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Data: 4 de junho de 2012.
Hora: 19 horas e 8 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).
Para marcar o início da Semana Legislativa e os 53 anos de instalação da primeira legislatura 
da Câmara Municipal de Agudo, os presentes cantaram o Hino de Agudo.
Apreciação de atas: As Atas n.os 15/2012 e 16/2012 foram aprovadas por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências de n.os 181/2012.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Não havia proposições nesta parte da sessão.
A convite do senhor Presidente, o senhor Hildor Kegler, Vereador da primeira legislatura, em 
homenagem à sua instalação, leu a ata da sessão plenária da Câmara Municipal de instalação 
do município de Agudo e falou sobre a criação do município, dizendo ter sido uma honra ter 
participado daquela legislatura e desejando progresso à Câmara Municipal.
O senhor Presidente disse que havia três Vereadores da primeira legislatura vivos, os senhores 
Hildor Kegler, Nidolfo Neuenfeldt e Guido Kittel e que estes últimos não compareceram à 
sessão porque o primeiro residia em Porto Alegre e o segundo se recuperava de cirurgia; 
lembrou que, na primeira sessão plenária da Câmara Municipal, foram empossados o primeiro 
Prefeito e o primeiro Vice-Prefeito Municipais e que a Câmara Municipal continuava sendo 
exemplo de parcimônia nos gastos, o que orgulhava a todos que faziam parte de sua história.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Valério Trebien disse que a senhora Jessy Berger, primeira Primeira-Dama do 

município,  presente à sessão, se emocionou com a leitura da ata da primeira sessão da 
Câmara  Municipal  e  que  os  primeiros  administradores  de  Agudo  ergueram,  com 
dificuldades, os alicerces do município; disse que a Escola Três de Maio apresentou um 
novo modelo de sumidouro, iniciativa do Presidente do CPM, senhor Sérgio de Mello, que 
fazia  o  esgoto  ser  descartado  sem cheiro;  disse  que  era  necessário  preservar  o  meio-
ambiente e a agricultura, pois era o setor primário que construía a economia de um país.

2. O Vereador Vilson Dias disse que os senhores Hildor Kegler e Jessy Berger, ao falarem 
sobre  a  emancipação  de  Agudo,  faziam todos  escutarem  e  que  o  espírito  de  luta  dos 
emancipacionistas era um exemplo; disse que as mulheres de Agudo deviam buscar na 
história  da  senhora  Jessy  Berger  um  exemplo  de  vida,  que  o  senhor  Hildor  Kegler 
participou da criação da Câmara Municipal de Agudo buscando a defesa dos interesses do 
Povo e que o Legislativo agudense continuava sendo enxuto do ponto de vista dos gastos, 
como era no início do município;  disse que a maioria  dos políticos defendia interesses 
próprios, que o ex-Vereador Hildor Kegler era exemplo de atuação partidária pelo interesse 
coletivo e que o seu partido, o PP, era o sucessor do antigo PDS do senhor Hildor Kegler e  
do ex-Prefeito Aldo Berger; manifestou sua preocupação com obras que eram iniciadas no 
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município e não tinham continuidade, como a do “caminhódromo”.
3. O Vereador Dário Geis disse que os Vereadores falariam de forma carinhosa à senhora 

Jessy Berger e ao senhor Hildor Kegler em reconhecimento ao que fizeram por Agudo, 
que, no início, Agudo tinha poucos recursos, mas que o alicerce criado pelos precursores 
resultou em um município progressista; falou sobre a necessidade de se saber se era feito 
controle da poda das árvores da cidade,  já que estava havendo exageros,  e de limpeza 
defronte a todas as residências da Rua Mal. Floriano, como era feito defronte à residência 
do Secretário de Obras, na mesma via; falou sobre a necessidade de reinstalação de tubos 
de  esgoto  retirados  das  imediações  do  Placar  10,  na  Avenida  Euclides  Kliemann,  de 
patrolamento da rua que passa pelo loteamento Schiefelbein, onde havia água empoçada, e 
de finalizar instalação tubos defronte à empresa Argenta, pedido reiterado várias vezes.

4. O Vereador Itamar Puntel disse que era motivo de alegria receber a visita dos senhores 
Hildor  Kegler  e Jessy Berger,  que era bonito lembrar  a história  do município  e  que a 
Câmara Municipal de Agudo era exemplo pelos poucos gastos e a administração municipal 
porque, desde a fundação do município, seguiu o exemplo dos precursores; disse que a 
administração estava atuando para, através do Programa Estadual de Correção da Acidez 
do Solo, distribuir mil e quinhentas toneladas de calcário aos agricultores e que, devido ao 
ano  eleitoral,  os  recursos  do  Programa deviam ser  liberados  até  o  final  do  mês,  caso 
contrário isso ocorreria somente depois das eleições.

5. O Vereador João de Deus disse que tinha um tio que era funcionário do município de 
Cachoeira do Sul que atuavam com enxadas, o que mostra as dificuldades dos primeiros 
anos do município para seguir sua trajetória de desenvolvimento; disse que, em seu retorno 
à Câmara Municipal,  os senhores Hildor Kegler e Jessy Berger perceberam o resultado 
positivo do trabalho por eles iniciado e que resultou no pólo que Agudo era; falou sobre a 
necessidade de retomada da colocação de tubos de esgoto rua dos Matte, na Vila Caiçara, o 
que permitia o acesso às residências que estava bloqueado.

6. O Vereador Naldo Killian disse que era honroso receber a visita e ouvir a manifestação dos 
senhores  Hildor  Kegler  e  Jessy Berger;  parabenizou a CORSAN por não ter  realizado 
racionamento de água em Agudo e por ter fretado caminhões para transportar água; disse 
que, no dia seguinte, seria retomada colocação de tubos que vinha sendo feita na rua 17, 
onde o acesso a residências estava prejudicado, e que, adiante, tal obra seria iniciada na 
Rua das Acácias; disse que a colocação de meios-fios na Rua Hugo Karl Bräunig teve de 
ser refeita devido à chuva, que tal obra estava em andamento na Floriano Zurowski e que, 
naquela semana, seria feito patrolamento e colocação de cascalho em estradas de Cerro 
Seco; disse que tal serviço foi realizado em Picada do Rio e em outras localidades.

7. O  Vereador  Rui  Milbradt  agradeceu  aos  senhores  Hildor  Kegler  e  Jessy  Berger  pela 
presença e disse que eles tiveram atuação destacada pelo município, o que fizeram com um 
espírito que, se tivesse existido nos que os seguiram, Agudo teria se desenvolvido ainda 
maior; disse que os Vereadores apresentavam indicações necessárias, mas que muitas obras 
era  iniciadas  e  não  tinham  continuidade  por  razões  desconhecidas,  como  a  do 
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“caminhódromo”; falou sobre a necessidade de recolhimento de lixo e de entulhos na Vila 
Caiçara, de se saber porque a taxa de tal serviço era cobrada de alguns e, de outros, não, e 
de recolhimento de lixo no Cerro da Igreja; disse que o fato de calcário poder via a ser  
distribuído somente depois das eleições era um descaso com a agricultura.

8. O Vereador  Stefhan Stopp disse que era motivo  de orgulho receber  a  visita  do senhor 
Hildor  Kegler  e  da  senhora  Jessy  Berger;  disse  que  participantes  do  curso  de 
reflorestamento visitaram a propriedade do senhor Laurindo Behling para vistoriar uma 
plantação de eucaliptos, evento organizado pela EMATER, quando se pode perceber a boa 
organização da propriedade.

O senhor Presidente disse que participou de culto ecumênico em homenagem aos 100 anos da 
celebração do primeiro culto da Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Agudo; disse que 
o ecumenismo era um sonho do Pastor  Richard Brauer  que sempre intervia  em casos de 
necessidade  de apaziguamento,  pois  pregava a  união,  o  que  ocorreu  naquela  comunidade 
evangélica que se sustentava no Pastor, na OASE, na Legião Evangélica e em sua juventude; 
disse que o evento contou com a presença de pessoas idosas que trabalharam desde criança, o 
que  era  um exemplo  para  os  jovens;  disse  que  participou  de  curso  do  IGAM  sobre  os 
impedimentos no último ano de mandato e sobre as eleições daquele ano.
Tribuna Livre: A senhora Jessy Berger, primeira Primeira-Dama do município, falou sobre o 
tema “Emancipação do município de Agudo”.
Grande Expediente: Não havia proposições nesta parte da sessão.
1. O Vereador João de Deus abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Itamar Puntel 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 e convidou para a Sessão Solene que seria realizada no dia seguinte, às 19h00, para a 
entrega do título Mérito Comunitário 2012 às senhoras Suzana Pachaly Inticher e Eloci Dila 
Becker Forsch.

Agudo, 4 de junho de 2012.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


