncio em homenagem 
aos alunos de uma escola do Rio de Janeiro assassinados na terça-feira anterior.
Convocação: O  senhor  Presidente  convocou  os  senhores  Vereadores  para  a  Sessão 
extraordinária  que seria realizada naquela mesma noite,  a requerimento do Vereador Alan 
Müller, e para a Sessão Ordinária seguinte.

Agudo, 11 de abril de 2011.

Ver. Alan Müller
Secretário

Ver. Itamar Puntel
Presidente


