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Data: 18 de abril de 2011.
Hora: 19 horas e 5 minutos.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Alan Müller (PMDB), Dário Geis (DEM), João de Deus (PSDB), 
Naldo Killian (PMDB), Paulo Unfer (PDT), Rui Milbradt (PP),  Stefhan Stopp (PMDB) e 
Vilson Dias (PP).
O senhor Vice-Presidente, Vereador Vilson Dias, informou que assumiu a Presidência dos 
trabalhos enquanto o senhor Presidente atuava na chefia do Poder Executivo.
Apreciação de atas: As Atas n.os 11/2011 e 12/2011 foram aprovadas por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 131/2011, 136/2011, 137/2011, 138/2011 e 139/2011.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foram apresentados o Projeto de Resolução n.o 4/2011 e o 
Pedido de Informações n.o 2/2011.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Alan Müller disse que, devido ao vencimento em abril da primeira parcela da 

prorrogação  do  financiamento  do  ano  anterior  concedido  aos  orizicultores,  o  senhor 
Prefeito  Municipal  em  exercício,  a  Câmara  Municipal,  o  IRGA,  o  Sindicato  dos 
Empregadores Rurais e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais enviariam correspondência à 
agência local do Banrisul tratando das dificuldades para quitá-la devido a problemas de 
preço e comercialização do arroz.

2. O Vereador Dário Geis disse que foi protocolado abaixo-assinado na Prefeitura Municipal 
sobre a necessidade de realização de melhorias em uma via de Linha Nova, que as famílias 
a serem beneficiadas pagavam seus impostos e questionou se havia algo contra elas para 
ainda não terem sido atendidas; falou sobre a necessidade de patrolamento na Avenida 
Tiradentes, nas imediações da Comunidade Evangélica, onde o município realizou serviços 
para particulares  e  não fez serviços  para a coletividade,  além de realização do mesmo 
serviço na estrada Transparaíso; falou sobre a importância da obra que iniciou naquele dia 
na  Avenida  Concórdia,  defronte  à  Estação  Rodoviária,  para  melhorar  o  esgotamento 
pluvial naquelas imediações.

3. O Vereador João de Deus falou sobre a necessidade de recuperação da Avenida Tiradentes, 
nas  proximidades  do  Pavilhão  Evangélico,  onde  o  município  havia  atuado  em  outros 
serviços, e sobre a necessidade de patrolamento na estrada Arnildo Ehle, especialmente na 
parte alta, e também de patrolamento e de colocação de material nas vias da parte baixa da 
Vila Caiçara.

4. O Vereador Naldo Killian disse que as chuvas dos últimos dias fizeram muitos estragos em 
vias do município e que sua recuperação seria feita em breve; disse que foi iniciada obra de 
melhoria do escoamento de água na Avenida Concórdia, nas imediações da Oficina Mohr, 
e um trabalho na Sanga Funda, no trecho da Rua Marechal Deodoro.

5. O Vereador Paulo Unfer disse que estavam ocorrendo obras de melhoria em pontos de 
alagamento existentes na cidade, como defronte à Estação Rodoviária, no trevo de entrada 
da cidade e na Rua Marechal Deodoro e que, com a aprovação do novo Plano Diretor,  
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Agudo  estaria  credenciado  a  receber  recursos  do  Governo  Federal  para  outras  obras 
similares;  disse que,  na Semana Santa,  devia-se refletir  sobre a  morte  injusta  de Jesus 
Cristo que ensinava a não se fazer pré-julgamentos e preconceitos injustos.

6. O Vereador Rui Milbradt disse que as chuvas que vinham ocorrendo em grande quantidade 
e em período curto mostravam que o perímetro urbano não estava preparado para essas 
situações, o que recomendava planejamento, já que estradas ficaram danificadas, como as 
da região sul, de Linha Nova, da comunidade Bento Gonçalves e do Canto dos Mellos; 
disse que a dificuldade de comercialização do arroz e do fumo dificultava o pagamento da 
parcela de financiamento da produção que estava por vencer, o que requeria atuação do 
poder público para ajudar os agricultores; disse que as Secretarias vinham se esforçando 
para atender  pedidos da comunidade,  mas que a falta de recursos humanos e materiais 
tornava o serviço lento, como era o caso do prometido investimento na rede de esgoto da 
Rua Barão von Kahlden que ainda não estava em obras.

7. O Vereador Stefhan Stopp disse que seria instalada sinalização melhor na ponte onde havia 
ocorrido acidente havia poucos dias, em Linha Boêmia, e que ficou feliz com a notícia de 
realização de obras como a da Avenida Concórdia; disse que as chuvas fizeram muitos 
estragos  em  estradas  e  que  serviço  de  recuperação  seria  realizado,  embora,  por  sua 
natureza, tal serviço fosse mais demorado.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Naldo Killian abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador João de Deus abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão Geral  sobre o Projeto  de  Lei  n.o 8/2011-E,  que “CRIA O CONSELHO DO 

POLO  DE  APOIO  PRESENCIAL  AO  ENSINO  SUPERIOR  DE  AGUDO  E  DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”:  nenhum Vereador  manifestou-se.  Votação:  aprovado por 
unanimidade.

2. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.o 9/2011-E,  que  “CRIA  O  PROGRAMA 
MUNICIPAL DE FRUTICULTURA - FRUTAS EM AGUDO”: o Vereador Paulo Unfer 
disse que a proposição porque propiciava alternativa de renda aos agricultores que lidavam 
com fumo e arroz, culturas que enfrentavam dificuldades, e que a Emenda n.º 1 fazia justes 
técnicos no texto da proposição; o Vereador Dário Geis disse que a matéria incentivava a 
fruticultura em pequenas propriedades e beneficiaria 25 famílias que aumentariam a oferta 
de frutas no município com assistência técnica e fornecimento de mudas realizados pelo 
município,  alertando  para  a  necessidade  de  busca  de  mercados  para  aquela  produção. 
Votação: aprovado por unanimidade. Votação da Emenda n.º 1: aprovada por unanimidade.

3. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.o 10/2011-E,  que  “AUTORIZA  A 
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO”:  o  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que  a 
proposição  estava  em  um  contexto  de  dificuldades  para  contratar  médicos  que 
permanecessem em pequenas cidades, o que justificava a aprovação da matéria; disse que 
um Deputado sugeriu tornar gratuito o curso de medicina para os que se comprometessem 



ATA N.o 13/2011
DA 6.a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2011

f. 3 de 4

a  atuar  em pequenos  municípios  por,  pelo  menos,  cinco  anos;  o  Vereador  Dário Geis 
manifestou sua preocupação com a falta de médicos na Vila Caiçara e em postos de saúde 
do interior onde foram realizados investimentos, especialmente tendo em vista a chegada 
do inverno, e lembrou que os médicos a serem selecionados em concurso público poderiam 
demorar a serem nomeados; o Vereador João de Deus disse que havia preocupação com a 
falta de médico nos postos de saúde de Vila Caiçara,  de Nova Boêmia e de Linha dos 
Pomeranos, especialmente nestes últimos que ficam em regiões distantes da cidade, onde 
havia local alternativo de atendimento; o Vereador Rui Milbradt disse que a proposição 
visava contratar médicos emergencialmente para atuar até que os profissionais aprovados 
em concurso público não eram nomeados enquanto decorriam os prazos do certame; disse 
que tal  contrato seria feito  para evitar que a comunidade ficasse desatendida.  Votação: 
aprovado por unanimidade.

4. Discussão sobre  o Pedido de Informações n.º 2/2011: o Vereador Dário Geis disse que era 
necessário saber quem eram as pessoas que atuavam na Junta Administrativa de Recursos 
de  Infrações  e  conhecer  o  Regimento  Interno  da  JARI.  Votação:  aprovado  por 
unanimidade.

Discussão  da  Pauta: Discussão  Preliminar  sobre  o  Projeto  de  Resolução  n.o 4/2011:  o 
Vereador Paulo Unfer disse que a proposição homenageava o senhor Nestor Paulo Friedrich 
com o título Agudense Brilhante pela sua atuação na Presidência da Comunidade Evangélica 
de  Confissão  Luterana  em  nível  de  Brasil,  o  que  orgulhava  Agudo,  e  lembrou  que  o 
homenageado era filho do ex-Vereador Lebrecht Téo Friedrich.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que a proposição que instituía projeto de fruticultura era 
importante, mas que era necessário atenção aos produtores envolvidos depois de eles estarem 
no programa; manifestou sua preocupação com o fato de agricultores  estarem dispostos a 
abandonar o interior e disse que o poder público devia apoiar a agricultura que passava por 
dificuldades;  disse  que  o  produtor  de  leite  Vilmar  Röpke não conseguiu  do  município  o 
acesso à sua propriedade, apesar dela servir como sede do programa Pró-Leite Agudo e de 
modelo aos demais produtores; disse que não adiantava aquele tipo de programa se faltava 
acessos  às  propriedades  e  que  era  necessário  fazer  algo  para  que  os  recursos  aplicados 
resultassem em mais renda; falou sobre a necessidade de realização de melhorias na estrada 
Transparaíso.
2. O Vereador João de Deus disse que participou da Convenção Estadual do PSDB, quando o 
Deputado Nelson Marchesan foi eleito Presidente do partido no Rio Grande do sul, e noticiou 
que o senhor Hasso Harras Bräunig foi eleito Presidente do partido em Agudo; disse que os 
Deputados do PSDB estavam unidos na chapa vendedora,  apoiada pelo PSDB de Agudo, 
partido que conseguiu muitas coisas para o município enquanto estava no Governo do Estado.
3. O Vereador Naldo Killian disse que, em Agudo, o efetivo da Brigada Militar foi aumentado 
pela ex-Governadora Yeda Crusius, o que resultou em diminuição de ocorrências, e que a 
mídia estava divulgando que o presidiário conhecido por Maradona vinha comandando de 
dentro de um presídio ações criminosas fora, como em um hospital, tipo de ocorrência que se 
pensava que só havia em filmes.
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4. O Vereador Dário Geis disse que os Vereadores vinham apresentando indicações ao Poder 
Executivo e que alguns locais estavam tendo mais assistência do Poder Executivo do que 
outros, situação que era combatida por eles; disse que os Vereadores aprovavam proposições 
que beneficiavam a população nas áreas da saúde, da agricultura e da educação e que esse era 
seu papel; disse que a família Lissner, de Linha Teutônia, ainda estava à espera da construção 
da ponte para levar seus filhos à escola, falou sobre a necessidade de instalação de luminária 
na Rodovia do Imigrante, defronte à empresa Autocar, e que a placa indicativa do caminho do 
Canto Católico que estava nas imediações da Comunidade Evangélica ainda não havia sido 
recolocada.
5. O Vereador Paulo Unfer parabenizou os organizadores da Olimpíada da AJURA, ocorrida 
no final de semana, disse que os agricultores estavam passando por dificuldades, como disse o 
Vereador Rui Milbradt, e que por isso vinham recebendo apoio dos Vereadores; disse, porém, 
que, que não acreditava que os agricultores não abandonariam o interior, já que tinham fé e a 
de cultura dos imigrantes e não seria um ano de dificuldades  que os faria desistir  do seu 
trabalho, até porque a cidade dependia do interior.
O  senhor  Presidente  agradeceu  o  Vereador  Paulo  Unfer  por  ter  representado  a  Câmara 
Municipal  de  Agudo na  abertura  da  Olimpíada  da  Juventude  Rural;  disse  que  tratou,  no 
Banrisul,  sobre  o  problema  das  dívidas  de  orizicultores  e  agradeceu  aos  Vereadores  que 
participaram de reunião sobre a proposição do novo Plano Diretor.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 18 de abril de 2011.

Ver. Alan Müller
Secretário

Ver. Vilson Dias
Vice-Presidente


