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Data: 23 de abril de 2012.
Hora: 19 horas e 10 minutos.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), João de Deus (PSDB), 
Naldo  Killian  (PMDB),  Paulo  Unfer  (PDT),  Rui  Milbradt  (PP),  Stefhan  Stopp (PMDB), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Em respeito ao falecimento do ex-Vereador João Kohls foi realizado um minuto de silêncio.
Apreciação de atas: A Ata n.o 9/2012 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências de n.os 122/2012, 
123/2012 e 126/2012.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei n.º 15/2012-L.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade instalação de tubos na Avenida Santo 

Angelo, onde havia uma vala, nas proximidades da ponte sobre o Arroio Hermes, Avenida 
Borges  de  Medeiros,  bem  como  na  Avenida  José  Bonifácio,  imediações  da  empresa 
Argenta; disse que o senhor Hélio Sthal foi  prejudicado com a mudança do horário de 
atendimento  do  plantão  do  hospital  e  que  fiscalizaria  o  fato  de  um  funcionário  do 
município estar se deslocando à sua residência com veículo oficial nos horários de almoço 
e café.

2. O Vereador Itamar Puntel disse que estava sendo aberta  uma estrada que ligaria  Linha 
Teutônia à Linha Branca, nas imediações da comunidade Rolf Pachaly, e que seu traçado 
seria de pouco aclive; disse que participou das Olimpíadas da AJURA das quais apenas 
quatro grupos de jovens rurais  participaram,  apesar do esforço da AJURA de buscar  a 
participação de mais grupos em suas atividades; parabenizou o CMD pelo andamento do 
campeonato de futsal, pelo campeonato de municipal de bochas em cancha de areia que 
teria a participação de mais equipes do que no ano anterior e pelo campeonato de futebol 
de campo que iniciaria em maio.

3. O  Vereador  João  de  Deus  disse  que  a  terceirização  do  serviço  de  recolocação  do 
calçamento daria maior celeridade a tal serviço e sugeriu sua priorização defronte à Escola 
Willy Roos, já que havia grande tráfego no local para aquela escola e para o hospital; falou 
sobre a necessidade de patrolamento na estrada de Nova Boêmia que leva ao Cerro dos 
Camargo, de resolver o problema da falta de transporte coletivo para parte da comunidade 
de Linha Branca e de retomar a reivindicação de instalação de uma lombada eletrônica na 
RS 287, em Rincão do Mosquito.

4. O Vereador Naldo Killian disse que seria concluída naquela semana recuperação da estrada 
que liga a  cidade a  Novo São Paulo,  que durante  a  semana iniciaria  a  recuperação da 
estrada que leva à Barragem Dona Francisca, que as estradas de Porto Alves estavam em 
ótimas condições e que as estradas vicinais também estavam em boas condições; disse que 
a empresa Climasystem havia se consolidado em Agudo, o que o deixava feliz, já que havia 
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atuado por sua implantação no município; disse que o Deputado Alceu Moreira apresentou 
emenda destinando para Agudo verba de cem mil reais.

5. O Vereador Rui Milbradt manifestou sua satisfação com a abertura de novas estradas, mas 
disse que isso não ocorreria em Linha Nova, apesar da necessidade, e disse que o governo 
estava enfrentando dificuldades para manter as estradas de várias localidades da região alta 
do muncípio; disse que veículos oficiais não deviam ser usados para atender interesses que 
não eram do poder público e que havia um descontrole no uso dos veículos da Secretaria de 
Obras, já que havia presenciado, naquela manhã, um caminhão sendo descarragado antes 
das sete horas da manhã.

6. O Vereador Stefhan Stopp disse que o Secretário de Obras prometeu recuperar as estradas 
da região alta do município e disse que tal serviço inicou naquela manhã na estrada de 
Nova  Boêmia;  manifestou  sua  satisfação  com a  verba  destinada  pelo  Deputado  Alceu 
Moreira para a construção de uma rede de abastecimento de água em Cerro Seco.

7. O Vereador Valério Trebien informou que o lider da bancada do PMDB passou a ser o 
Vereador Itamar Puntel;  disse que era necessário analisar cada pedido de abertura e de 
recuperação de estrada, já que um caso era diferente do outro, que a estrada de Picada do 
Rio foi patrolada, que tal serviço estava seguindo até Nova Boêmia, Cerro dos Camargo e 
Linha das Pedras e que foi colocado material na estrada de acesso à propriedade dos Mello; 
disse que o senhor João Kohls foi Vereador do PMDB e muito contribuiu na abertura de 
estradas do município, já que foi operador de máquinas, o que mostrava a importância dos 
servidores públicos.

8. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
O  senhor  Presidente  disse  que  participou  da  homenagem  pelos  noventa  e  oito  anos  de 
nascimento  do  Professor  Willy  Roos,  patrono  da  Escola  que  leva  seu  nome,  evento  que 
contou com a presença do Pastor Varno Walter Zengel que estava se instalando em Agudo; 
disse que Agudo estava se destacando pela realização de encontros de famílias, como os das 
famílias Hermes e Raddatz; disse que participou da Olimpíada da AJURA e que os grupos de 
jovens que participaram do evento estavam coesos.
Tribuna Livre: O espaço foi ocupado pela senhora Catiara Larisa Behling que falou sobre o 
tema “Reativação de estrada que liga Linha Nova a Paraíso do Sul”.
Grande Expediente:
1. O Vereador  Valério Trebien parabenizou a oradora da Tribuna Livre pela coragem em 

ocupar aquele espaço para reivindicar pela comunidade de Linha Nova; disse que ouviu de 
pessoas daquela localidade que a estrada reivindicada não era tão necessária, já que havia 
acesso alternativo para Paraíso do Sul, o que recomendava reunião com o Prefeito para 
abordar aspectos técnicos daquela reivindicação; disse que o retorno do ICMS da Barragem 
Dona Francisca era de Agudo por justiça, que o senhor Prefeito decidiu contratar escritório 
de advocacia para tratar do assunto no Poder Judiciário e que o tema poderia tramitar por 
alguns anos; disse que confiava na confirmação da vitória de Agudo e que era necessário 
união  dos  agudenses  em  torno  dos  interesses  do  município;  disse  que  estava  sendo 
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estudado  um aumento  da  multa  para  condutores  de  veículos  que  dirigissem depois  de 
consumir álcool, o que considerou inadequado, já que um baixo consumo não deixava o 
motorista sem condições de dirigir e as festas comunitárias seriam prejudicadas com tal 
medida, especialmente em Agudo; disse que o imposto sobre o consumo de cigarro era 
muito alto, o que inviabilizava seu consumo, questionando se o consumo de álcool ou o de 
cigarro era o mais prejudicial;  disse que era necessário proteger o meio ambiente,  mas 
também uma agricultura forte que não fosse prejudicada pelas leis ambientais que, muitas 
vezes,  existiam por  influência  de Organizações  Não-Governamentais  que atuavam para 
diminuir a competitividade da agricultura brasileira.

2. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Discussão da Pauta: Em Discussão  Preliminar  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.º 15/2012-L:  o 
Vereador João de Deus disse que a proposição que denominava “Cuniberto Prade” rua da Vila 
Caiçara foi apresentada a pedido de moradores daquela rua para homenageá-lo por ter ele 
participado de várias entidades e ter sido proprietário de área onde estava aquela via.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Naldo Killian disse que foi realizado patrolamento na Vila Caiçara, que tubos 
seriam instalados em vias da sua parte alta nos próximos dias e que serviço de limpeza de vias 
estava por ser realizado; disse que foi iniciada operação tapa-buracos em vias da cidade, que 
estava por ser instalada nova tubulação de esgoto nas imediações da Casa da Paz, devendo 
ficar os dois lados da via com tubos, que foi realizada colocação de brita na via de acesso à 
propriedade Röpke e que outras melhorias seriam feitas na mesma.
2. O  Vereador  Vilson  Dias  falou  sobre  a  necessidade  de  o  senhor  Prefeito  encaminhar 
urgentemente  à  Câmara  Municipal  a  proposta  de  novo  plano  de  carreira  do  magistério 
municipal  discutida  com a  categoria,  o  que  permitiria  à  Câmara  debater  a  proposta  sem 
pressa; disse que os Vereadores vinham tratando de necessidades do interior, como a que foi 
abordada pela oradora da Tribuna Livre, mas que elas não vinham recebendo a devida atenção 
da administração que já devia ter definido se a obra por ela reivindicada era necessária; disse 
que  a  manifestação  da  oradora  faria  o  assunto  ser  tratado  de  modo  melhor  e  que  os 
Vereadores não tinham poder de mando, embora pudessem falar sobre tais assuntos.
3. O Vereador Dário Geis disse que a reivindicação apresendada pela  oradora da Tribuna 
Livre vinha sendo feita por ele havia dois anos, que tal obra era importante para dar segurança 
aos moradores daquela região, como em casos de emergência, e que faltava à administração 
melhorar aquela via que precisava de poucos recursos para ficar em condições de tráfego; 
disse que não era correto comparar o meio ambiente de Agudo com o de regiões como o 
Nordeste e que Agudo tinha hoje mais matas do que há alguns anos; disse que a empresa 
Phillps Morris do Brasil estava por fazer um grande investimento no Rio Grande do Sul, o 
que era um alento para o fumicultores, e que a CORSAN devia substituir toda a tubulação de 
água das imediações da Escola Willy Roos para solucionar os recorrentes vazamentos que lá 
ocorriam e que prejudicavam o calçamento e o tráfego.
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4. O Vereador João de Deus disse que a manifestação da oradora da Tribuna Livre respaldou 
vários comentários que os Vereadores fizeram sobre o tema, falou sobre as dificuldades que 
os moradores de Linha Nova passavam e disse que todos os munícipes deviam ser tratados do 
mesmo modo; disse que queria mais serviços e obras para a população, que acreditava que, 
durante  a  semana,  o  Secretário  de  Obras  visitaria  aquela  região  para  tratar  de  suas 
reivindicações  e manifestou sua indignação com a falta  de atenção com os moradores  do 
interior;  disse que programas da área de saúde para o interior  deviam ser reativados,  que 
foram realizadas melhorias em vias da Vila Caiçara e falou sobre a necessidade de instalação 
de tubos de esgoto na parte alta daquela Vila.
Em comunicação urgente da liderança do PMDB, por cedência do Vereador Valério Trebien, 
o Vereador Itamar Puntel disse que conhecia parte da estrada que moradores da Linha Nova 
reivindicavam que fosse reativada,  que verificaria as condições daquela via, que discutiria 
aquela reivindicação com o senhor Prefeito e que, se o Secretário de Obras disse que não 
atenderia aquela reivindicação, devia ter argumentos para ter tomado tal decisão; disse que era 
necessário  saber  se  alguns moradores  daquela  região  estavam sem acesso para  que  fosse 
buscada uma solução pelo senhor Prefeito, que era papel da oposição fazer críticas, mas que 
os Vereadores de situação também criticavam coisa que estivessem erradas; parabenizou a 
oradora da Tribuna Livre pela manifestação.
Em comunicação urgente da liderança do DEM, o Vereador Dário Geis disse que o assunto 
abordado pela oradora da Tribuna Livre não teria chegado ao Ministério Público, não teria 
gerado um abaixo assinado e aquela oradora não teria se inscrito para a Tribuna Livre se a 
administração tivesse manifestado vontade de atender aquela revindicação; disse que o caso 
devia servir de exemplo para que todos recebessem os benefícios a que tinham direito.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 23 de abril de 2012.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


