
ATA N.o 3/2012
DA 1.a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2012

f. 1 de 4

Data: 5 de março de 2012.
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: As Atas n.os 50/2011, 51/2011, 01/2012 e 02/2012 foram aprovadas por 
unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob  o n.o 

69/2011, 70/2012 e 80/2012.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei n.o 12/2012-E.
Pequeno Expediente:
1. O  Vereador  Itamar  Puntel  disse  que,  durante  o  recesso,  atuou  nas  comunidades  e 

encaminhou suas reivindicações à administração municipal; disse que a estiagem que vinha 
ocorrendo era uma das maiores já ocorridas e agradeceu à administração pelo atendimento 
aos que necessitavam de água, assim como aos bombeiros voluntários que atenderam aos 
necessitados de abastecimento e às Secretarias de Obras e da Agricultura pela abertura de 
bebedouros para animais.

2. O Vereador João de Deus disse que não se ausentou do município durante o recesso, que se 
vivia um momento de dificuldades devido à estiagem e que vinha atuando pela abertura de 
poços  e  bebedouros;  disse  que,  no  início  de  um  novo  ano,  os  Vereadores  estavam 
trabalhando  com a  mesma determinação  do ano anterior  para  que  o encerramento  dos 
mandatos ocorresse com o atendimento das reivindicações da comunidade.

3. O Vereador Naldo Killian disse que, durante o recesso, não mediu esforços para atender as 
pessoas que precisavam de abastecimento de água e que participou da inauguração do novo 
prédio da Escola Alberto Pasqualini e do Ginásio Hilberto Boeck; disse que reivindicações 
da Vila Caiçara estavam sendo atendidas, com a conclusão dos banheiros da Escola Santos 
Dumont, o início da construção de seu refeitório e providências para a destinação de um 
médico  à  Vila  Caiçara;  disse  que  acreditava  que,  até  o  final  de  abril,  o  município 
conseguiria financiamento para a construção de calçamento em rua daquela Vila.

4. O Vereador  Rui  Milbradt  disse que participou do lançamento  do Conjunto Residencial 
Maria Augusta, em Paraíso do Sul, parabenizando o empresário agudense Ivo Jann pela 
iniciativa  e  dizendo  ser  ele  um  exemplo  de  empreendedorismo;  disse  que,  durante  o 
recesso,  as  mesmas  reivindicações  feitas  no  ano  anterior  foram  apresentadas  aos 
Vereadores, como colocação de cascalho na propriedade Marotz, na Linha Morro Agudo, 
recuperação da estrada de acesso às propriedades Niemeyer e Barros, em Linha Boêmia, e 
patrolamento, colocação de cascalho e de bueiros nas imediações da propriedade Müller, 
em  Linha  Boêmia;  falou  sobre  a  necessidade  de  construção  de  um  pontilhão  nas 
imediações  da  propriedade  Raddatz,  em  Linha  Boêmia,  de  recuperação  do  acesso  à 
propriedade Bley, em Rincão do Pinhal, e de conclusão da rede de abastecimento de água 
do Complexo da Serra.
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5. O Vereador Stefhan Stopp disse que estava satisfeito com o início do empreendimento do 
empresário  Ivo  Jann  em Paraíso  do  Sul  e  agradeceu  à  Secretaria  da  Agricultura  pela 
proximidade da conclusão da segunda etapa da construção da rede de abastecimento de 
água de Linha Boêmia; disse que, em reunião com o Deputado Alceu Moreira, soube que, 
durante o ano, seria iniciada a construção da rede de abastecimento de água do Cerro Seco 
e falou sobre o início da obra de calçamento na localidade de Picada do Rio.

6. O Vereador Vilson Dias pediu aos Vereadores que tratassem os assuntos da comunidade 
com sabedoria e lealdade para que o ano de trabalho fosse tranquilo, apesar da disputa 
eleitoral; disse que o município passava por problemas de abastecimento de água e que os 
Vereadores  atuaram  para  solucionar  o  problema;  disse  que,  durante  o  aniversário  do 
município,  foram inaugurados  o  Centro  de  Convivência  do  Idoso,  o  prédio  da  Escola 
Alberto Pasqualini e a rede de abastecimento de água de Linha Boêmia; disse que Agudo 
estava atrasado em termos de abastecimento de água, como na região sul, mas manifestou 
esperança de que outras redes fossem construídas; disse que estava por ser inaugurado o 
Serviço Regional de Otorrinolaringologia no hospital e que a aquisição de um aparelho de 
tomografia e de um aparelho de ressonância magnética pelo hospital permitiria que tais 
serviços fossem realizados em Agudo.

7. O Vereador Alan Müller disse que a Lei da Ficha Limpa foi considerada constitucional 
pelo  STF  e  iria  melhorar  o  perfil  dos  candidatos  ao  fazer  exigências  quanto  à  vida 
pregressa dos candidatos; disse que tal Lei dizia que condenações de órgãos colegiados 
impediam os condenados de concorrerem e que o condenado poderia ficar até oito anos 
sem poder concorrer; disse que, segundo a comunidade da região sul, as estradas gerais 
daquela  região  estavam  em  boas  condições,  embora  houvesse  problemas  isolados  em 
acessos secundários, e parabenizou a administração pelo trabalho sério realizado.

8. O  Vereador  Dário  Geis  disse  que,  durante  o  recesso,  os  Vereadores  atuaram  pela 
comunidade  e  que  a  Secretaria  da  Agricultura  era  importante,  embora  tivesse  poucos 
recursos;  disse que,  ao atuar  na distribuição  de água,  recebeu muitos  pedidos  de água 
potável e para os animais, que em épocas de estiagem cabia à Secretaria da Agricultura 
construir açudes, bebedouros e valas e que a maioria dos pedidos foram atendidos, o que 
faria com que, na próxima estiagem, o problema não fosse tão grande; disse que Agudo 
estava atrasado na construção de redes de abastecimento de água, que a Câmara Municipal, 
em ano eleitoral, devia manter a conduta dos últimos anos e que pedidos da comunidade 
não atendidos voltariam a ser apresentados.

O senhor Presidente disse que participou, na sexta-feira anterior, na Assembleia Legislativa, 
do  I  Seminário  Estadual  sobre  Pagamento  de  Serviços  Ambientais,  quando  tratou-se  da 
possibilidade de agricultores  que preservavam mata nativa receberem remuneração por tal 
preservação, já que não era justo que os que preservaram nada recebessem por tal serviço; 
disse que o assunto também foi tratado por iniciativa dos Governos Federal e Estadual, que 
havia possibilidade de acessar recursos internacionais para financiar tal proejto e esperança de 
que sua implementação não demorasse, como era a expectativa inicial.
Tribuna Livre: O orador inscrito não compareceu.
Grande Expediente:
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1. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Rui Milbradt abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre  o Projeto de Lei n.o 12/2012-E: nenhum 
Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Naldo Killian disse que recebeu do senhor Ilvo Schiefelbein cobrança sobre a 

preservação do Arroio Hermes e que a ele respondeu que estava por iniciar outra etapa de 
sua  canalização  que  devia ir  até  a  pinguela  da  Vila  Caiçara,  o  que  beneficiaria  a 
comunidade  daquela  vila  e  o  senhor  Ilvo  Schiefelbein;  disse  que  uma  empresa  estava 
trabalhando na legalização de terrenos na Vila Caiçara, na Vila Graebner e no Cerrinho do 
Ouro, o que permitiria o registro de terrenos que, até então, estavam irregulares.

2. O Vereador Rui Milbradt disse que a realização de obras dependia do repasse de recursos 
do Governo Federal e que a administração encontrava dificuldades  para fechar buracos 
existentes no pavimento de vias; disse que poucas novas ruas seriam calçadas, que havia 
cem mil reais para a pavimentação da Rua Hugo Karl Bräunig, oriundos de emenda do 
Deputado Luiz Carlos Heinze, mas que o senhor Prefeito não deu esperanças de que tal 
obra ocorresse; disse que o calçamento de Picada do Rio estava sendo realizado, que havia 
outras  ruas  que precisavam de calçamento  e que o município  estava recebendo muitos 
recursos, mas que muito mais poderia ser feito com os recursos recebidos; disse que havia 
necessidade de fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos pelo município, já que havia 
indícios de que apenas parte deles foi aplicada.

3. O Vereador  Dário  Geis  disse que era bom para Agudo ter  empresários  e  mão-de-obra 
qualificada da área de construção civil, a ponto de levá-los a atuar em outros municípios, 
como o empresário Ivo Jann que estava realizando empreendimento em Paraíso do Sul; 
disse que estava feliz pela inauguração do Centro de Otorrinolaringologia e que muitos 
Vereadores  atuaram  para  conseguir  recursos  para  o  hospital  que  teve  suas  instalações 
modernizadas, parabenizando sua diretoria; convidou para o X Choculin que ocorreria no 
sábado  seguinte,  evento  beneficente  realizado  pelo  Rotary  Club,  e  falou  sobre  a 
necessidade  de fechar  um buraco existente  nas  imediações  da Escola  Willy  Roos e  de 
pintar as faixas de segurança daquelas proximidades.

4. O Vereador João de Deus disse que participou de audiência pública, em Porto Alegre, na 
Assembleia  Legislativa,  sobre o Pagamento  de Serviços  Ambientais,  pagamento  que já 
existia em outro países como uma compensação pela preservação ambiental; disse que tal 
iniciativa iniciou em municípios de outros países e envolveu a maioria dos agricultores, o 
que  permitiu  melhoria  de  suas  condições  de  vida,  e  que  era  necessário  incentivar  a 
preservação ambiental; disse que vinha trabalhando pela construção de uma ponte sobre o 
Arroio Hermes, no acesso da Rua Caiçara à madeireira Pöetter, e que a obra de contenção 
de tal arroio estava por iniciar; conclamou os moradores da Vila Caiçara que não vinham 
sendo encontrados para encaminhar a regularização de terrenos a deixarem com ele seus 
documentos para que ajudasse a agilizar tal trabalho.

5. O Vereador Itamar Puntel disse que o pagamento por serviços ambientais era importante 
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para  Agudo,  pois  a  ANVISA  estava  tentando  acabar  com  o  plantio  de  tabaco  e  leis 
ambientais  impediam os agricultores de plantar  em vários locais;  parabenizou o senhor 
Presidente e o Vereador João de Deus pela participação no I Seminário Estadual sobre 
Pagamento de Serviços Ambientais, e disse que era justo que agricultores que preservavam 
as matas fossem remunerados por isso; disse que empresas fumageiras estavam financiando 
trabalho de mapeamento das áreas produtoras de tabaco e que deputados que receberam 
votos em Agudo estavam condenando tal cultura; parabenizou as mulheres pelo transcurso 
do Dia Internacional da Mulher no dia 8 seguinte.

O  senhor  Presidente  disse  que,  em  viagem  a  Porto  Alegre,  na  sexta-feira,  recebeu  do 
Deputado Giovani Cherini a informação de que o Ministério da Agricultura destinou recursos 
para a Patrulha Agrícola, atendendo a emenda de sua autoria; parabenizou o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais por realizar em Agudo o XXIII Encontro Regional das Trabalhadores 
Rurais da regional sindical de Santa Maria, quando seria comemorado o transcurso do Dia 
Internacional  da Mulher, parabenizando-as pela data;  parabenizou a Construtora Jann pelo 
lançamento do Conjunto Residencial Maria Augusta, iniciativa importante para a geração de 
empregos no município em empreendimento realizado fora; disse que aquele seria um ano 
importante no qual os Vereadores mostrariam o seu trabalho à comunidade.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 5 de março de 2012.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


