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Data: 28 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: A Ata n.o 23/2010 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
o n.os 242/2010, 241/2010 e 244/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador João de Deus disse que a votação da Consulta Popular teve grande participação 

da população, que o empenho de todos permitiu que os objetivos fossem alcançados e que 
acreditava que o Governo do Estado cumpriria com os compromissos nela assumidos; disse 
que  o  PSDB lançou  a  candidatura  da  Governadora  Yeda  Crusius  à  reeleição,  que  em 
Agudo ficou a marca do seu governo e que ela estava dando novos rumos ao Rio Grande 
do  Sul;  disse  que  o  Governo  do  Estado  destinou  uma  retroescavadeira  para  Agudo  e 
trabalhava  independentemente  de siglas  partidárias,  o  que mostrava  a  grandeza  de Sua 
Excelência.

2. O  Vereador  Rui  Milbradt  manifestou  satisfação  com  o  dever  cumprido  na  Consulta 
Popular,  quando o número de votos superou a meta fixada e as áreas escolhidas  como 
prioritárias  foram  agricultura,  saúde,  segurança  pública  e  educação;  falou  sobre  a 
necessidade de melhorias nas estradas de Linha Teutônia Sul, especialmente a de ligação 
entre  a Escola Felipe Camarão e a subida dos Goltz,  e de recuperação das estradas de 
Rincão do Pinhal, Porto Alves e imediações; falou sobre a necessidade de instalação de 
tubos de esgoto defronte ao ponto de parada de ônibus existente defronte à propriedade 
Broth, na Linha Progresso, de melhorias no acesso àquela propriedade, de realização de 
fiscalização do grau de inclinação das rampas de acesso aos passeios públicos e de pintura 
da  faixa  de  segurança  na  Rua Marechal  Deodoro,  esquina  com a  Avenida  Concórdia, 
defronte ao banco SICREDI.

3. O Vereador Stefhan Stopp disse que a Consulta Popular alcançou a meta necessária e que, 
na próxima, voltar-se-ia a trabalhar por melhorias no município; disse que, em quatorze 
dias, iniciaria a obra de calçamento de Picada do Rio e que estava por iniciar o serviço de 
colocação de cascalho na estrada de Nova Boêmia.

4. O Vereador  Valério  Trebien  disse  que,  na sexta-feira  anterior,  foi  removida  a  rede  de 
energia  elétrica  do  campo  de  futebol  usado  pelos  alunos  da  Escola  Três  de  Maio  e 
agradeceu às forças que solicitavam tal medida; disse que a festa junina daquela escola teve 
grande participação popular e que participou da festa da Escola Alberto Pasqualini; disse 
que a Secretaria  de Obras construiria  as cabeceiras da nova ponte de Linha Araçá que 
ligava a região da ferraria Raddatz à da Sociedade Siegfried Reuser; disse que a votação da 
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Consulta Popular contou com o envolvimento de muitas pessoas e que se devia trabalhar 
para envolver cada vez mais eleitores na Consulta.

5. O Vereador Vilson Dias falou sobre a necessidade de colocação de cascalho no acesso à 
propriedade Elesbão, na Linha Morro Pelado.

6. O Vereador Alan Müller abriu mão de sua inscrição.
7. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de fazer manutenção de luminárias e de 

substituição de lâmpadas  da rede de iluminação pública da cidade e  de realizar  estudo 
sobre a possibilidade de melhorar a iluminação na Rodovia do Imigrante, principalmente 
no trecho entre a subestação e o trevo de acesso à cidade; falou sobre a necessidade de 
instalação de apoio nos acessos à pinguela da Vila Caiçara, visando facilitar o acesso para 
idosos,  e  de instalação de mais  um fio de proteção no meio  dela,  visando aumentar  a 
segurança; falou sobre a necessidade de instalação de proteção na ponte de Picada do Rio 
existente nas imediações da propriedade Streck e de realização de melhoria na estrada de 
acesso à propriedade Boer.

8. O Vereador Itamar Puntel disse que a Secretaria de Obras estava ciente do problema da 
manutenção das  vias  de acesso às propriedades,  que o mesmo ocorria  devido aos  dias 
nublados e com cerração que se vinha enfrentando e que tal obra seria realizada na medida 
do possível;  parabenizou a Escola  Três  de Maio pela  festa  junina  realizada  no sábado 
anterior e convidou para a festa da Escola Santo Antônio, a realizar-se no sábado seguinte.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Vilson Dias, na inscrição do Vereador Stefhan Stopp, disse que Agudo assinou 

convênio pelo qual passaria a responsabilizar-se pelo trânsito no perímetro urbano e que 
esperava que tal iniciativa solucionasse problemas da área; disse que aquela era a última 
sessão plenária irradiada antes da eleição daquele ano e que, depois de muitos partidos 
terem governado o Estado, chegou-se ao Governo de Yeda Crusius, do qual seu partido 
participava,  o  que  era motivo  de orgulho para ele,  pois  muitos  Prefeitos  e  Vereadores 
elogiavam tal governo; disse que Agudo recebeu do Governo de Yeda Crusius viatura, 
soldados, Delegado de Polícia titular e atenção quando enfrentou sua maior dificuldade, 
como a  melhoria  de  acessos,  a  reconstrução  de  ponte  e  a  realização  de  melhorias  no 
perímetro urbano; disse que esses fatos o faziam defender a reeleição da Governadora, que 
os compromissos no Processo de Participação Popular não foram cumpridos por outros 
governos como ocorreu no governo de Yeda Crusius, que o governo conseguiu eliminar o 
déficit  orçamentário  e  vinha  pagando  o  funcionalismo  público  em  dia,  além  de  estar 
encaminhando a solução para a questão do abastecimento de água em Agudo; disse que 
Agudo  foi  bem  atendido  e  que  seria  bom  continuar  recebendo  aquele  atendimento, 
reelegendo a Governadora Yeda Crusius e elegendo Berfran Rosado para Vice-Governador 
e Ana Amélia Lemos para Senadora.

2. O Vereador Rui Milbradt abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.º  18/2010-E,  que  "AUTORIZA  A 
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CONTRATAÇÃO  DE  ENGENHEIRO  CIVIL  PARA  SUPRIR  NECESSIDADE 
TEMPORÁRIA  DE  EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO":  nenhum  Vereador 
manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre  o Projeto de Lei n.o 20/2010-L: nenhum 
Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que a Governadora Yeda Crusius estava fazendo um dos 

mais espetaculares governos dos últimos tempos, já que Agudo teve o apoio dela quando 
precisou, trazendo recursos quando necessário; disse que seria uma injustiça se ela não 
fosse reeleita, já que Agudo recebeu muitos recursos e Sua Excelência conseguiu equilibrar 
o orçamento do Estado; disse que a região nunca viu tantos asfaltamentos sendo realizados 
e tantas obras quanto as que se via e que, por isso, pedia a reeleição da Governadora Yeda 
Crusius  e  dos  Deputados  Adolfo  Brito  e  José  Otávio  Germano,  pois  ambos  vinham 
trazendo obras e recursos para o município.

Em comunicação urgente da liderança do PP, o Vereador Rui Milbradt pediu a reeleição do 
Deputado Luiz Carlos Heinze dizendo que ele trouxe recursos para a pavimentação da Rua 
Hugo  Karl  Bräunig,  além  de  recursos  para  outras  obras;  disse  que  Agudo  devia  votar 
maciçamente na Governadora Yeda Crusius e que seria uma injustiça se isso não ocorresse.
2. O Vereador Valério Trebien disse que a Governadora Yeda Crusius tinha seus méritos, mas 

que iniciou muito tarde suas obras, o que impediria sua conclusão antes das eleições; disse 
que a população analisaria as propostas de cada candidato antes de votar e que recebeu o 
plano de governo da coligação PMDB/PDT ao Governo do Estado, cujos candidatos  a 
Governador e Vice-Governador eram, respectivamente, José Fogaça e Pompeu de Mattos; 
disse que, entre os candidatos à reeleição para o cargo de Deputado que mais trouxeram 
recursos  para  Agudo,  estavam  José  Otávio  Germano,  Mendes  Ribeiro  Filho  e  Paulo 
Pimenta  e  que  outros  Deputados  que  foram votados  em Agudo não haviam destinado 
recursos  para  o  município,  situação  que  os  eleitores  deviam  avaliar;  disse  que  era 
necessário  reformular  a  distribuição  de  recursos  entre  os  entes  federativos,  já  que  os 
recursos tributários ficavam com a União e para os municípios restava a responsabilidade 
de atender a população e que era necessário avaliar bem a quem dar o voto, pois havia 
políticos comprometidos com o bem da sociedade brasileira.

3. O  Vereador  Dário  Geis  disse  que,  sendo  época  de  eleição,  se  estava  vendo  obras 
intensificadas, como ocorreu na eleição municipal anterior, e que era necessário refletir se 
as obras que estavam ocorrendo faziam parte de um trabalho contínuo e sério; disse que se 
devia escolher candidatos que era comprometidos com o município e faziam um bom papel 
e que os Vereadores não deixariam de se empenhar na busca de solução para os problemas 
de Agudo; falou sobre a necessidade de substituição dos tubos de esgoto de 30 cm de 
diâmetro deixados para instalação na Rua Hugo Karl Bräunig por tubos de 80 cm.

Em comunicação urgente da liderança do PSDB, o Vereador João de Deus disse que o único 
governo que poderia sustentar dias melhores para o Rio Grande do Sul era o de Yeda Crusius, 
o  que  era  reconhecido  por  lideranças  do  PMDB  e  membros  dele  que  participavam  do 
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governo; disse que o Estado estava no caminho certo,  pois para Agudo foram destinados 
vários soldados, o que aumentou a segurança, e o funcionalismo público vinha recebendo seus 
salários  em dia,  o  que  era  fruto  de  um trabalho  planejado;  deixou  mensagem de  que  os 
agudenses votassem na Governadora dizendo que isso era o melhor para Agudo.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 28 de junho de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


