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Data: 26 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), Rui Milbradt (PP), Stefhan Stopp (PMDB) e 
Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: A Ata n.o 5/2012 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência de n.º 97/2012.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei n.º 14/2012-E e o Pedido de 
Informações n.º 1/2012.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que a comunidade contestava o trabalho dos Vereadores, já 

que muitas indicações não eram atendidas, entre elas a de verificação da estrutura da ponte 
sobre o Arroio Ruppenthall e a de realização de roçada em suas imediações, e reafirmou a 
necessidade de tais providencias e de fechamento de um buraco existente nas proximidades 
da sede do CTG Sentinela do Jacuí; disse que os Vereadores João de Deus e Naldo Killian 
trabalhavam pela comunidade da Vila Caiçara que vinha sofrendo, incluvise, com falta de 
senamento básico, e que os Vereadores deviam atuar por investimentos no local durante a 
administração  vigente;  disse  que  notícias  sobre  superfaturamento  e  desvio  de  recursos 
mostravam porquê o município não os recebia e que o posto de saúde de Picada do  Rio 
estava realizando atendimentos apenas nas sextas-feiras.

2. O Vereador Stefhan Stopp disse que estava feliz com a construção de dois pontilhões nas 
imediações da Ferraria Raddatz e em Linha das Flores e que foi iniciado o patrolamento da 
estrada de Picada do Rio, agradecendo à Secretaria de Obras por tais iniciativas.

3. O Vereador Vilson Dias disse que o município estava empenhado na solução do problema 
de transporte dos moradores de Linha Branca e falou sobre a necessidade de instalação de 
luminárias nas imediações da antiga Escola Antônio Soares, em Rincão do Pinhal, e na 
estrada de acesso às propriedades Martini e Ziani, em Várzea do Agudo.

4. O Vereador Alan Müller abriu mão de sua inscrição.
5. O Vereador Dário Geis disse que na sexta-feira esteve no posto de saúde e, apesar ter ele 

próprio pedido, na sessão anterior, maior divulgação do número do telefone disponível para 
agendamento de consultas, nada havia mudado, não havendo placa com tal informação e 
nem funcinários que soubessem informar sobre o assunto; falou sobre a necessidade de 
substituição  de  lâmpadas  da  rede  de  iluminação  publica  de  Várzea  do  Agudo  e  de 
realização de roçada, limpeza de valetas e patrolamento na estrada Transparaíso.

6. O Vereador  João de  Deus disse  que,  naquela  tarde,  foi  realizada  audiência  pública  de 
prestação  de  contas  da  Secretaria  da  Saúde  e  que  a  Igreja  Católica  vinha  realizando 
campanha  em prol  da  saúde  pública  que  era  importante  porque,  com saúde,  a  pessoa 
trabalhava e bem atuava por sua família; disse que era necessário questionar o que estava 
ocorrendo  na  área  da  saúde  para  fazer  seus  gestores  tornarem  realidade  o  que  era 
necessário e que programas existentes deviam ser fortalecidos; falou sobre a necessidade 
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de transporte para a comunidade de Linha Branca e que o ônibus que o município recebeu 
do Governo Federal  era  destinado,  exclusivamente,  ao  transporte  de  estudantes,  o  que 
levou o município a abrir licitação para o serviço de transporte coletivo geral para aquela 
região; disse que estavam sendo construídos um refeitório e uma nova cozinha na Escola 
Santos Dumont, mas que a comunidade da Vila Caiçara precisava de mais obras.

7. O Vereador  Naldo Killian despediu-se dos demais  Veradores e  agradeceu a  eles  e aos 
servidores  da  Casa  pelo  convívio  e  pelo  aprendizado;  disse  que,  durante  a  campanha 
eleitoral, prometeu trabalhar pela comunidade e pela realização de obras, como foi o caso 
do refeitório da Escola Santos Dumont e de melhorias que estavam sendo realizadas na 
Escola Paraíso da Criança; disse que esperava que o senhor Prefeito continuasse a obra de 
canalização do Arroio Hermes até a pinguela da Vila Caiçara, além da construção de uma 
ponte no local e de melhorias na rede de esgoto da parte alta daquela Vila; agradeceu ao 
Vereador  Dário  Geis  pelo  apoio  dado  à  sua  iniciativa  de  implantação  do  serviço  de 
agendamento telefônico de consultas e disse que estava por ser pavimentada rua da Vila 
Caiçara e que continuaria à disposição da comunidade.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Vilson Dias leu correspondência por ele recebida de um cidadão e disse que 

julgava representar ela o pensamento da comunidade; tal correspondência tratava das más 
condições das vias urbanas, destacando as Avenidas Concórdia, Tiradentes e Borges de 
Medeiros  e  a  Rua  Germano  Hentschke  e  do  fato  de  os  Vereadores  não  tomarem 
conhecimento do problema ou o considerarem como sendo de responsabilidade do Poder 
Executivo,  além  de  encaminhar  anexas  fotografias  de  algumas  vias;  argumentava  o 
signatário que cabia aos Vereadores fiscalizar o uso de recursos na manutenção de vias e 
que era necessária atenção especial à Rua Germano Hentscke, via de acesso ao hospital, 
além de abertura da Avenida Euclides Kliemann, viabilizando acesso ao hospital; disse o 
parlamentar que os Vereadores eram permanentemente avaliados pela população e tinham 
sua atuação enfraquecida na medida em que seus pedidos não eram atendidos justamente 
para enfraquecê-los;  disse que  faltava  comprometimento  do Secretário  e  do Diretor  de 
Obras com a melhoria das condições das ruas, que era necessário mudar de mentalidade na 
gestão do município, pois havia descaso com as vias, e que tratava do assunto para alertar a 
administração sobre a necessidade de resgatar uma imagem que Agudo tivera,  situação 
fruto do fato do município estar sem comando e que recomendava mutirão para revertê-la.

2. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão  sobre  o  Pedido  de  Informações  n.º 1/2012:  o  Vereador  Rui  Milbradt  disse 

Projeto de Lei aprovado tratava da aquisição de sala comercial para a instalação de um 
cartório da Procuradoria Geral de Justiça e que era necessário saber informações sobre tal 
aquisição. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre  o Projeto de Lei n.o 14/2012-E: nenhum 
Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
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1. O Vereador Dário Geis disse que pediu várias vezes o fechamento dos buracos existentes 
na Rua Germano Hentschke, o que beneficiaria os estudantes que tomam o transporte escolar 
para  a  Escola  Willy  Roos  e  os  pacientes  do  hospital;  disse  que  aquelas  imediações  não 
recebiam serviços de varrição e de pintura de meios-fios e que a imagem de Agudo estava 
prejudicada por esse tipo de detalhe e que resultava no protesto da comunidade; disse que os 
Vereadores  sempre pediram a realização de obras,  mas que os Secretários  não prestavam 
atenção aos pedidos dos parlamentares.
O  senhor  Presidente  parabenizou  o  CMD  e  os  jogadores  da  seleção  de  veteranos  pela 
consquista  do título  de Campeão do torneio  Interseleções  realizado em Dona Francisca  e 
agradeceu  aos  Vereadores  Alan  Müller  e  Naldo  Killian,  que  estavam  por  encerrar  seus 
mandatos, pela atuação que tiveram como parlamentares e pela participação nas decisões.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 26 de março de 2012.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Itamar Puntel
Vice-Presidente


