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Data: 1.º de novembro 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 40/2010 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob o n.o 

398/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Pedido de Informações n.o 20/2010.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador  Rui  Milbradt  disse  estar  frustrado  com o mau  estado  das  estradas,  o  não 

funcionamento da Patrulha Agrícola e a falta de coleta de lixo no interior,  entre outros 
problemas detectados durante na Semana Sindical; disse que se estava perto de um colapso 
na  saúde,  o  que  concluiu  em  visita  ao  Hospital  Universitário  que  estava  lotado  e 
demonstrava  o desrespeito  dos  governantes;  disse que esperava  que a  nova Presidente, 
Dilma Rousseff, cumprisse suas promessas, destinando mais recursos à saúde; falou sobre 
a necessidade de recuperação de estradas, como as de Linha dos Coqueiros e Linha dos 
Pomeranos, e de patrolamento de ruas da cidade, como a Barão von Kahlden.

2. O Vereador Stefhan Stopp disse que a estrada de Linha dos Coqueiros seria recuperada na 
quarta-feira seguinte, e que as estradas de Linha dos Pomeranos que ligam à Linha Bugre 
Chaleira foram recuperadas, tendo o mesmo ocorrido com a via de Porto Agudo, até Picada 
do Rio, serviço que continuaria até Linha Boêmia.

3. O Vereador Valério Trebien disse que a Presidente eleita  Dilma Rousseff fez 57% dos 
votos em Agudo, o mesmo percentual  que fez no Brasil  como um todo, e desejou-lhe 
sucesso em seu mandato; disse que ela foi eleita pela coligação PT/PMDB, que tinha o 
candidato a Vice-Presidente o Deputado Michel Temer, e que, em Agudo, o candidato José 
Serra venceu na região de produtores de arroz, enquanto Dilma Rousseff venceu na região 
de produção de fumo; disse que os agricultores estavam contentes com o governo Lula, já 
que nunca se teve  um Presidente  que tanto olhou,  como ele,  para os  excluídos,  e  que 
esperava que os incentivos à agricultura tivessem continuidade, assim como o apoio do 
Governo Federal a Agudo; disse que outros recursos do MEC estavam por ser aprovados 
para Agudo, que nunca o município de Agudo recebeu tantos recursos do Governo Federal 
quanto nos últimos anos, o que era mostrado pelos avanços em termos de calçamento de 
ruas; disse que, passada a eleição, era necessário atenção para a legislação da reserva legal 
visando  não  prejudicar  os  agricultores  e  contatar  Deputados  para  pressionar  pela  não 
assinatura do acordo da Convenção Quadro que proibia a inclusão de açúcar no tabaco.

4. O Vereador Vilson Dias cumprimentou o PT pela vitória da candidata Dilma Rousseff à 
Presidência da República, o que mostrou o desejo do Povo de dar continuidade ao governo 
Lula, e desejou à Presidenta eleita sucesso em seu mantado e que o município tivesse a 
mesma atenção que recebeu do governo do Presidente Lula, embora melhorada; disse que a 
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Semana Sindical  foi  um evento  importante,  quando foram visitadas  muitas  famílias  de 
agricultores e levantados dados que alertavam para a necessidade de diminuir a distância 
entre eles e os poderes públicos municipais visando melhorar o atendimento da Patrulha 
Agrícola, entre outros serviços; falou sobre a necessidade de recuperação das estradas de 
Campo Bonito e do Tigre.

5. O Vereador Alan Müller abriu mão de sua inscrição.
6. O Vereador Dário Geis disse que as condições das estradas do município estavam péssimas 

e  que  era  necessário  planejamento  para  que  o  serviço  de  recuperação  de  vias  fosse 
realizado,  já  que  o  clima  vinha  dando  condições  de  atuar  nessa  área;  falou  sobre  a 
necessidade de conserto do calçamento da Avenida Tiradentes, defronte à Brigada Militar, 
e da Avenida Concórdia, quase defronte à Rádio Agudo, além de recuperação da pista da 
Rua Rolf Pachaly, onde foi realizado um reparo pela CORSAN, e na Avenida Paraíso, 
defronte  à  Funerária  Kemmerich;  falou  sobre  a  necessidade  de  instalação  de  tubos  de 
esgoto na Avenida José Bonifácio, defronte à empresa de transportes Argenta.

7. O Vereador Itamar Puntel disse que o Deputado Paulo Pimenta estava trabalhando pela 
instalação de um posto do INSS em Agudo, iniciativa que devia ser apoiada porque evitaria 
deslocamentos  dos  beneficiários  a  Santa  Maria  ou  Cachoeira  do  Sul;  disse  que,  em 
Sobradinho, existia tal posto que agilizava o atendimento dos beneficiários daquela região, 
o que poderia se repetir em Agudo; disse que foram recuperadas estradas da região alta, 
como a de Linha Nova e as vias a ela adjacentes, a de Linha Coronel Moreira César, a da 
Cascata do Chuvisco e a de Linha Bugre Chaleira e que estava sendo recuperada a estrada 
da  comunidade  Santa  Lúcia;  disse  que  estavam  por  ser  recuperadas  as  estradas  da 
Sociedade Siegfried Heuser e de Linha Araçá, além de vias de Picada do Rio e Várzea do 
Agudo, o que mostrava que esse tipo de serviço vinha sendo realizado; disse que a atuação 
da Patrulha Agrícola devia contar com mais recursos, o que devia ser obtido com o apoio 
dos Deputados.

8. O Vereador João de Deus parabenizou o Vereador Itamar Puntel por ter reconhecido os 
problemas  existentes  no  município  e  disse  que  as  atividades  do  interior  deviam  ser 
apoiadas; disse que atuou por realização de melhorias na Curva do Cotovelo, na RS 348, e 
que lá  foram realizados  os serviços necessários  para evitar  acidentes;  confirmou que a 
Secretaria de Obras se comprometeu a recuperar a estrada de Linha dos Coqueiros, disse 
que estavam sendo colocados tubos em  vias da Vila Caiçara e falou sobre a necessidade de 
recuperação da estrada da antiga moradia do senhor Léo Paul,  em Linha Branca,  e de 
roçada na estrada de Campo Bonito; parabenizou os eleitores que gostaram do trabalho do 
Presidente Lula e votaram na candidata  Dilma Rousseff e o PT pela  vitória  na eleição 
presidencial, desejando à Presidenta eleita sucesso em seu trabalho.

O  senhor  Presidente  parabenizou  o  Presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais,  a 
FETAG e as outras entidades que participaram da Semana Sindical, quando foram visitadas 
mais de duas mil propriedades rurais e levantados pontos positivos e negativos do meio rural, 
além de  reivindicações  para  os  poderes  públicos,  como melhoria  na  atuação  da  Patrulha 
Agrícola, a prorrogação do contrato da Patrulha Agrícola terceirizada, uma maior participação 
dos Vereadores no interior, a retomada do serviço de coleta de lixo no interior e melhorias no 
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abastecimento de água e no atendimento à saúde; parabenizou a população brasileira  pela 
eleição realizada no dia anterior,  quando se deu exemplo de civismo e democracia para o 
mundo, além de modelo de apuração rápida do resultado da eleição; disse que a candidata a 
Presidente Dilma Rousseff, em seu primeiro pronunciamento depois de eleita, destacou sua 
posição favorável à liberdade de imprensa e propôs diálogo com a oposição.
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:
1. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.º  30/2010-E,  que  “DISPÕE  SOBRE  AS 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”:  o Vereador  Stefhan Stopp,  relator  da proposição na 
Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, manifestou-se favoravelmente à  Emenda 
n.º 1; o Vereador Alan Müller, relator da proposição na Comissão de Finanças, Orçamento 
e  Mérito,  manifestou-se  favoravelmente  à  Emenda  n.º  1.  Votação:  aprovado  por 
unanimidade. Emenda n.º 1: aprovada por unanimidade.

2. Discussão sobre o Pedido de Informações n.o 20/2010: o Vereador Rui Milbradt disse que a 
comunidade  vinha  questionando  que  uso  estava  sendo  feito  dos  recursos  vindos  do 
Governo Federal para recuperação de vias, já que se percebia que o serviço de recuperação 
de estradas que estava sendo feito não condizia com o volume de recursos recebidos, o que 
motivou a apresentação de tal proposição. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Lei n.o 35/2010-E: nenhum 
Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Dário Geis parabenizou os petistas e os membros da coligação que elegeu a 
Presidenta Dilma Rousseff e manifestou desejo de que cumprissem todas as promessas, como 
a de construir seis mil creches em todo o país; disse que o senhor Prefeito conhecia bem as 
estradas do município e que a comunidade tinha razão ao reclamar da falta de recuperação de 
estradas, pois não se via mais as máquinas atuar, apesar dos recursos recebidos para aquele 
serviço; disse que os agricultores vinham reclamando da falta de recolhimento de lixo no 
interior, serviço que contou com o apoio de várias entidades, mas que a falta de interesse da 
administração levou à sua paralisação;  falou sobre a necessidade abertura de um poço na 
propriedade Langhammer, em Linha Teutônia, para abastecimento de água.
2. O Vereador Rui Milbradt parabenizou o PT pela grande votação recebida por sua candidata 
à Presidência da República em Agudo e em todo o Brasil, o que mostrava que o partido estava 
fazendo um bom trabalho no sentido de o governo ajudar os que mais precisavam com crédito 
e investimentos,  como na agricultura,  o que fez o Lula ficar  por oito anos no governo e 
poderia  levar  Dilma  a  ficar  por  mais  oito;  cumprimentou  o  Vereador  Itamar  Puntel  por 
reconhecer as deficiências do governo municipal e disse que a Semana Sindical apontou dez 
reivindicações  prioritárias  dos  produtores  rurais  e  que  tais  deficiências  deviam  ser 
reconhecidas, como a atuação da Patrulha Agrícola; disse que a agricultura era uma prioridade 
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apontada pelo senhor Prefeito na campanha eleitoral, mas que o atendimento àquela área não 
passou de uma promessa e que, sendo a base da economia do município, tal área devia ser 
ajudada; disse que era necessário buscar recursos para a Patrulha Agrícola, que não foram 
realizados  investimentos  no Cemitério  Municipal,  apesar  de haver  verba no orçamento,  e 
falou sobre a necessidade de recuperação de acessos, como o da Olaria Goltz, com construção 
de um refúgio, e o do Clube União da Várzea do Agudo, locais que não estavam recebendo 
atenção do Poder Executivo, apesar do perigo que representavam.
3. O Vereador Valério Trebien disse que o papel dos Vereadores de oposição era reivindicar a 
recuperação de estradas, mas que o mau estado delas não era generalizado, que havia muitas 
estradas  a  serem mantidas,  que  o  número  de  veículos  era  cada  vez  maior  e  que  muitos 
investimentos foram realizados em recuperação de estradas, como em Linha Boêmia, onde foi 
colocado material; disse que o cronograma da Secretaria de Obras visava recuperar todas as 
vias e que estavam sendo recuperadas as estradas gerais e os acessos à propriedades a elas 
adjacentes; disse que sempre defendeu a existência de mais máquinas na Patrulha Agrícola, 
mas que não havia recursos para que todas as reivindicações  fossem atendidas;  disse que 
buscaria  recursos para máquinas para a Patrulha Agrícola,  já que metade dos recursos do 
município era destinado às áreas de saúde e educação e que a situação exigia uma análise 
mais profunda da questão, sem se limitar a pedir a recuperação de estradas; disse que estavam 
em  andamento  as  licitações  das  construções  de  duas  salas  de  aula,  de  um  espaço  para 
laboratório de ciências e biblioteca e da quadra coberta da Escola Três de Maio.
Em comunicação urgente da liderança do DEM, o Vereador Dário Geis convidou para a festa 
da comunidade Boa Esperança,  de Linha Branca, a ocorrer no domingo seguinte e para a 
atividade de doação de sangue organizada pelo Rotary Club de Agudo, que aconteceria no 
sábado seguinte; disse que, quando eram feitas promessas eleitorais, se esquecia dos detalhes 
orçamentários  e  de  condições  técnicas  para  atendê-las  e  que  era  necessário  melhorar  a 
Patrulha Agrícola, para o que se devia unir forças para conseguir recursos federais e estaduais; 
disse que era necessário distribuir bem entre os agricultores a atuação da Patrulha Agrícola, o 
que não vinha ocorrendo.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 1.º de novembro de 2010

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


