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Data: 21 de maio de 2012.
Hora: 19 horas e 10 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).
Apreciação de atas: A Ata n.o 13/2012 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências de n.os 156/2012, 
159/2012 e 172/2012.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que o Deputado Estadual Adolfo Brito apresentou emenda 

contrária à proposta do Governo do Estado de aumento de 140% nas taxas de emissão dos 
Certificados de Registro de Veículos e de Licenciamento de Veículos e que ela  visava 
evitar prejuízos aos proprietários, pois a carga tributária era alta e os custos de prestação de 
serviços pelo DETRAN não haviam aumentado; disse que a comunidade de Linha Nova 
mobilizou-se pela recuperação de uma estrada e que a atitude era necessária para que tal 
serviço  fosse  realizado;  falou  sobre  a  necessidade  de  recuperação  da  via  de  acesso  à 
propriedade Castilhos, em Cerro Seco, de abertura da Avenida Borges de Medeiros, nas 
imediações  do Mercado Morro Agudo, e de iniciar  a pavimentação da Rua Hugo Karl 
Bräunig,  já  que  havia  recursos  de  emenda  parlamentar  para  a  obra;  disse  que  seleção 
brasileira  de  futebol,  na  qual  atuaram  um  atleta  e  um  preparador  físido  de  Agudo, 
conquistou o título de campeão em torneio internacional realizado na França.

2. O Vereador Stefhan Stopp convidou para palestra que seria realizada no Clube Centenário e 
visita a uma propriedade, eventos que tratariam do plantio de eucaliptos e que faziam parte 
do projeto Florestar Agudo.

3. O Vereador Valério Trebien disse que, entre a apresentação de emenda de destinação de 
recursos por um Deputado e a liberação dos recursos, algum tempo se passava e que os 
pagamentos pela realização das obras eram feitos à medida que suas etapas  iam sendo 
cumpridas;  disse  que  emenda  do  Deputado  Paulo  Pimenta,  apresentada  em  2009,  de 
recursos para construção de quadra coberta na Escola Alberto Pasqualini, resultou em uma 
obra  iniciada  havia  poucos  dias,  que  recursos  oriundos  de  emenda  do  Deputado  Luiz 
Carlos Heinze para a construção do ginásio de esportes da Escola Santos Reis poderiam ser 
liberados no final de 2013, pois tais recursos cumpriam etapas para serem liberados, e que 
o mesmo valia a liberação dos recursos da pavimentação da Rua Independência, originados 
de  emenda  do  Deputado  Paulo  Pimenta;  disse  que  a  via  cuja  melhoria  vinha  sendo 
reivindicada pela comunidade de Linha Nova era particular,  que havia outra que servia 
toda a comunidade e que pensava que tal assunto estava encerrado.

4. O  Vereador  Vilson  Dias  disse  que  havia  uso  político  das  emendas  parlamentares  por 
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pessoas  que  eram do governo,  já  que  estas  tinham mais  acesso  ao  cadastramanto  das 
emendas, que era bom que a população soubesse que nem todas as emendas de recursos 
anunciadas se tornavam em obras para a as comunidades e que havia demora na liberação 
desses recursos; disse que os governos tinham de ter minoria nos parlamentos para evitar 
absurdos como o aumento das taxas do DETRAN proposto pelo Governo do Estado e que 
o Deputado Adolfo Brito, que fazia parte da base de apoio ao governo, apresentou emenda 
para evitar tal aumento; falou sobre a necessidadade de instalação de tubos nas imediações 
da  residência  Binder,  de  colocação  de  cascalho  na  estrada  de  Canto  Católico  e  de 
recolhimento do lixo depositado no acesso ao Cerro da Igreja.

5. O Vereador Dário Geis manifestou preocupação com as chuvas de inverno que impediriam 
a realização de obras,  como a abertura  da Avenida  Borges de Medeiros,  no acesso ao 
Mercado Morro Agudo, traçada em potreiro; falou sobre a necessidade de construção de 
abrigos em pontos de ônibus de Linha Teutônia, Linha Branca e imediações da britadeira 
Cassel, de designação de médico para atender em postos da Vila Caiçara e do interior, dada 
a proximidade do inverno, e de instalação de tubos na Avenida José Bonifácio, defronte à 
garagem  da  empresa  Argenta;  disse,  no  sábado  anterior,  os  bombeiros  voluntários 
coletaram de grande quantidade de lixo na RS 348, no trecho entre  a ponte do Arroio 
Ruppenthall e o trevo de acesso à Escola Santos Reis, tendo sido encontrado lixo de todo 
tipo; falou sobre a necessidade de compactação do material colocado no aclive do Cerro da 
Igreja, o que deveria ser feito com humidade.

6. O  Vereador  Itamar  Puntel  disse  que  as  propriedades  rurais  estavam  enfrentando  uma 
estiagem que, embora não tivesse prejudicado as culturas agrícolas do município, causava 
problemas para o consumo de água potável, e que havia previsão de baixa intensidade de 
chuva, o que tornava necessário que as Secretarias de Agricultura e de Obras atuassem 
mais na abertura de poços e açudes para agricultores, pois os depósitos de água estavam se 
reduzindo;  disse que o fato  de a  coleta  de lixo  na cidade  ter  passado a  ser  feito  com 
caminhões  do município impediu  que o serviço tivesse continuidade  no interior,  o que 
estava fez a administração cogitar a retomada da terceirização da coleta de lixo na cidade; 
disse que a administração estava tendo dificuldades para encontrar empresas interessadas 
em assumir tal serviço e estudando alternativa para a realização do mesmo no interior.

7. O Vereador João de Deus disse que havia grande quandidade de lixo depositado no acesso 
ao Cerro da Igreja, o que fazia a população estar solicitando sua retirada do local  pela 
administração,  conforme  devia  ocorrer  com  o  lixo  daquela  região;  falou  sobre  a 
necessidade  de  recolhimento  dos  galhos  existentes  nos  canteiros  da  Rua  Geribá  e  de 
instalação de quebra-molas, ou de sinalização indicando uso de velocidade reduzida, na 
Avenida  Floriano  Zurowski;  disse  que  a  estiagem  estava  deixando  desesperados  os 
agricultores e falou sobre a necessidade de abertura de um poço na residência Xavier, em 
Nova Boêmia,  na estrada que leva ao Cerro da Vilma;  disse que recursos de emendas 
parlamentares demoravam três ou quatro anos para para serem liberados e que o Deputado 
Nelson Marchesan Júnior, atendendo indicação sua, apresentou emenda de R$ 100.000,00 
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para a construção de uma rede de abastecimento de água em Cerro Seco, local onde havia 
um poço perfurado.

8. O Vereador  Naldo Killian  disse que o Deputado Alceu Moreira  apresentou emenda de 
recursos para a aquisição de um caminhão a ser usado na agricultura; disse que o governo 
recapeou estradas em várias localidades, além de alargar algumas vias como as de Linha 
Araçá, e falou sobre a necessidade de tal serviço na volta do Porto Agudo, no trecho em 
que a empresa Sulcava atuou, mesmo que fosse em parceria entre empresa e município; 
disse que estradas de Canto Católico e Várzea do Agudo receberam colocação de cascalho, 
que tal serviço seria continuado pela gestão seguinte em outras vias, que estrada de Linha 
Nova seria recuperada,  que foram iniciadas, na Rua Hugo Karl Bräunig, mudanças que 
permitiriam sua pavimentação, que estava sendo concluída instalação de tubos de esgoto na 
Rua Pássaros e Flores e que foram instalados tubos no alive do Cerro da Igreja.

O senhor Presidente disse que pediu ao Secretário da Administração a definição de um ponto 
de  parada  de  ônibus  na  Praça  da  Emancipação,  dada  sua  proximidade  a  vários  órgãos 
públicos,  além  da  definição  da  Avenida  Floriano  Zurowski  como  preferencial  no  seu 
cruzamento  com a Avenida  Barão do Rio Branco,  já  que o tráfego da primeira  era  mais 
intenso. 
Tribuna Livre: O espaço foi ocupado pela Sr.ª Janete Lair Hermes Boeck que falou sobre o 
tema “Aniversário da E. E. E. B. Prof. Willy Roos”.
Grande Expediente:
1. O Vereador Valério Trebien abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Discussão da Pauta: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Explicações Pessoais: Nenhum Vereador manifestou-se.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 21 de maio de 2012.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


