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Data: 13 de julho de 2009.
Hora: 19 horas.
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: A Ata n.o 27/2009 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 313/2009 e 320/2009.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Não havia proposições em tramitação nesta parte da sessão.
Pequeno Expediente:
1. O  Vereador  Naldo  Killian  agradeceu,  em  nome  da  Escola  Santos  Reis,  a  todos  que 

colaboraram para a realização de sua festa e disse que o Professor Mauro Raddatz vinha 
fazendo  um  grande  trabalho  como  Diretor  da  Escola,  já  que  obras  estavam  sendo 
realizadas.

2. O Vereador Paulo Unfer disse que participou da solenidade de abertura dos trabalhos do 
Projeto  Rondom,  pelo  qual  alunos  das  Faculdades  Dom  Bosco  estariam  em  Agudo 
realizando diversos trabalhos, como oficinas, cursos e palestras em diversas áreas.

3. O Vereador Rui Milbradt falou sobre a necessidade de realização de melhorias no acesso à 
propriedade Wachholz,  em Cerro Chato, de instalação de lâmpadas nas imediações das 
propriedades Rosa, Dumke e Drescher, em Linha dos Pomeranos, e de revisão da rede de 
iluminação  pública  daquela  localidade;  falou  sobre  a  necessidade  de  realização  de 
patrolamento  da decida  do Fuso,  em Nova Boêmia,  nas  imediações  da  Escola  Getúlio 
Vargas, de instalação de tubos na propriedade Martinazzo, naquela mesma localidade, de 
patrolamento da estrada do Canto dos Mellos, em Linha Teutônia, até a divisa com Paraíso 
do  Sul,  de  construção  da  ponte  sobre  a  sanga  da  Linha  Teutônia,  nas  imediações  da 
propriedade Behrentz, e de melhorias na via de acesso àquela sanga.

4. O Vereador Stefhan Stopp disse que a comunidade devia ser convidada para a audiência 
pública  que  seria  realizada  na  segunda-feira  seguinte  e  que  os  Deputados  deviam ser 
pressionados a ajudarem à população naquilo que dizia respeito à vigência da lei que seria 
objeto de debate em tal audiência.

5. O Vereador Vilson Dias falou sobre a necessidade de substituição de lâmpada da rede de 
iluminação  pública  das  imediações  das  propriedades  Hoppe,  Lehr  e  Schiefelbein,  em 
Várzea do Agudo, e convidou para a audiência pública que, com a presença do Deputado 
Luiz Carlos Heinze, seria realizada para debater questões relativas a área de reserva legal e 
a área de preservação permanente; parabenizou a senhora Eloci Forsch por ter assumido a 
direção do Rotary Club de Agudo.

6. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade realização de melhorias na estrada de 
Linha  Branca,  nas  imediações  da  propriedade  Herbstrith;  manifestou  satisfação  com a 
notícia de que, em breve, seria apresentada a proposição que tratava do novo Código de 
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Posturas e disse que, durante a Volksfest, seria inaugurada a obra de canalização do Arroio 
Hermes; disse que antes, deviam ser feitos pequenos reparos na ponte existente no local e 
removidos os entulhos que haviam naquelas imediações e reparadas as calçadas; disse que 
o Deputado Ônix Lorenzoni estaria em Agudo no dia seguinte, quando seria solicitado a ele 
que direcionasse recursos para Agudo.

7. O  Vereador  Itamar  Puntel  disse  que  a  Secretaria  de  Obras  deixou  de  realizar  alguns 
serviços devido à chuva, mas que outros serviços foram realizados; disse que estava por ser 
realizada colocação de cascalho em estradas de Linha dos Pomeranos, como a que liga 
aquela  localidade  à  Linha  Boêmia,  já  que  a  situação  das  estradas,  em dias  de  chuva, 
dificultava, inclusive, o transporte escolar.

8. O Vereador João de Deus disse que participou da festa da Escola Santos Reis, evento que 
contou com a presença de Vereadores e que contentou todos os presentes; falou sobre a 
necessidade de realização de patrolamento da estrada que leva à AABB e imediações e de 
realização  de  melhorias  no  calçamento  da  Avenida  Tiradentes,  no  trecho  entre  a 
COOPERAGUDO e a Brigada Militar.

O senhor Presidente falou sobre a necessidade de realização de melhorias, antes da Volksfest, 
no trecho da Avenida Tiradentes mencionado pelo Vereador João de Deus e que participou da 
reunião do COREDE Central que tratou da Consulta Popular, evento que tratou dos recursos 
que caberiam ao município de Agudo, conclamando a população a participar da Consulta; 
lamentou a decisão de manutenção da sede da 119.ª Zona Eleitoral em Faxinal do Soturno e 
disse que Agudo devia mobilizar-se para lutar pela vinda daquela sede para Agudo. 
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Itamar Puntel abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Dário Geis abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições em tramitação nesta parte da sessão.
Discussão da Pauta: Não havia proposições em tramitação nesta parte da sessão.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Vilson Dias disse que o Deputado Adolfo Brito informou que foram destinados 

recursos para construção de redes de abastecimento de água em Linha Boêmia; disse que 
recebeu com tristeza a decisão de manutenção Cartório Eleitoral em Faxinal do Soturno, 
pois dedicou-se à sua remoção para Agudo, e que a decisão anterior, de sua remoção para 
Agudo, foi festejada no município, mas não houve mobilização para que fosse mantida, o 
que mostrava o comodismo de pessoas com maior poder político do que o dele; disse que a 
reversão de tal decisão mostrava a força política dos municípios da Quarta Colônia.

2. O Vereador Naldo Killian disse que um abrigo em um ponto de parada de ônibus de Várzea 
do Agudo estava muito danificado devido a vandalismos, mas que elo seria consertado e 
outra seria construído naquela localidade; disse que ouviu de um repórter de Faxinal do 
Soturno a opinião de que a sede da Zona Eleitoral jamais sairia de Faxinal do Soturno e 
que, de fato, o TRE decidiu pela manutenção da sede naquela cidade.

3. O Vereador Rui Milbradt disse que a reversão da remoção do Cartório Eleitoral para Agudo 



ATA N.o 28/2009
DA 20.a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2009

f. 3 de 3

lembrava  outros  momentos  em  que  os  governos  de  Agudo  se  acomodaram,  pois  o 
município não havia enviado representante à audiência que tratou do assunto; disse que já 
havia indicado a realização de patrolamento da estrada de Linha Araçá e falou sobre a 
necessidade de realização de melhorias no acesso à propriedade Elesbão, em Linha Morro 
Pelado; disse que vinha recebendo muitos pedidos da comunidade, mas que suas indicações 
não vinham sendo atendidas pelo Poder Executivo.

4. O Vereador João de Deus convidou para o culto em homenagem ao colono e ao motorista 
que  ocorreria  na  Igreja  Evangélica  Assembléia  de  Deus  das  imediações  do  ginásio  de 
esportes,  evento  que  ocorreria  para  agradecer  pelos  recursos  que  Deputados  estavam 
enviando  para  Agudo;  disse  que a  decisão  de  manter  a  sede  do  Cartório  Eleitoral  em 
Faxinal do Soturno era fruto da organização dos municípios da Quarta Colônia,  já que 
Agudo  limitou-se  a  festejar  a  decisão  anterior;  disse  que  havia  iniciado  a  obra  de 
construção da rede de abastecimento de água do Canto Católico.

Em comunicação urgente da liderança do governo, o Vereador Paulo Unfer disse que não 
queria acreditar que o recuo do TRE sobre a remoção do Cartório Eleitoral para Agudo foi 
política  e  que  o município  de  Agudo não soube que  da  audiência  pública  que tratou  do 
assunto; disse que devia continuar o trabalho para que Agudo tivesse um Cartório Eleitoral.
Em comunicação urgente da liderança do PP, o Vereador Vilson Dias disse que não havia 
explicação para o fato de o recuo na remoção da sede do Cartório Eleitoral para Agudo ter 
ocorrido sem o conhecimento do município; disse que devia-se reconhecer a força política da 
Quarta Colônia e que a manifestação do líder do governo, de que o município não sabia da 
audiência pública que resultou naquele recuo, aumentava sua tristeza com o fato, e que tal 
recuo tirava credibilidade do Tribunal Regional Eleitoral.
O senhor Presidente disse que a comunidade de Agudo revoltou-se com a última decisão do 
TRE sobre  a  sede  do  Cartório  Eleitoral  e  que  somente  os  municípios  prejudicados  com 
mudanças de sede, inclusive de outras Zonas Eleitorais, foram convidados para a audiência 
pública organizada pelo TRE, motivo pelo qual os municípios de Agudo e Paraíso do Sul não 
foram  para  ela  convidados;  disse  que  a  Câmara  Municipal  de  Agudo  também  não  foi 
convidada para tal evento, motivo pelo qual não compareceu.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
do dia 20 de julho de 2009.

Agudo, 13 de julho de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


