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Data: 2 de abril de 2012.
Hora: 19 horas e 5 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).
Apreciação de atas: A Ata n.o 6/2012 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências de n.os 103/2012 e 
105/2012.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Por  solicitação  do  senhor  Presidente,  foram informados  os  líderes  de  bancada,  sendo  os 
seguintes:  Valério Trebien  (PMDB),  Vilson Dias  (PP),  Dário Geis (DEM),  João de Deus 
(PSDB) e Paulo Unfer (PDT).
Apresentação de proposições: Foram apresentados o Requerimento n.º 11/2012 e o Pedido 
de Informações n.º 2.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Stefhan Stopp disse que visitou a lavoura de pepinos dos irmãos Prade, em 

Linha Teutônia, que considerou caprichada e manifestou sua satisfação com o fato dela 
estar  se  desenvolvendo  bem;  disse  que  mais  agricultores  deviam  se  interessar  por  tal 
cultura.

2. O Vereador Valério Trebien disse que estava retornando à Casa depois de ter atuado como 
Secretário da Saúde mais de um ano, quando pode conhecer as dificuldades da população e 
procurou atender a todos; disse que o SUS era importante, embora houvesse dificuldades 
de  atendimento  de  casos  de  média  e  alta  complexidade,  que  havia  dificuldades  de 
conseguir  médicos  para  atuar  nos  municípios  e  que  não  havia  médico  anestesista 
interessado  em residir  em Agudo,  embora  houvesse  tal  serviço  no  hospital;  disse  que 
retornava  à  Câmara  com  sentimento  de  missão  cumprida  e  agradeceu  à  equipe  da 
Secretaria da Saúde pelo apoio recebido.

3. O Vereador Vilson Dias disse que o retorno à Câmara de Vereadores que foram Secretários 
enriqueceria  os trabalhos da Casa,  que, enquanto esteve à testa da Associação Hospital 
Agudo, teve um bom relacionamento com o então Secretário da Saúde, Vereador Valério 
Trebien, e que era necessário solucionar a falta de médico anestesista em Agudo; disse que 
esperava que o Vereador Moisés Kilian, retornando à Casa, permanecesse atuando como 
Vereador, e não se licenciasse, já que a Secretaria na qual atuou era a mais questionada, e o 
Vereador Moisés Kilian muito contribuiría com o debate.

4. O Vereador Dário Geis manifestou preocupação com o fato de ter faltado abastecimento de 
água por três dias no Cerrinho do Ouro, disse que somente muita chuva normalizaria o 
abastecimento e que representante da CORSAN devia apresentar explicações à Casa; falou 
sobre a necessidade de patrolanento nas estradas da região de plantio de arroz, em Porto 
Alves,  e  na  estrada  Transparaíso,  incluindo  os  trechos  do  Canto  Católico  e  de  Linha 
Teutônia, além de fechamento de um buraco nas imediações da Escola Willy Roos e de 
substitução dos tubos de abastecimento de água naquelas imediações.
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5. O Vereador  Itamar  Puntel  disse  que  era  importante  o  retorno  dos  Vereadores  Valério 
Trebien e Moisés Kilian à Casa e parabenizou as empresas e funcionários premiados no 
Jantar dos Destaques e o Escritório ACJ por ter ficado na quinta colocação entre as cinco 
melhores  empresas  brasileiras  de  prestação  de  serviços  e  a  quarta  em  termos  de 
responsabilidade social; disse que estavam sendo patroladas vias de Linha dos Pomeranos, 
Linha Araçá, Coxilha do Araçá e Linha Boêmia e agradeceu à Secretaria de Obras por tal 
serviço que estava sendo feito também em estradas secundárias.

6. O Vereador João de Deus deu boas-vindas aos Vereadores Valério Trebien e Moisés Kilian 
que estiveram à testa de Secretarias fundamentais e disse que eles atuaram em momento 
difícil devido à estiagem; falou sobre a necessidade de fechamento de buracos defronte à 
Funerária Kemerich, de limpeza de valas no Canto Paraná e de patrolamento na estrada de 
acesso às propriedades Cavalheiro e Fontoura, no Cerro dos Behling, para permitir o acesso 
do caminhão-pipa.

7. O Vereador Moisés Kilian disse que retornava à Câmara com alegria, que sua passagem 
pela Secretaria de Obras foi uma experiência nova e cheia de desafios e agradeceu aos 
funcionários da Secretaria e de outras pelo apoio recebido; agradeceu aos Vereadores pela 
compreensão  que  tiveram,  já  que  sabiam  dos  problemas  lá  enfrentados,  e  que  a 
administração ainda faria muita coisa até o seu término.

8. O Vereador Rui Milbradt cumprimentou os Vereadores que estavam retornado à Casa e 
lamentou o fato de o Vereador Moisés Kilian não permanecer, já que poderia participar dos 
debates e contribuir para o atendimento de pedidos; disse que havia dificuldades no acesso 
a vias da Vila Caiçara, chamou atenção para a necessidade de racionamento de água devido 
à estiagem e disse que havia lixo espalhado pela cidade, o que mostrava que a coleta não 
estava sendo realizado corretamente; disse que, desde o início do mandato, vinha pedindo a 
realização de limpeza de valetas em Canto Paraná e que tal pedido nunca foi atendido, 
apesar  de  ser  do  conhecimento  do  Vereador  Moisés  Kilian;  disse  que  ruas  da  cidade 
estavam em condições difíceis, como era o caso da via de acesso à Comunidade Evangélica 
e  que  o  posto  de  saúde  de  Picada  do  Rio  estava  atendendo  somente  às  sextas-feiras, 
devendo ocorrer em mais dias da semana.

O  senhor  Presidente  disse  que  a  estiagem  vinha  sendo  sentida  havia  mais  tempo  pelos 
moradores do interior, que o município vinha adotando medidas importantes para melhorar o 
abastecimento de água e que tal problema também passou a ocorrer na cidade; disse que dois 
caminhões  estavam transportando para tratamento 15% da água consumida pela cidade,  o 
restante sendo captados em arroios e açudes, e que os reservatórios estavam ficando vazios, o 
que recomendava economia de água; disse que o gerente da CORSAN e o senhor Prefeito 
iriam a Porto Alegre, no dia seguinte, para tratar de obras necessárias, e atuação conjunta era 
recomendada para garantir a continuidade da obra de captação das águas do Rio Jacuí.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Moisés Kilian abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
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1. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.º 13/2012-E,  que  “ALTERA  A  LEI  N.º 
1.738/2009,  QUE  DISPÕE  SOBRE  ESTÁGIO  DE  ESTUDANTES,  ESTABELECE 
VALORES  DA  BOLSA-AUXÍLIO  E  REVOGA  A  LEI  N.º  1.751/2009”:  nenhum 
Vereador manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

2. Discussão sobre o Pedido de Informações  n.º 2/2012:  o  Vereador  Vilson Dias  pediu a 
aprovação  da  proposição  dizendo  que  a  matéria  não  era  de  interesse  do  governo  mas 
considerando a importância da aprovação pelos Vereadores de situação. Votação: aprovado 
por unanimidade.

3. Discussão sobre o Requerimento n.º 11/2012: nenhum Vereador manifestou-se. Votação: 
aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre  o Projeto de Lei n.o 14/2012-E: nenhum 
Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que a ausência do Vereador Moisés Kilian seria uma perda 
para a Câmara Municipal, pois a Secretaria na qual esteve à frente era a mais solicitada; disse 
que  havia  muitas  estradas  em  más  condições,  que  o  clima  vinha  colaborando  com  a 
manutenção  de  estradas,  e  que  havia  necessidade  de  patrolamento  em  vias  de  regiões 
produtoras  como Porto  Alves  e  Linha  dos  Coqueiros;  disse  que,  no período de  estiagem 
vivido, muitos pedidos não eram atendidos devido a dificuldades, não por má vontade, mas 
que era necessário remanejar máquinas para melhorar o atendimento à população; disse que 
era momento de disponibilizar mais retroescavadeiras à comunidade através da contração de 
serviços de empresas particulares.
2. O Vereador Dário Geis disse que o Verador Valério Trebien teve boa atuação à frente da 
Secretaria da Saúde, atendendo a todos da mesma forma, e lamentou o fato de o Vereador 
Moisés Kilian não permanecer na Câmara, embora soubesse que sua influência continuaria na 
Secretaria de Obras, o que faria Sua Senhoria continuar atuando pela comunidade; disse que o 
Troféu Caminhante foi entregue a muitos profissionais, parabenizando os que o conquistaram 
e a diretoria da Casa da Amizade pelo chá-bingo beneficente realizado no dia anterior.
3. O Vereador Valério Trebien disse a falta de água vinha preocupando cada vez mais, que os 
vazamentos de água da rede de abastecimento deviam ser resolvidos e que, se não chovesse 
em poucos dias, a falta de água atingiria toda a cidade; disse que os Vereadores, o Poder 
Executivo  e  a  comunidade  deviam pressionar  o  Governo  do  Estado  para  que  a  obra  de 
captação das águas do Rio Jacuí fosse concluída e que o gerente da CORSAN devia vir à Casa 
para prestar esclarecimentos sobre o racionamento; disse que as vertentes estavam ficando 
sem água e que os posços artesianos, no futuro, deixariam de ser solução, o que recomendava 
o  acúmulo  de  água  na  superfície;  disse  que  a  Casa  da  Amizade  realizou  grande  evento 
beneficente  no  final  de  semana  e  que  a  comunidade  devia  manter  o  espírito  de  união, 
independente o resultado da eleição, já que o futuro Prefeito enfrentaria grande problema de 
arrecadação, pois a agricultura estava sendo prejudicada pela estiagem.
4. O Vereador Moisés Kilian disse que a administração municipal vinha se preocupando com 
o serviço de coleta de lixo, que licitação estava em andamento para tal serviço e que, por dia, 
eram recolhidas  de 7 a  8 toneladas  de lixo,  volume considerável;  disse que foi  realizado 
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patrolamento na estrada da Linha dos Coqueiros, que seria realizado tal serviço em Várzea do 
Agudo  e  em Porto  Alves  e  que,  no  período  de  estiagem,  foram parados  os  serviços  de 
instalação de tubos e de abertura de valetas para priorizar o abastecimeno de água para a 
comunidade; disse que era funcionário de carreira do município, que estava à disposição dos 
Vereadores e que muitas pessoas estava sem água até para cozinhar, o que recomendava união 
para enfrentar o problema da seca; disse que esteve à frente da Secretaria de Obras quando o 
município enfrentou a enchente e da queda da ponte do Rio Jacuí, quando foi recuperada a 
estrada antiga de acesso a Dona Francisca, e, agora, durante estiagem, quando o município 
procurou fazer o melhor.
O senhor Presidente  disse  que a  Semana Santa  era  momento  de  reflexão sobre  lealdade, 
perdão e amor ao próximo e que esses valores deviam guiar as autoridades.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 2 de abril de 2012.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


