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Data: 7 de maio de 2012.
Hora: 19 horas e 5 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).
Apreciação de atas: As Atas n.os 10/2012 e 11/2012 foram aprovadas por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência de n.o 143/2012.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei n.º 17/2012-E.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador João de Deus falou sobre a necessidade de providências na rede de esgoto da 

Rua Pássaros e Flores, já que escorria a céu aberto, pedindo que os demais parlamentares 
visitassem  o  local  e  pedissem  tal  providência  ao  Secretário  de  Obras,  pois  os  tubos 
destinados ao local estavam disponíveis, e de patrolamento na quadra acima do Mercado 
Rende Mais.

2. O Vereador Naldo Killian disse que, naquela semana, seriam instalados tubos, conforme 
reivindicado pelo Vereador  João de Deus,  inclusive na Rua das Acácias;  agradeceu ao 
Secretário  de  Obras  pela  recuperação  de  vias  de  Canto  Católico,  Transparaíso,  Linha 
Teutônia e Linha Boêmia e disse que foi iniciada a construção de um “caminhódromo” na 
Avenida Floriano Zurowski e a pavimentação da Rua Ramiro Barcelos; disse que seria 
complementada canalização existente em um terreno da Vila Caiçara.

3. O Vereador Rui Milbradt disse que, se o Secretário de Obras tratasse as reivindicações da 
Vila Caiçara como prioridade, aquelas obras seriam realizadas, elogiando-o por ter feito as 
obras que tratou como prioridade e por ter deixado claro que a abertura de uma via de 
Linha Nova não seria realizada; disse que moradores dessa região pretendiam realizar por 
conta  própria  aquela  obra,  o  que  mostrava  a  convicção  da  comunidade  sobre  sua 
importância,  iniciativa  que  poderia  sensibilizar  o  Poder  Executivo  a  envolver-se  no 
assunto; falou sobre a necessidade de recuperação, com colocação de cascalho em uma 
pedra  exposta,  de  um  trecho  da  estrada  da  Volta  dos  Kesseler  que  dá  acesso  às 
propriedades Schlosser, Steuernagel e de Bonna, e de aplainamento em área da propriedade 
Puntel,  em Nova Boêmia,  visando a realização de obras;  falou sobre a  necessidade de 
instalar tubos de esgoto na Rua Aldo Berger, além de patrolamento.

4. O Vereador  Stefhan  Stopp  disse  que  foram recuperadas  estradas  da  região  Norte,  que 
durante o dia foi feito um serviço na pedra mencionada pelo Vereador Rui Milbradt e que 
estava  sendo reaberta  a  estrada  que  liga  a  casa  de  comércio  Stefenon à  antiga  Escola 
Siegfried Heuser, além de estar sendo construído um pontilhão naquela via.

5. O Vereador Valério Trebien disse que foi construída uma via de acesso ao local onde será 
construída a quadra coberta da Escola Três de Maio, onde foram instalados tubos e foi 
colocado material; disse que os municípios de Agudo e Paraíso do Sul fizeram acordo com 
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o Ministério Público para manutenção da estrada velha de Linha Nova que liga os dois 
municípios, devendo ser mantido o da propriedade Kuhlmann, onde havia seis moradores, 
enquanto a estrada de alta declividade, imediações da qual não havia moradores, em nada 
mudaria  aquele  aspecto;  disse  que  tal  obra  seria  iniciada  depois  da  construção  de 
bebedouros  naquelas  imediações  e  que  a  administração  não  vinha  deixando  ninguém 
desassistido; disse que a administração tinha muitas prioridades e frentes de trabalho, que 
as estradas gerais estavam boas e que esperava que chovesse em breve para amenizar os 
problemas da estiagem, pois peixes estavam morrendo e vertentes estavam fracas.

6. O Vereador Vilson Dias agradeceu à administração pela realização de melhorias no acesso 
à  propriedade Berthold,  em Porto Alves,  e disse que sempre reconheceu quando havia 
melhorias nos trabalhos, como ocorreu em serviços de recuperação de vias realizado na 
zona norte do município desde que a Secretaria  de Obras passou ao comando do novo 
Secretário; disse que o Deputado Luiz Carlos Heinze apresentou emenda de destinação de 
R$ 250.000,00 do Ministério  do Esporte  para  construção  de quadra  coberta  na  Escola 
Santos Reis e que Sua Excelência, junto com o Deputado Paulo Pimenta, eram os que mais  
recursos  conseguiram  para  Agudo;  disse  que  aqueles  recursos  foram  solicitados  ao 
Deputado Luiz  Carlos  Heinze  por  professores  daquela  Escola  e  que  outros  Deputados 
deviam agir da mesma forma.

7. O Vereador  Dário Geis  disse que a  Secretaria  de Obras,  havia alguns dias,  ficou mais 
organizada e falou sobre a necessidade de melhorias em trechos da Avenida Tiradentes em 
que havia buracos, nas quadras das imediações da residência do senhor Lauro Reetz; disse 
que  nenhum  morador  inscrito  para  receber  serviços  do  poder  público  devia  ficar 
desatendido quando as máquinas fossem deslocadas a uma localidade e que isso ocorreu 
com  proprietários  que  solicitaram  serviço  de  destocamento  pela  draga,  já  que  em 
propriedade vizinha tal serviço foi feito, questionando ao lider de governo se tal serviço era 
realizado;  disse  que  o  município  continuava  comprando  lenha  de  outros  municípios, 
apresentou material de divulgação do Seminário Florestal e disse que o cultivo de florestas 
em Agudo poderia ser uma alternativa de renda para os agricultores.

8. O Vereador Itamar Puntel disse que os agricultores estavam se preparando para a atividade 
de reflorestamento e que a administração municipal, através do projeto Florestar Agudo, 
estava incentivando, chamando a atenção para a importância do Seminário Florestal que 
ocorreria no dia 12 seguinte; disse que os Vereadores de situação ficaram mais tranquilos, 
já que a oposição estava reconhecendo o bom trabalho da administração em setores como o 
de  obras;  disse  que  a  comunidade  de  Linha  Nova  contou  com  serviços  de  draga, 
retroescavadeira e trator agrícola e que nenhum morador deixou de receber serviços, sendo 
que uma abertura de bebedouro estava por ser feita na propriedade Mundt; disse que a 
estrada reivindicada por moradores daquela região, embora pudesse diminuir a distância, 
não resolveria o problema de declividade do acesso, e que a administração vinha atuando 
em outras prioridades da comunidade; disse que estava por ser recuperada a estrada que 
liga Agudo à Serraria Scheitt.
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O senhor Presidente disse que participou, com os Veradores João de Deus, Rui Milbradt e 
Stefhan  Stopp,  do  encontro  preparatório  da  Marcha  de  Vereadores  da  Quarta  Colônia  & 
Região a Porto Alegre, do qual participaram lideranças regionais e o líder do governo na 
Assembléia Legislativa, Deputado Valdeci Oliveira, quando se tratou do encaminhamento de 
reivindicações ao Governo do Estado e da pauta do evento que ocorreria no dia 13 de junho 
seguinte.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. No espaço do Vereador João de Deus, o Vereador Vilson Dias disse que a estiagem fez o 

Rio Jacuí ficar com pouca água e que muitas pessoas desrespeitavam o Rio, o que fazia a 
natureza vingar-se de todos; disse que as usinas hidrelétricas estava retendo água e que 
havia  pescadores  que  predavam  o  Rio  com  o  uso  de  redes,  pedindo  que  a  Câmara 
Municipal enviasse correspondência à Patrulha Ambiental solicitando atuação no caso para 
evitar que seus peixes desaparecessem, e sugeriu que os bombeiros voluntários fizessem 
uma limpeza no Rio; disse que a população estava questionando sobre a definição dos 
candidatos  a  Prefeito,  que  uma  candidatura  única  significava  não  dar  alternativas  aos 
eleitores e que alguns ofereciam tal alternativa para ganhar a simpatia dos eleitores; disse 
que  a  diversidade  de  posições  dificultava  o  tratamento  do  assunto  e  que  os  partidos 
enfrentavam dificuldades para definir coligações, o que dificultava a apresentação de um 
candidato único, já que eram muitos os interesses envolvidos; disse que a situação eleitoral 
estava indefinida porque o governo não conseguia apresentar um candidato e a oposição 
não conseguia se articular  por  não estar  tendo sabedoria,  capacidade  e  humildade  para 
encontrar  um candidato  de  consenso  entre  seus  partidos;  disse  que  esse  fato  faria  os 
partidos de situação continuarem no governo e que os demais deveriam, todos, atuarem na 
oposição e encontrar uma opção aos eleitores; disse que chegou o momento de mudança e 
alternância no poder para apresentação de ideias novas e realização de obras novas.

2. O Vereador Itamar Puntel abriu mão de sua inscrição.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Ordem do Dia:
1. Discussão Geral sobre o Projeto de Lei n.º 15/2012-L, “DENOMINA RUA CUNIBERTO 

VILMAR PRADE LOGRADOURO DO PERÍMETRO URBANO”:  o Vereador João de 
Deus pediu a aprovação da matéria dizendo que a Rua que pretendia denominar ficava em 
área de propriedade do senhor Cuniberto Prade e que era importante para os moradores que 
as ruas tivessem denominação. Votação: aprovado por unanimidade. Votação da Emenda 
n.º 1: aprovada por unanimidade.

Discussão da Pauta: Em Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n.o 17/2012-E: nenhum 
Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Naldo Killian parabenizou o Diretor, os professores e o CPM da Escola Santos 
Dumont pela homenagem às mães realizada na sexta-feira anterior; falou sobre a necessidade 
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de melhorias na parte alta da Vila Caiçara, resolução tomada pelo governo que resultou em 
instalação de abastecimento de água e de rede de energia elétrica, faltando a realização de 
melhorias no abastecimento de água na parta alta; disse que o poço artesiano daquela região 
vinha  abastecendo  moradores  das  adjacências  durante  a  estiagem,  que  a  CORSAN devia 
tomar providências para minimizar o problema, que acreditava que, naquela semana, seriam 
instalados tubos na Rua Pássaros e Flores e que a toda a Vila Caiçara teria rede de esgoto.
2. O  Vereador  Rui  Milbradt  disse  que  as  indicações  tinham  origem  em  pedidos  dos 
contribuintes e que ao governo cabia atendê-las; disse que o serviço de destocamento, embora 
não fosse recomendado que fosse realizado com algumas máquinas, estava sendo feito para 
alguns cidadãos enquanto outros não o recebiam, e que só a administração podia dizer quais 
eram seus  critérios  para  a  realização  de  tal  serviço;  disse  que  algumas  pessoas  estavam 
recebendo muitas cargas de brita, o que não acontecia com todos, que Vereadores de situação 
também pressionavam o governo pelo atendimento de pedidos ameaçando não comparecer à 
sessão seguinte, ameaça que ele próprio poderia vir a fazer; manifestou satisfação por estar 
em um partido que o orgulhava, pois o Deputado Luiz Carlos Heinze conseguiu recursos para 
a construção de um ginásio de esportes na Escola Santos Reis, parabenizando a comunidade 
de Várzea do Agudo pela  conquista;  disse que não havia definição  quanto à eleição,  que 
muitos interesses estavam em disputa e que a definição de um candidato de cada partido seria 
a melhor alternativa para o município.
3. O Vereador João de Deus agradeceu aos demais Vereadores pela aprovação da proposição 
que denominava rua da Vila Caiçara; disse que Agudo vinha recebendo recursos oriundos de 
emendas dos Deputados Luiz Carlos Heinze e Paulo Pimenta, líderes que não consideravam 
as siglas partidárias ao atuarem e exemplo para a construção de um projeto para Agudo, e que 
cabia aos adminstradores bem aplicá-los; disse que a Vila Caiçara avançou, que era necessário 
avançar cada vez mais em termos de melhorias e que dialogou com todos os Prefeitos com os 
quais atuou sobre as necessidades da Vila.
4. O Vereador Dário Geis disse que alguns dos pedidos dos Vereadores foram atendidos, que 
o Secretário de Obras receberia elogios em todas as sessões se atendesse, pelo menos, parte 
dos pedidos dos Vereadores e que os parlamentares continuariam cobrando o atendimento de 
indicações; disse que se alegrava por ser Presidente do DEM, que tratativas eleitorais estavam 
avançados com dois partidos, que outros seriam procurados para que a montagem uma chapa 
de  oposição  e  que  a  população  queria  renovação,  o  que  ocorreu  nas  duas  eleições 
parlamentares anteriores; disse que os bombeiros voluntários fariam um mutirão de limpeza 
na Rodovia do Imigrante, nas imediações do Distrito Industrial, que a SEJAMIGO já havia 
sido mais atuante na limpeza do Rui Jacuí e que os agricultores deviam atuar na limpeza de 
rio e sangas que passassem por suas propriedades.
Em comunicação urgente da liderança do governo, o Vereador Valério Trebien disse que a 
indefinição de canditados a  Prefeito  estava deixando a população preocupada,  que muitas 
tratativas  aconteceriam,  nas  quais  seriam  considerados  diversos  interesses,  mas  que  era 
necessário  apresentar  candidatos  que  pensassem  em  fazer  Agudo  melhor;  disse  que  a 
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coligação que estava no governo vinha procurando outros partidos para agregar valores, que 
havia  incerteza  quanto  às  candidaturas  e  que  acreditava  que  poderia  haver  até  quatro 
candidatos a Prefeito; desejou um feliz Dia das Mães que transcorreria no domingo seguinte.
O senhor Presidente desejou um feliz Dia das Mães que transcerreria no domingo seguinte.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 7 de maio de 2012.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


