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Data: 30 de abril de 2012.
Hora: 19 horas e 5 minutos.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), João de Deus (PSDB), 
Naldo  Killian  (PMDB),  Paulo  Unfer  (PDT),  Rui  Milbradt  (PP),  Stefhan  Stopp  (PMDB), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Em respeito ao falecimento da líder comunitária e Cidadã Agudense Laura Maria Lütdke foi 
cumprido um minuto de silêncio.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência de n.o 130/2012.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram apresentados  o  Projeto  de  Lei  n.º 16/2012-E  e  o 
Requerimento n.º 12/2012.
Em cumprimento ao art. 76 da Lei Orgânica Municipal, o senhor Prefeito Municial realizou a 
prestação de contas do município de Agudo referente ao exercício de 2011 dizendo que os 
Poderes Executivo e Legislativo de Agudo se pautavam pela boa gestão; disse que a Câmara 
Municipal estava construindo sua sede por ter poupado recursos, que ambos Poderes atuavam 
com respeito mútuo e que a eleição seguinte também ocorreria com respeito; a pedido do 
senhor  Prefeito,  o  senhor  Secretário  leu  o  Relatório  de  Gestão  do  Exercício  de  2011 do 
Município de Agudo; o senhor Prefeito disse que os Vereadores deviam tomar conhecimento 
dos detalhes de tal Relatório, agradeceu a eles pela atenção e disse que os assuntos públicos 
deviam passar pela avaliação dos parlamentares;  disse que a vitória de Agudo na questão 
judicial relativa ao retorno do ICMS da Barragem Dona Francisca ainda não era definitiva e 
que a definição poderia demorar, esclarecendo que chegou a propor a repartição dos recursos 
envolvidos com o município de Nova Palma que não aceitou a proposta; disse que confiava na 
vitória final do município, que toda a comunidade fez questão que o município entrasse na 
Justiça para consquistar tais recursos para Agudo que, vitorioso, receberia os recursos daquele 
retorno que deixou de receber nos últimos anos.
Pequeno Expediente:
1. O  Vereador  Itamar  Puntel  disse  que  o  municipio  destinava  47%  do  orçamento  para 

educação  e  saúde  e  que  o  percentual  destinado  às  obras  e  à  agricultura  era  baixo; 
parabenizou o senhor Prefeito pelo relatório e disse que as obras existentes eram devido ao 
fato de Sua Excelência ter buscado recursos nos Governos Federal e Estadual; disse que 
participou de reunião do IBGE na qual discutiu-se as culturas de Agudo e a produtividade 
delas, quando se verificou que as culturas de milho e feijão foram muito prejudicadas pela 
estiagem; disse que o município decretou situação de emergência devido à seca,  o que 
isentou os agricultores de pagarem pelas sementes de milho do Programa Troca-Troca.

2. O Vereador João de Deus disse que a Secretaria da Educação recebia mais recursos porque 
cabia a ela a formação do cidadão e falou sobre a necessidade de destinação de recursos 
para a formação de uma banda na Escola Três de Maio;  disse que continuava fazendo 
visitas  às  comunidades  do  interior,  como fez  à  comunidade  de  Linha  dos  Pomeranos, 
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quando ouvia reivindicações.
3. O Vereador Naldo Killian disse que o município recebeu, como doação da Receita Federal, 

um caminhão que foi encaminhado para revisão, apesar de estar em bom estado, e que seria 
equipado e destinado aos Bombeiros Voluntários;  disse que tratou com o Secretário da 
Saúde sobre a necessidade de contratação de um médico para atuar no posto de saúde da 
Vila Caiçara que não estava mais contando com tal profissional, problema que estava por 
ser solucionado, e falou sobre a necessidade de patrolamento em Canto Católico, na estrada 
Transparaíso e na de Linha Teutônia, o que poderia ocorrer naquela semana.

4. O Vereador Rui Milbradt disse que os Vereadores teriam acesso às informações sobre a 
situação financeira do município e manifestou preocupação com o fato de, até então, não 
ter havido manifestação do governo sobre a entrega de calcário aos agricultores, já que se 
estava  próximo da época  de plantio;  disse que,  apesar  de constar  na  Lei  de Diretrizes 
Orçamentárias, ainda não havia sido instalada rede de esgoto nas imediações do Cemitério 
Municipal e falou sobre a necessidade de colocação de cascalho na via do Canto Católico,  
de colocação de cascalho, instalação de tubulação nova e de alargamento da estrada da 
comunidade Felipe Camarão que, apesar de ter sido patrolada, ficou intransitável.

5. O Vereador  Stefhan Stopp agradeceu  ao  Secretário  de  Obras  pelo  atendimento  de  seu 
pedido de patrolamento da estrada de Linha Boêmia, lamentando que a chuva que ocorreu 
posteriormente prejudicou, em parte, o serviço; disse que foi anunciada a construção de 
uma ponte na Volta dos Alves, em Novo São Paulo, e que foi iniciada a abertura de uma 
estrada ligando Linha Branca à Linha Teutônia.

6. O Vereador Valério Trebien disse que a obra de pavimentação da Rua Ramiro Barcelos foi 
retomada e que estava triste  com o fato de a sede da 119.ª Zona Eleitoral  não ser em 
Agudo,  já  que  o  atendimento  que  vinha  sendo  prestado  em  Agudo  era  de  péssima 
qualidade; disse que a maioria dos eleitores da Zona Eleitoral seriam melhor atendidos se 
sua sede fosse em Agudo e que era necessário união para que isso ocorresse; disse que o 
Deputado  Paulo  Pimenta  apresentou  emenda  destinando  R$  250.000,00  para  a 
pavimentação da Rua Independência.

7. O Vereador  Vilson Dias  disse  que  Agudo precisava  de  um Cartório  Eleitoral  e  que  o 
município estava atuando para conseguí-lo visando o atendimento Agudo e Paraíso do Sul; 
disse que a  terceirização da recuperação de calçamentos  reivindicada  pelos  Vereadores 
estava tendo bons resultados, o que mostrava que o senhor Prefeito dava atenção a parte 
dos  pleitos  da  Câmara  Municipal;  falou  sobre  a  necessidade  de  recuperação,  com 
patrolamento e colocação de cascalho, na estrada da Volta do Porto Agudo, de melhorias 
no acesso à propriedade Schiefelbein e outras, em Porto Agudo, de recuperação da estrada 
da Volta do Campo Bonito, inclusive com roçada, e de colocação de material no acesso à 
propriedade Berthold,  em Porto Alves;  disse que algumas pessoas recebiam tratamento 
prioritário de parte da Secretaria de Obras, em detrimento de outros.

8. O Vereador Dário Geis disse que os Bombeiros Voluntários solicitaram ao senhor Prefeito 
que  reivindicasse  à  Receita  Federal  a  doação  de  um  caminhão,  pleito  que  se  tornou 
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realidade,  já  que  o  caminhão  seria  adequado  para  uso  por  bombeiros;  disse  que  foi 
reformado o calçamento das imediações da Escola Willy Roos  e que foram instalados 
tubos de esgoto na Avenida Santo Angelo e falou sobre a necessidade de roçada, limpeza 
de valetas, patrolamento e colocação de cascalho na estrada de Campo Bonito; disse que o 
Projeto Correio nas Escolas, sobre o qual falava havia sete anos, destinava recursos da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para as Escolas, mas ele não havia se tornado 
realidade, já que o município não se interessou por ele, e que tais recursos poderiam ser 
destinados à criação de uma banda pela Escola Três de Maio; falou sobre a necessidade de 
construção  de  passeios  públicos  onde  não  havia,  pois  havia  lei  que  os  exigia  dos 
proprietários de terrenos e tratava da participação do município nesse tipo de obra.

O senhor Presidente disse que participou de encontro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Agudo, quando se tratou de assuntos relativos ao desenvolvimento do município e o bem-
estar  sócio-econômico  dos  agricultores;  disse  que  participou  da  abertura  do  Campeonato 
Interseleções de Veteranos de Agudo onde estava em disputa o Troféu Pedro Álvaro Müller e 
parabenizou a equipe de Agudo que se sagrou campeã; disse que era necessário para Agudo 
que contasse com um Cartório Eleitoral e chamou atenção para o prazo para cadastramento 
eleitoral que estava se encerrando.
Tribuna Livre: O espaço foi ocupado pel senhor Sérgio Amaral de Mello que falou sobre o 
tema “Atividades do CPM e comunidade junto à Escola Três de Maio”.
Grande Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Naldo Killian abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão  sobre  o  Requerimento  n.º 12/2012:  o  Vereador  Valério  Trebien  disse  que o 

Requerimento tinha por objetivo acelerar a tramitação da matéria que tratava da doação de 
imóvel para o Estado do Rio Grande do Sul visando a construção da sede do Ministério  
Público Estadual; o Vereador Vilson Dias disse que a bancada do PP votaria a favor do 
Requerimento e que os Vereadores de situação deviam esclarecer por quê não evoluiu a 
negociação sobre doação de imóvel que envolvia o Sindicato dos Empregadores Rurais. 
Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Em Discussão Preliminar  sobre os Projetos de Lei  n.os 15/2012-L e 
16/2012-E: nenhum Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador  Naldo Killian  convidou  para  o  bingo beneficente  que  ocorreria  na  Escola 
Santos Dumont no dia 4 seguinte e falou sobre o bom trabalho que vinha sendo realizado 
naquela  Escola;  agradeceu  ao  senhor  Prefeito  pelo  convite  para  acompanhá-lo  à  Receita 
Federal, apesar de sua simplicidade, quando conheceu pessoas importantes e notou o prestígio 
de  Sua  Excelência,  o  que  notou  quando  ele  consegiu  um  caminhão  do  Exército  para  a 
distribuição de água no início da estiagem, o que mostrava que, havendo credibilidade, era 
mais fácil obter conquistas para o município.
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2. O  Vereador  Dário  Geis  disse  que  poucas  pessoas  trabalhavam  voluntariamente  nas 
comunidades,  que, além dele, os Vereadores Valério Trebien,  Paulo Unfer e Rui Milbradt 
eram Bombeiros Voluntários e que a Associação Bombeiros Voluntários passaria a contar 
com cinqüenta voluntários; disse que o orador da Tribuna Livre trabalhava voluntariamente 
em sua comunidade e que tal o trabalho voluntário era gratificante.
3. O Vereador Rui Milbradt disse que foi de sua autoria o Pedido de Informações sobre a 
negociação entre o município e o Sindicato dos Empregadores Rurais sobre a cedência de um 
imóvel para a construção da sede do Ministério Público Estadual, sendo que as respostas a ele 
foram vagas, o que o fez tratar do assunto com o Presidente daquela entidade, mas que não 
obteve respostas com ela sobre os motivos que fizeram com que tal negociação não tivesse 
êxito;  disse  que  muitos  empresários  estavam  insatisfeitos  com  a  administração,  que  os 
agricultores estavam enfrentando problemas com a colheita, o que repercutia negativamente 
na economia do município;  conclamou a população a fazer  a regularização eleitoral  ou a 
mudança de domicílio eleitoral, já que o prazo para isso estava se encerrando, e disse que o 
Cartório Eleitoral era importante para evitar que os eleitores se deslocassem à cidade várias 
vezes; parabenizou o Atlético Clube Avenida pela realização de certame no qual Agudo se 
sagrou campeão, conquistando o Troféu Pedro Álvaro Müller, e disse que o ano estava sendo 
exitoso para o esporte, já que o município vinha dando atenção especial a ele; disse que o 
município  não  vinha  cobrando  a  construção  de  passeios  públicos,  que  a  terceirização  de 
serviços públicos fazia eles serem realizados com mais qualidade,  que esperava que fosse 
estendida à coleta de lixo, e que a estrada de Linha Nova estava precisando de patrolamento.
4. O Vereador Valério Trebien disse que convidou para a festa da Escola Três de Maio e disse 
que, depois da enchente de 2010, passava-se por uma das maiores estiagens em 2012, o que 
recomendava  força  para  superar  tais  problemas;  disse  que estava  por  iniciar,  em maio,  a 
construção do ginásio de esportes da Escola Três de Maio, que a estrada de Porto Alves estava 
em boas condições, que visitou Linha Nova e que, segundo moradores, a estrada que vinha 
sendo usada para chegar a Paraíso do Sul era a mesma havia trinta e seis anos e que a estrada 
cuja abertura estava sendo reivindicada era uma estrada de roça que passava propriedades 
envolvidas em discussão judicial, o que impedia a Câmara envolver-se na questão; disse que 
melhorias  seriam  feitas  no  acesso  existente  a Paraíso  do  Sul  e  que  essas  seriam  as 
providências  tomadas,  além  da  construção  de  um  abrigo  em  um  ponto  de  ônibus  das 
imediações da propriedade Drescher.
5. O Vereador Itamar Puntel disse que havia divergências sobre divisas entre proprietários de 
áreas de Linha Nova, que a estrada de acesso a Paraíso do Sul estava em condições de tráfego 
e vinha sendo conservada e que o acesso reivindicado beneficiaria algumas pessoas, mas teria 
um alto custo, já que teria uma grande declividade; disse que o município, no futuro, poderia 
fazer  um  recapeamento  no  acesso  que  vinha  sendo  usado,  mas  que  isso  não  era  uma 
prioridade do momento, pois todos os moradores da região tinham acesso a Paraíso do Sul; 
disse que várias  pessoas  estavam procurando atendimento  eleitoral  na Câmara  Municipal, 
onde vinha sendo feito, mas não estavam sendo atendidos, já que havia muita demora e as 
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pessoas que estavam fazendo tal serviço não eram devidamente treinadas; parabenizou a todos 
os trabalhadores pelo Dia do Trabalho, comemorado no dia seguinte.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 30 de abril de 2012.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


