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Data: 21 de junho de 2010.
Hora: 19 horas.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Alan Müller (PMDB), Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), 
João  de  Deus  (PSDB),  Paulo  Unfer  (PDT),  Rui  Milbradt  (PP),  Stefhan  Stopp  (PMDB), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: As Atas n.os 21/2010 e 22/2010 foram aprovadas por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob o n.o 

237/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei n.o 20/2010-L.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador  Itamar  Puntel  disse que as  chuvas estavam prejudicando vários  trechos de 

estrada  e  que  a  Secretaria  de Obras  vinha recuperando-os  com colocação  de cascalho, 
especialmente  onde  mais  se  formava  lama;  disse  que  parte  da  via  de  Linha  Coronel 
Tamarindo,  por  onde  passava  o  transporte  escolar,  foi  interrompida  devido  ao 
desmoronamento de um bueiro e que naquela semana o local seria recuperado, permitindo 
a retomada daquele transporte; apelou aos agricultores que fizessem roçadas às beiras de 
estradas dizendo que era difícil realizar o patrolamento em muitos locais, especialmente 
onde havia barrancos.

2. O  Vereador  João  de  Deus  disse  que  o  Governo  do  Estado  entregou  a  Agudo  uma 
ambulância  do SAMU - Serviço de Atendimento  Médico de Urgência -  quando foram 
entregues 117 ambulâncias para o Estado do Rio Grande do Sul e 20 caminhonetes para 
serviços  das  Coordenadorias  de  Saúde  e  200  computadores  para  municípios  que 
participavam do programa Primeira  Infância;  disse que tal  iniciativa  era  louvável,  pois 
beneficiaria a população em uma parceria entre União, Estado e Município; disse que, no 
domingo anterior, mais um acidente ocorreu na Curva do Cotovelo, na Várzea do Agudo, e 
que  muitos  vinham  ocorrendo  no  local  apesar  das  melhorias  lá  realizadas,  onde  era 
necessária a instalação de lombadas eletrônicas.

3. O Vereador Rui Milbradt disse que a Consulta Popular era importante e que era necessário 
mostrar que Agudo tinha interesse nas verbas que eram disponibilizadas, convocando a 
comunidade a dela participar; disse que estava feliz com a instalação de tachões na Curva 
do Cotovelo e disse que, apesar da boa sinalização, muitos acidentes vinham ocorrendo no 
local, o que recomendava a instalação de lombada eletrônica; disse que era obrigação de 
cada proprietário rural roçar as margens das vias e falou sobre a necessidade de realização 
de melhorias no acesso ao Canto dos Mello, em Linha Teutônia, onde havia dificuldades 
para a realização do transporte escolar; falou sobre a necessidade de solucionar o problema 
de esgoto que havia na Rua Germano Hentschke, nas imediações da Escola Willy Roos, e 
manifestou satisfação com o fato de várias vias estarem recebendo meios-feios; falou sobre 
a  necessidade de instalação de revestimento  na Rua Rolf  Pachaly,  no acesso à  estrada 
Armando Goltz, e de construção do calçamento das Ruas Benno Helmuth Pöetter e Hugo 
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Karl Bräunig.
4. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
5. O Vereador Valério Trebien parabenizou a Secretaria de Obras pelo patrolamento realizado 

na estrada que liga Linha  Teutônia  à  Linha dos Pomeranos e  pela  instalação de tubos 
defronte à Escola Três de Maio, o que poderia ajudar a prevenir acidentes, pois a estrada 
ficaria  mais  larga;  disse  que  era  necessário  conscientizar  sobre  o  comportamento  no 
trânsito e parabenizou o Vereador João de Deus por sua atuação para que o Estado fizesse 
o que fosse de sua responsabilidade, já que cabia aos Vereadores serem o elo de ligação 
entre a comunidade e o Poder Executivo, como fez ele próprio quando pediu melhorias nas 
estradas de Canto dos Mello e Cerro dos Beling; disse que o COMUDE fazia um trabalho 
importante, pois defendia interesses de Agudo, e convidou para a Consulta Popular.

6. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
7. O Vereador Alan Müller disse que a Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito realizou 

audiência  pública  sobre  o  Relatório  Financeiro  do  1.º trimestre  de  2010 da  Secretaria 
Municipal de Saúde, quando representantes daquela Secretaria informaram que seus gastos 
estavam dentro do orçado e que o município vinha gastando, mensalmente, R$ 30.000,00 
com o plantão do hospital; disse que as Secretarias vinham fazendo relatos de seus serviços 
aos Vereadores, o que considerou importante.

8. O Vereador Dário Geis disse que o Vereador João de Deus tomou a atitude de buscar 
solução para a Curva do Cotovelo e que a comunidade da Escola Willy Roos vinha tendo 
atitude ao fazer campanha por um trânsito mais seguro; disse que faltou atitude de parte do 
Secretário de Obras, que estava de férias, por não ter enviado o caminhão de bombeiros a 
Getúlio Vargas, conforme ordenado pelo senhor Prefeito e de acordo com compromisso 
firmado  com o Rotary  Club,  o  que dotaria  Agudo de  um caminhão  de  bombeiros  em 
condições de uso; falou sobre a necessidade de patrolamento, colocação de material, roçada 
e limpeza de valetas na estrada de Porto Agudo.

O senhor Presidente convidou a comunidade a participar da Consulta Popular 2010 e disse 
que o Governo do Estado vinha honrando os compromissos assumidos na Consulta.
Tribuna Livre: O senhor Valdir Pujol dos Reis falou sobre o tema "Consulta Popular 2010".
Grande Expediente:
1. O Vereador Vilson Dias disse que gostou do comentário do Vereador Dário Geis por ter 

usado a palavra "atitude" e manifestou sua satisfação por participar de uma legislatura que 
tinha  atitude,  como  fez  o  senhor  Presidente  ao  encaminhar  ao  DAER  documentação 
visando encontrar  solução para o problema da Curva do Cotovelo;  disse que o senhor 
Valdir Pujol dos Reis vinha tendo atitude ao exortar a população a participar do Processo 
de Participação Popular e que era feliz por perceber que Agudo estava fazendo a diferença 
na região, inclusive devido à atuação da administração municipal; disse que Escola Willy 
Roos  tomou  a  atitude  de  iniciar  campanha  contra  a  violência  no  trânsito,  o  que  faria 
Vereadores e administração municipal tomarem providências quanto ao trânsito; disse que 
700 veículos novos passaram a trafegar em Agudo no ano anterior, o que elevou o número 
de  acidentes  e  recomendava  atitude  para  evitá-los,  como  a  instalação  de  rótulas  nos 
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principais  entroncamentos  das  avenidas  e  estimular  a uso de outras  vias  para aliviar  o 
tráfego da Avenida Concórdia.

2. O Vereador Valério Trebien abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão Geral sobre o Projeto de Lei n.º 17/2010-E, que "AUTORIZA A ABERTURA 

DE  CRÉDITO  ESPECIAL  E  DÁ  OUTRAS  PROVIDÊNCIAS":  nenhum  Vereador 
manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 18/2010-E e 19/2010-
L: nenhum Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O  Vereador  Dário  Geis  parabenizou  o  senhor  Valdir  Pujol  dos  Reis,  Presidente  do 

COMUDE, pela defesa que fazia de Agudo e pelo alerta que fez sobre a importância da 
Consulta Popular; disse que, depois do alerta sobre sobras de materiais usados em obras e 
que vinham ficando pelas vias, a Secretaria de Obras passou a recolhê-los e que moradores 
passaram a informar sobre a existência daquelas sobras; disse que, havia alguns dias, a 
Brigada Militar vinha tomando a atitude de realizar fiscalização em veículos.

2. O Vereador Rui Milbradt parabenizou o senhor Valdir Pujol dos Reis pela atuação pela 
comunidade  e  por  convocá-la  para  a  Consulta  Popular  e  convidou  a  população  a 
comparecer aos locais de votação da Consulta dizendo que era uma oportunidade para a 
comunidade  colaborar  com o  município;  disse  que  os  Vereadores  deviam  buscar  uma 
grande participação da comunidade na Consulta, como ele fez no ano anterior.

3. O Vereador João de Deus disse que o trabalho do senhor Valdir Pujol dos Reis e sua equipe 
era  importante  e  visava  obter  grande  participação  na  Consulta  Popular;  convidou  a 
comunidade  da  Vila  Caiçara  a  comparecer  na  Unidade  de  Saúde  daquela  Vila  para 
participar da Consulta; lembrou que a participação na Consulta Popular de anos anteriores 
garantiu a construção daquela Unidade e o abastecimento de água da Vila Caiçara.

4. O Vereador Vilson Dias convidou para a reunião do PP que seria realizada na sexta-feira 
seguinte,  em Linha Nova,  com a presença  dos  Deputados Adolfo  Brito  e  José  Otávio 
Germano.

Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 21 de junho de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


