
ATA N.o 16/2011
DA 9.a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2011

f. 1 de 3

Data: 9 de maio de 2011.
Hora: 19 horas e 5 minutos.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Alan Müller (PMDB), Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), 
João  de  Deus  (PSDB),  Naldo  Killian  (PMDB),  Paulo  Unfer  (PDT),  Rui  Milbradt  (PP), 
Stefhan Stopp (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: A Ata n.o 15/2011 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 174/2011, 166/2011, 169/2011 e 171/2011.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Pequeno Expediente:
1. O  Vereador  Naldo  Killian  falou  sobre  a  necessidade  de  colocação  de  cascalho  e 

patrolamento em vias da Vila Caiçara, como a Pássaros e Flores e a das Acácias, bem 
como de  instalação  de  tubos  nas  imediações  da  pinguela;  parabenizou  a  Secretária  da 
Educação,  a  Professora  Janete  e  demais  membros  da  Secretaria  da  Educação  pela 
organização da Feira do Livro.

2. O  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que,  na  sexta-feira  anterior,  participou  de  Seminário 
Municipal de apresentação dos programas de fomento à produção agropecuária em Agudo, 
quando foi  abordado o programa Próleite-Agudo,  foi  lançado  oficialmente  o programa 
Frutas em Agudo e foram apresentados resultados do programa Florestar Agudo, além das 
políticas de incentivo à aquisição de calcário e de adubo orgânico e de inseminação; disse 
que  isso  mostrava  que  o  município  vinha  proporcionando  alternativas  de  renda  aos 
agricultores, os quais exortou a participarem de tais programas.

3. O Vereador  Rui  Milbradt  disse  que o Poder  Executivo  vinha  trabalhando para  agilizar 
ajudas aos agricultores e permitir a eles investir e continuar a produzir, como melhorias em 
acessos a propriedades e em estradas, o que vinha sendo feito em algumas regiões; disse 
que, para isso, era necessário planeamento e priorizar a realização de melhorias no meio 
rural devido às dificuldades enfrentadas pela agricultura.

4. O Vereador Stefhan Stopp agradeceu à Secretaria de Obras, em nome da população de 
Linha  Boêmia,  pela  recuperação  da  estrada  daquela  localidade  dizendo  que  ela  nunca 
esteve em tão boas condições; disse que o Projeto Frutas em Agudo poderia propiciar mais 
renda aos agricultores, como o Florestar Agudo.

5. O Vereador Vilson Dias disse que, pelas manifestações ocorridas na sessão, o discurso da 
oposição em relação às máquinas e às estradas estava deixando de existir, já que elas eram 
positivas em relação à administração municipal, o que o alegrava; alertou que nem tudo 
estava  bem,  falando sobre  a  necessidade  de realização  de  melhorias  na  estrada  Arthur 
Dickow e de concluir colocação de material na estrada dos Mello, além de patrolamento 
em vias da cidade; falou sobre a necessidade de fechamento dos buracos que existiam nas 
imediações da obra de canalização defronte à Estação Rodoviária.

6. O Vereador Alan Müller abriu mão de sua inscrição.
7. O Vereador  Dário  Geis  convidou para  jantar  em benefício  da  APAE que ocorreria  na 
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comunidade Bento Gonçalves e disse que a obra da propriedade Kuhlmann, por ele pedida 
na sessão anterior, foi realizada; falou sobre a necessidade de melhorias na estrada Arthur 
Dickow, na de Linha Nova e na da região dos Mello, inclusive com colocação de tubos e 
limpeza de valetas; disse que o governo devia reaparelhar a Secretaria de Obras para dar 
condições  de trabalho ao próximo Prefeito;  falou sobre a  necessidade de instalação de 
tubos em um poço de Cerro Seco para permitir  o  abastecimento  de água de dezessete 
famílias e de retomar o transporte escolar em Linha Teutônia, nas imediações da ponte da 
propriedade  Lissner,  onde  ele  estava  parado  havia  uma  semana;  disse  que  havia 
necessidade de melhorias no trânsito da Avenida Concórdia defronte à Estação Rodoviária, 
onde havia obra de tubulação, pelo menos para melhorar o estacionamento de veículos.

8. O Vereador João de Deus disse que foi diminuído um aclive existente em uma via de Cerro 
Seco que era usada pelo transporte escolar, o que reduziu o perigo que havia no local para 
tal transporte e mostrava que os assuntos levantados na Câmara Municipal eram para o 
bem da comunidade; disse que os administradores deviam se colocar no lugar daqueles que 
passavam por  dificuldades  para  compreender  suas  dificuldades  e  que  as  oportunidades 
dadas  pelo  município  à  população através  de programas  para  agropecuária  deviam ser 
aproveitadas; falou sobre a necessidade de patrolamento nas estradas da costa do Rio Jacuí, 
em  Várzea  do  Agudo,  e  das  imediações  das  propriedades  Martini  e  Simon,  além  de 
melhorias nas vias da parte baixa da Vila Caiçara e de completar o trabalho que teve início 
no acesso à propriedade Röpke, também naquela Vila.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Paulo Unfer abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Projeto  de  Resolução  n.o 4/2011,  que  “CONCEDE  HOMENAGEM  HONORÍFICA 

AGUDENSE BRILHANTE PARA NESTOR PAULO FRIEDRICH”: nenhum Vereador 
manifestou-se. Votação: tendo todos os Vereadores votado secretamente,  os Vereadores 
Dário Geis e Naldo Killian, a convite do senhor Presidente, fizeram o escrutínio dos votos 
e comunicaram o resultado a Sua Excelência que divulgou-o, sendo o seguinte: nove votos 
sim, nenhum voto não, nenhum voto em branco e nenhum voto nulo, tendo assim sido 
aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre  o Projeto de Lei n.o 11/2011-E: nenhum 
Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O  Vereador  Paulo  Unfer  disse  que  estavam  abertas  as  inscrições  para  o  curso  de 
capacitação  do programa Frutas  em Agudo e  que  as  pessoas  que  tinham experiência  em 
fruticultura deviam dele participar.
2. O Vereador Naldo Killian agradeceu ao Diretor de Obras da cidade, senhor Luiz D'ávila, 
por ter  realizado obra de contenção de um desmoronamento que havia nas imediações  da 
propriedade Brandão e disse que ele se comprometeu com a instalação de tubos no acesso 
àquela  propriedade;  convidou  para  o  bingo  que  seria  realizado  no  dia  13  seguinte  em 
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benefício da Escola Santos Dumont e falou sobre a necessidade de educar os motoristas para 
que respeitassem os pedestres quando estes estavam por passar pelas faixas de segurança.
3. O  Vereador  Rui  Milbradt  falou  sobre  a  necessidade  de  melhorias  na  estrada  Arthur 
Dickow, além de reconstrução da ponte da propriedade Lissner, de melhorias na estrada de 
Nova  Boêmia,  imediações  do  salão  Lino  Friedrich,  na  estrada  do  Canto  dos  Mello,  de 
construção de uma ponte no acesso à propriedade Cavalheiro, e de melhorais na estrada de 
Linha Nova, no acesso à propriedade Mundt; falou sobre a necessidade de recuperação de 
abrigos de pontos de parada de ônibus que estavam cobertos por lonas e de ruas da cidade;  
convidou para a audiência pública sobre o Projeto de Lei Complementar n.º 02/2010-E, que 
tratava do Plano Diretor, que ocorreria no dia 18 seguinte.
4. O Vereador Dário Geis parabenizou o Conselho Municipal de Desportes pela conquista, 
pela seleção de Agudo, do título de Campeão do torneio Interseleções de bochas realizado em 
Ivorá,  o  que  mostrava  que,  havendo  organização,  tudo  funcionava  bem;  agradeceu  as 
Secretarias da Saúde e de Obras pelo apoio que dariam ao curso de bombeiros voluntários que 
estava por se iniciar; falou sobre a necessidade de patrolamento da Avenida Tiradentes, nas 
imediações da Comunidade Evangélica, de realização de roçada nas margens de estradas do 
interior e de reforma em abrigos de pontos de parada de ônibus, além de construção de novas.
5. O Vereador João de Deus parabenizou a Comunidade Bento Gonçalves pelo evento que 
seria realizado em benefício da APAE dizendo que era a primeira vez que uma entidade do 
interior atuava com tal intuito; falou sobre a necessidade de construção de um abrigo no ponto 
de parada de ônibus existente no acesso à propriedade Drescher, nas imediações da Escola 
Três de Maio, onde residiam sete crianças que tomavam o transporte escolar no local, e sobre 
a necessidade de coleta do lixo que havia muito tempo estava depositado no acesso ao Cerro 
da Igreja, serviço que devia ser realizado em outras localidades e poderia ser feito em mutirão.
O senhor  Presidente  falou  sobre  a  necessidade  de  atividade  de  educação  para  o  trânsito 
dizendo que era grande a circulação de veículos e os motoristas não respeitavam as faixas de 
segurança de pedestres; disse que a Mesa Diretora trataria do assunto com a Brigada Militar 
para  que  atuasse  de  modo  educativo;  parabenizou  a  COOPERAGUDO  pelo  trabalho  de 
recolhimento de embalagens de agrotóxicos que vinha fazendo em cumprimento à lei.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 9 de maio de 2011.

Ver. Alan Müller
Secretário

Ver. Itamar Puntel
Presidente


