
ATA N.o 5/2012
DA 3.a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2012

f. 1 de 3

Data: 19 de março de 2012.
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), Rui Milbradt (PP), Stefhan Stopp (PMDB) e 
Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: A Ata n.o 4/2012 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência de n.º 93/2012.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Naldo Killian falou sobre a necessidade de dar maior divulgação ao serviço de 

agendamento telefônico de consultas nos postos de saúde do centro e da Vila Caiçara, já 
que muitas pessoas não sabiam da existência dele, questão que levou ao conhecimento do 
Secretário da Saúde.

2. O Vereador Rui Milbradt abriu mão de sua inscrição.
3. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
4. O  Vereador  Vilson  Dias  disse  que  grande  parte  do  município  recebeu  serviço  de 

recuperação de vias, que esperava que as regiões não contempladas o recebessem e falou 
sobre a necessidade de recuperação da via de acesso à propriedade Elesbão, nas imediações 
da Vila Caiçara.

5. O Vereador Alan Müller disse que o Governo Federal anunciou medidas na área do ensino, 
especialmente nas escolas rurais, já que o índice de analfabetismo no meio rural ainda era 
alto; disse que tais medidas visavam estimular a matrícula de jovens nas escolas e a criação 
de  um  ensino  diferenciado  no  meio  rural,  adequado  às  suas  necessidades,  e  que  tal 
iniciativa beneficiaria Agudo, onde havia muitas escolas no interior, dando a elas melhor 
estrutura física, o que estimularia a juventude a continuar os estudos.

6. O  Vereador  Dário  Geis  manifestou  apoio  ao  pedido  de  divulgação  do  serviço  de 
agendamento telefônico de consultas, feito pelo Vereador Naldo Killian, o que podia ser 
feita no programa radiofônico informativo da administração; disse que a administração não 
tinha interesse nos projetos de iniciativa da Câmara Municipal, o que era mostrado pelo 
fato de a lei que tratava das filas em agências bancárias não estar sendo cumprida e por 
continuar  a  atuação  de  vendedores  ambulantes,  como  fizeram,  no  final  de  semana, 
vendedores de cadeiras e sofás; falou sobre a necessidade de instalação de tubos de esgoto 
na Avenida José Bonifácio,  nas imediações da empresa Argenta, e de construção de um 
abrigo no ponto de ônibus das imediações da residência Ratzlaff, em Linha Teutônia.

7. O Vereador João de Deus falou sobre a necessidade de dar maior divulgação ao número de 
telefone para acessar o agendamento telefônico de consultas; falou sobre a necessidade de 
fechamento de um buraco existente  defronte à Escola Willy Roos e de substituição da 
tubulação de água para que os rompimentos que geravam buracos nas vias fossem evitados; 
falou sobre a necessidade de patrolamento no acesso à propriedade Padilha, no Cerro dos 
Prochnow.



ATA N.o 5/2012
DA 3.a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2012

f. 2 de 3

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Dário Geis abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Alan Müller abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão Geral sobre o Projeto de Lei n.º 12/2012-E, que “CRIA CARGOS PARA O 

QUADRO DE CARGOS EFETIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”:  o Vereador 
Vilson  Dias  disse  que,  como  relator  da  proposição,  pediu  sua  aprovação  baseado  na 
necessidade atender as maiores exigências vigentes de conservação dos alimentos e dos 
prédios escolares  e disse que estudo de impacto financeiro  acompanhava e proposição, 
pedindo sua aprovação. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre  o Projeto de Lei n.o 13/2012-E: nenhum 
Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O  Vereador  Dário  Geis  disse  que  era  necessário  tomar  atitudes  antes  que  problemas 
ocorressem, como fez o Vereador Naldo Killian naquela sessão ao pedir providências que não 
vinham sendo tomadas quanto à divulgação do telefone usado no agendamento telefônico de 
consultas;  disse que deviam ter  sido tomadas providências  para evitar  novos acidentes  na 
ponte de Linha Boêmia e na ponte sobre o Arroio Ruppenthal, além de instalar  proteção no 
barranco alto existente na Vila Caiçara e de tomar providências para bem sinalizar a perigosa 
ponte existente no acesso à Linha das Flores; disse que a construção de abrigos em pontos de 
ônibus custava menos do que levar os alunos doentes aos postos de saúde e que era necessário 
exigir atitudes do Poder Executivo.
2. O Vereador Naldo Killian disse que visitou a obra de calçamento de Picada do Rio, onde 
foram instalados tubos e estava em fase de instalação dos meio-fios, sendo que a colocação do 
pavimento estava por ser iniciada; disse que estava sendo realizado patrolamento em vias de 
Linha Araçá e Linha das Flores.
3. O Vereador João de Deus parabenizou a Escola Luiz Germano Pöetter pelo transcurso dos 
seus setenta anos e lembrou foi aluno de tal escola, quando venceu o concurso para a escolha 
da bandeira da escola e atuou na banda como músico o regente; convocou os Vereadores e a 
comunidade para a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito sobre 
saúde que seria realizada no dia 26 seguinte, às 17h00.
4. O Vereador Vilson Dias disse que o papel do Vereador estava ficando diminuído, pois o 
comércio  ambulante  atuou  em  dois  finais  de  semana  seguidos,  segundo  os  fiscais  com 
autorização do proprietário do terreno defronte ao qual tal comércio foi realizado, autorização 
indevida,  já  que  tal  comércio  estava  sendo  realizado  no  passeio  público;  disse  que  os 
Vereadores tinham seu trabalho enfraquecido pelos administradores que foram Vereadores e 
deviam  fortalecer  o  trabalho  dos  parlamentares  que  procuravam  fazer  o  município  bem 
funcionar; disse que, em visita ao interior, amigo seu questionou por quê não foi construída 
uma ponte  adequada  em Picada  do  Rio,  já  que  a  lá  existente  era  baixa,  e  falou  sobre  a 
necessidade de uma ponte adequada ser construída em Linha Boêmia; disse que Vereadores 
de  situação  também estavam constrangidos  com a  situação  e  que  se  solidarizava  com o 
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Vereador Dário Geis por sua manifestação.
O senhor Presidente disse que a iniciativa do Governo Federal de encaminhar mais recursos 
para escolas do meio rural era louvável e que o novo prédio da Escola Alberto Pasqualini 
mostrava que tal iniciativa era correta; disse que o município apresentou projeto ao Governo 
Federal para remodelar outra escola do interior, que tal iniciativa era correta para fazer os 
jovens permanecer no meio rural e que Agudo foi um dos três municípios do Estado do Rio 
Grande do Sul contemplado com recursos para escola do meio rural.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 19 de março de 2012.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Itamar Puntel
Vice-Presidente


