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Data: 8 de março de 2010.
Hora: 19 horas.
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), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Atos  de  posse: Foram realizados  os  atos  de  posse  dos  Vereadores  Alan Müller  e  Naldo 
Killian, com a leitura e a assinatura dos Termos de Posse.
Apreciação de atas: A Ata n.o 5/2010 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 90/2010 e 96/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei n.º 10/2010-E.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador João de Deus disse que a população estava clamando por ajuda como nunca 

antes e que cabia aos Vereadores levar os pleitos populares às Secretarias;  disse que a 
recuperação das cabeceiras  das pontes de Várzea do Agudo estava ocorrendo de modo 
satisfatório e convidou para o ato de assinatura, pela Governadora do Estado, da ordem de 
início da construção da nova ponte sobre o Rio Jacuí, em Cerro Chato.

2. O Vereador Naldo Killian disse que era motivo de satisfação voltar a ocupar uma cadeira 
na Câmara Municipal para lutar por seus eleitores; falou sobre a necessidade de realização 
de melhorias  em ruas da Vila  Caiçara,  com colocação de cascalho em algumas,  o que 
ocorreria na quarta-feira seguinte, e disse que, até o final do mês, o posto de saúde da Vila 
Caiçara  estaria  funcionando,  lembrando  que  participou  da  mobilização  que  conquistou 
recursos para aquela obra.

3. O Vereador Rui Milbradt disse que a notícia de assinatura da ordem de início da construção 
da ponte sobre o Rio Jacuí era importante e que esperava por sua efetiva realização de tal 
obra; disse que vinha recebendo mensagens de todas as partes do município apresentando 
pedidos, o que mostrava as dificuldades pelas quais a população passava e que os serviços 
do município não rendiam, o que ocorria devido à deficiência de maquinário e à falta de 
organização no Poder Executivo, prejudicando os produtores envolvidos no programa Pró-
Leite.

4. O  Vereador  Stefhan  Stopp  disse  que  a  assinatura  da  ordem  de  início  das  obras  de 
construção da ponte sobre o Rio Jacuí era bem-vinda; disse que foi patrolada a estrada que 
liga Agudo a Novo São Paulo, com recuperação de acessos, e que tal serviço estava por 
iniciar em Linha Louca e Cerro Seco; disse que parte do maquinário do município estava 
em boas condições e que, assim como havia maus funcionários, haviam aqueles que se 
esforçavam, e desejou ao Prefeito em exercício, Vereador Paulo Unfer, felicidades em sua 
atuação.

5. O  Vereador  Valério  Trebien  disse  que  o  município  havia  recebido  R$  800.000,00  do 
Governo  Federal  para  reconstrução  de  pontes  e  recuperação  de  vias  e  que  estava  por 
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receber  outro  tanto  para  dar  continuidade  àqueles  serviços;  disse  que  esperava  que  a 
construção  da nova  ponte  sobre o Rio Jacuí  fosse concluída  em seis  meses,  conforme 
prometido, que a RS 348 estava sendo recapeada e que se esperava que a recuperação das 
cabeceiras das pontes de Várzea do Agudo fosse concluída em breve.

6. O Vereador Vilson Dias disse que a Governadora do Estado era uma mulher de palavra, já 
que estaria  em Agudo para anunciar o início da construção da nova ponte sobre o Rio 
Jacuí;  disse que percebia-se a ação da Governadora na reconstrução das cabeceiras das 
pontes de Várzea do Agudo e na destinação de uma draga e de uma retroescavadeira para 
Agudo, além do recapeamento de vias que não foi realizado por outros governos; falou 
sobre a necessidade de recuperação de vias de Várzea do Agudo e de Linha Teutônia sul e 
disse que a construção de um “caminhódromo” na Avenida Floriano Zurowski devia ser 
repensada, já que o Atlético Clube Avenida havia colocado à disposição suas dependências 
para receber tal obra, o que daria mais segurança ás caminhadas.

7. O Vereador Alan Müller disse que era honroso voltar à Câmara Municipal como Vereador 
num momento de recuperação das perdas causadas pelas catástrofes do início do ano; disse 
que os servidores municipais se empenharam quando, no ano anterior,  foram realizadas 
exonerações,  o  que  permitiu  dar  condições  de  tráfego  às  estradas;  disse  que  empresas 
ajudaram  o  município  a  recuperar  estradas  quando  da  queda  de  pontes,  entre  elas  a 
CELETRO, a Auto Viação Santa Cruz, a CAMNPAL, a empresa Domelli, a Cooperagudo 
e a empresa Durabille, que cederam materiais e equipamentos, além do município de Dona 
Francisca,  que cedeu um rolo  compactador;  disse  que os  Governos  Federal  e  Estadual 
liberaram recursos para recuperar perdas no município e elogiou a Governadora do Estado 
pela sua atenção ao município desde janeiro, tendo liberado mais de R$ 400.000,00, entre 
eles recursos da Consulta Popular e do Salário-Educação, dizendo que críticas a ela seriam 
ilegítimas; convidou para a solenidade de assinatura da ordem de serviço de construção da 
nova ponte sobre o Rio Jacuí que ocorreria no dia seguinte, obra que só não iniciou antes 
devido à burocracia.

8. O Vereador Dário Geis disse que a assinatura da ordem de início das obras da ponte sobre o 
Rio Jacuí era ato de coragem, mas que tal iniciativa não significava a realização de tal obra, 
do mesmo modo que ocorreu com a obra de captação das águas do Rio Jacuí que ainda não 
havia iniciado; disse que, se a nova ponte sobre o Rio Jacuí não fosse concluída em seis 
meses,  como  prometido  pela  Governadora,  ela  teria  prejuízos  eleitorais,  e  que  Sua 
Excelência devia visitar o desvio de Várzea do Agudo para conhecer as dificuldades ali 
existentes; falou sobre a necessidade de fechar os buracos nas vias do Bairro Progresso e de 
concluir  o  quebra-molas  que  estava  sendo construído  nas  imediações  da  Escola  Willy 
Roos; disse que a recuperação da estrada de Linha Teutônia limitou-se apenas a pequenos 
trechos dela, para o que foi necessário deslocar o maquinário por 5 km até o local, o que 
significou um gasto desproporcional com combustível.

O senhor  Presidente  disse  que  os  elogios  de  Vereadores  à  Governadora  do  Estado eram 
adequados, já que ela havia destinado recursos ao município, entre eles para o recapeamento 
da RS 348, o que mostrava que Agudo não estava desamparado, e parabenizou o Vereador 
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João de Deus por sua atuação em defesa da Governadora do Estado; disse que os recursos de 
R$ 1.600.000,00 do Governo Federal destinados a Agudo seriam utilizados na recuperação de 
pontes e de estradas, entre elas a galeria da Sanga Funda, na Rua Dionísio da Fonseca Reis, e 
pontes em Linha São Pedro, Linha dos Balsan, Linha Branca e Linha Araçá norte, além de 
recuperação  das  estradas  de  Rincão  do  Pinhal,  Nova  Boêmia,  Linha  Teutônia,  Cerro  da 
Figueira e Linha Coronel Tamarindo.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt abriu mão da sua inscrição.
2. O Vereador Naldo Killian abriu mão da sua inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições nesta parte da sessão
Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n.o 10/2010-E: o Vereador 
Dário Geis disse que a proposição que autorizava a concessão de incentivo à empresa Luiz 
Gustavo Indústria e Comércio de Confecções Ltda. merecia análise cuidadosa, já que outras 
proposições do mesmo tipo foram aprovadas sem que nenhuma das empresas beneficiadas 
tenham se instalado, lembrando que a empresa beneficiada por aquela proposição estava havia 
apenas seis meses no município; o Vereador Vilson Dias disse que a proposição que autoriza 
a concessão de incentivo àquela empresa merecia atenção devido à preocupações apresentadas 
pelo  Vereador  Dário  Geis  e  porque  havia  empresas  do  município  que  poderiam receber 
incentivos;  disse  que  era  necessário  permitir  que  tal  empreendimento  fosse  acompanhado 
pelos Vereadores para salvaguardar os cofres públicos e, ao mesmo tempo, dar algum crédito 
às empresas que pretendiam se instalar em Agudo, já que alguns incentivos concedidos em 
nada resultaram; o Vereador Valério Trebien disse que a empresa beneficiada pelo incentivo 
que estava sendo proposto já estava instalada, que as comissões permamentes deviam estudar 
sua situação, inclusive quanto ao número de funcionários, e que o incentivo fiscal proposto, 
sendo importante, devia ser bem estudado.
Explicações Pessoais:
1. O  Vereador  Naldo  Killian  disse  que  o  município  tinha  recursos  oriundos  de  emenda 

parlamentar para iniciar a construção do ginásio de esportes da Escola Santos Dumont e 
que a comunidade escolar estava cobrando do Poder Executivo a realização de tal obra; 
falou sobre a necessidade de construção de abrigos nos pontos de parada de ônibus das 
Escolas Santos Dumont e Paraíso da Criança e de construção de um refeitório naquele 
primeiro educandário.

2. O Vereador Dário Geis disse que o Vereador Naldo Killian, sendo do governo, teria seus 
pedidos atentidos e que Sua Senhoria muito havia se empenhado para conseguir recursos 
para a Vila Caiçara; disse que cabia às comissões permanentes analisar os projetos relativos 
a incentivos fiscais e que era necessário fazer com que a empresa cumprisse com a sua 
parte; falou sobre a necessidade de realização de melhorias na estrada de Várzea do Agudo 
que dá acesso à propriedade Grützmacher e de patrolamento na estrada Transparaíso.

3. O  Vereador  Rui  Milbradt  disse  a  manifestação  exaltada  de  um  Vereador  de  situação 
mostrava o quanto era difícil ser Vereador de oposição e disse que a Vila Caiçara sempre 
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respaldou o senhor Prefeito, embora muito pouco tenha por ela sido feito, embora fossem 
necessários investimentos no local; convidou para reunião do PP que ocorreria na quarta-
feira seguinte e disse que, ao contrário do dito por Vereadores de situação, as estradas do 
município não estavam em condições normais de trafegabilidade, como ocorria com as vias 
de Linha Teutônia Sul.

4. O Vereador João de Deus disse que o Vereador Naldo Killian estava indignado com a não 
realização  de  obras,  apesar  de  o  município  ter  recebido  recursos  para  elas,  e  que isso 
também  ocorreu com emenda parlamentar que conseguiu; disse que, apesar de ter sido 
prometido por um Secretário para a quarta-feira anterior, o patrolamento de ruas da Vila 
Caiçara  não  foi  realizado;  disse  que  procurava  encaminhar  soluções  para  as  questões 
sociais de várias regiões e que os Governos Federal e Estadual tinham projetos para essas 
questões, mas que era necessário que as Secretarias tivessem pessoas comprometidas com a 
solução de tais problemas; disse que o senhor Aldo Beskow foi um herói depois da queda 
da  ponte  sobre  o  Rio  Jacuí,  já  que  dedicou voluntariamente  o  seu  tempo  à  busca  das 
pessoas que caíram nas águas.

Em comunicação urgente da liderança do DEM, o Vereador Dário Geis disse que o Governo 
Federal  devia  ser  aplaudido  pela  destinação  de  R$  1.600.000,00  para  a  recuperação  de 
estradas  e  pontilhões  do  município,  mas  que  a  destinação  de  verbas  para  auxiliar  na 
manutenção do desvio de Várzea do Agudo era uma obrigação do Governo do Estado.
O senhor Presidente convidou para a recepção à Governadora do Estado que ocorreria no dia 
seguinte, primeiramente em Santa Maria, quando Sua Excelência daria a ordem de início da 
construção do Hospital Regional, e depois em Agudo, quando seria dada a ordem de início da 
construção da ponte sobre o Rio Jacuí, na RS 287.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 15 de março de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Itamar Puntel
Vice-Presidente


