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Data: 12 de março de 2012.
Hora: 19 horas e 3 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 3/2012 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Nenhuma foi lida.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei n.o 13/2012-E.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador João de Deus disse que o hospital inaugurou Centro de Otorrinolaringologia e 

que Agudo vinha se tornando um polo, já que o Centro teria abrangência regional; falou 
sobre a necessidade de instalação de tubos na parte alta da Rua Pássaros e Flores, o que 
evitaria casos de doenças.

2. O Vereador Naldo Killian disse que as chuvas que vinham ocorrendo não bastavam para 
regularizar o abastecimento de água e que era necessário chuva em grande quantidade para 
evitar calamidade.

3. O Vereador Rui Milbradt disse que a seca persistia, que a comunidade estava irritada com a 
lentidão da obra de captação das águas do Rio Jacuí, para a qual faltava planejamento, pois 
nova licitação seria feita  para outra etapa;  disse que a coleta  de lixo vinha sendo feita 
precariamente, especialmente em Rincão Despraiado, e falou sobre a necessidade de dois 
quebra-molas nas imediações do cemitério e de inspecionar a estrutura da ponte do Arroio 
Rupenthall, na mesma localidade.

4. O Vereador  Stefhan Stopp disse que  estava  por  ser  começada  obra  de  calçamento  em 
Picada do Rio, que a instalação de tubos da rede de abastecimento de água havia chegado 
àquela  localidade  e  que foram recuperados  acessos  a  propriedades  de Linha  Boêmia  e 
Linha das Pedras.

5. O Vereador Vilson Dias disse que emendas parlamentares de recursos para o município 
nem sempre davam resultado, embora o município tivesse recebido muitos recursos; disse 
que não cabia ao Deputado ou ao Vereador apresentar projeto de aplicação de recursos, que 
o Deputado Luiz Carlos Heinze conseguiu verba para a pavimentação da Rua Hugo Karl 
Bräunig,  obra  que  era  incerta,  e  que  outros  recursos  conseguidos  para  tal  obra  foram 
destinados  a  outra,  o  que  esperava  que  não  voltasse  a  ocorrer;  disse  que  cabia  aos 
Vereadores fiscalizar a aplicação de recursos, que confiava na administração municipal e 
questionou por quê a Avenida Borges de Medeiros ainda não havia sido aberta em sua 
totalidade, dada a necessidade de amenizar o tráfego na Avenida Concórdia.

6. O Vereador Alan Müller abriu mão de sua inscrição.
7. O Vereador  Dário Geis disse que não acreditava que,  em ano eleitoral,  o governo não 

abriria a parte restante da Avenida Borges de Medeiros, não pavimentaria a Rua Dr. Nilo 
Cechela e o acesso ao hospital, na Avenida Euclides Kliemann; disse que o recolhimento 
de lixo que vinha sendo feito não era satisfatório, que o caminhão usado em tal serviço era 
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usado de modo inadequado no deslocamento a Santa Maria para levar o lixo e que era 
necessário adquirir um caminhão adequado para tal serviço, ou adequar o que vinha sendo 
usado;  falou  sobre  a  necessidade  de  o  governo  adquirir  um  caminhão  para  uso  dos 
bombeiros  voluntários  na  distribuição  de  água  e  de  fechar  um  buraco  existente  nas 
imediações da Escola Willy Roos.

8. O Vereador Itamar Puntel parabenizou a diretoria do hospital pela sua boa infraestrutura, 
disse que o Centro Regional de Otorrinolaringologia atendia quarenta e três municípios 
pelo  SUS  e  que  todos  estavam  felizes  com  tal  consquista;  disse  que  foi  realizado 
alargamento  e  patrolamento  de vias  de Linha  Teutônia,  Picada  do Rio,  Linha  Coronel 
Tamarindo, Linha Coronel Moreira Cesar, Linha Araçá, Linha Boêmia e Coxilha do Araçá 
e agradenceu à Secretaria de Obras pelo serviço; disse que seria realizado patrolamento em 
vias secundárias e que a administração procuva atender à comunidade independentemente 
de ser ano eleitoral, o que era mostrado pelas inagurações e de serviços realizados; disse 
que a falta de dinheiro impediu a realização de algumas coisas, que a liberação de recursos 
resultaria em pavimentações e que estava sendo feita licitação para a coleta de lixo.

O senhor Presidente cumprimentou a direção da Associação Hospital Agudo pela inauguração 
do  Centro  de  Otorrinolaringologia  que  atendia  pacientes  da  região,  falou  sobre  encontro 
sindical ocorrida no sábado, reunindo grande número de mulheres da região para comemorar 
o  Dia  Internacional  da  Mulher,  e  disse  que  acompanhou  comitiva  espanhola  que  visitou 
Agudo e que tinha por objetivo instalar um escritório da Associação Cluster de Indústrias do 
País Basco em Santa Maria para realizar intercâmbio de cooperação na área climática.
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: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 12/2012-E e 13/2012-
E: nenhum Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais: Nenhum Vereador manifestou-se.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 12 de março de 2012.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


