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Data: 18 de junho de 2012.
Hora: 19 horas.
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).
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências de n.os 192/2012 e 
194/2012.
Leitura de correspondências expedidas: Foi lida a correspondência n.º 49/2012.
Apresentação  de  proposições: Foram  apresentados  o  Projeto  de  Lei  Complementar  n.º 
1/2012-E e os Projetos de Lei n.os 19/2012-E e 20/2012-E.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de construção de abrigos em pontos de 

parada de ônibus usados por estudantes, visando evitar que ficassem doentes, de recolher a 
terra existente na esquina da Avenida Barão do Rio Branco com a Avenida Tiradentes, de 
fiscalizar oficinas que tinham carcaças depositadas havia algum tempo, visando de vê-las 
removidas da via pública para local adequado, e de fechamento de dois buracos na Rua 
Gen. Flores, nas imediações do Restaurante Kiefer.

2. O Vereador Itamar Puntel disse que a VII Marcha de Veradores a Porto Alegre, no dia 13 
anterior, levou reivindicações da região ao Governo do Estado quando, diferente de outras 
oportunidades,  vários  Secretários de  Estado  estiveram  presentes;  disse  que,  na 
oportunidade, foi enfatizada a necessidade de a Secretaria da Agricultura do Estado estudar 
alternativas  de  armazanamento  de  água  em propriedades  rurais,  como a  construção  de 
açudes e cisternas, além da destinação de máquinas para realização de trabalhos naquelas 
propriedades; disse que foi entregue à Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa 
a  posição  de  todos  os  Vereadores  de  Agudo  sobre  a  V  Conferência  das  Partes  da 
Convenção  Quadro  de  Controle  do  Tabaco,  favorável  à  cadeia  produtiva  do  tabaco  e 
contrária à aprovação de dois artigos da Convenção.

3. O Vereador João de Deus disse que, na Marcha de Vereadores a Porto Alegre, Deputados e 
Secretários  valorizaram  o  trabalho  dos  Vereadores  da  Quarta  Colônia,  considerando-o 
referencial para outras regiões pela organização com que atuavam por melhorias; disse que 
voltou  satisfeito  da  Marcha  pelo  que  ouviu  dos  representantes  do  Governo do  Estado 
quanto às reivindicações apresentadas, ao contrário do que ocorreu no ano anterior, e que 
tal  atividade  ía  além das  atribuições  comumente  atribuídas  ao Vereador;  falou  sobre a 
necessidade  de  reinstalar  a  sinalização  da  RS 348,  na  Curva  do Cotovelo,  pedido  que 
levaria ao DAER, e que foi aprovada proposição relativa a empréstimo do município que 
resultaria em calçamento em via da Vila Caiçara, obra que era aguardada.

4. O Vereador Naldo Killian falou sobre a necessidade de pintura de faixas de segurança e de 
construção  de  acessos  aos  passeios  públicos  para  cadeirantes  nas  imediações  da 
COOPERAGUDO, do banco SICREDI, da Caixa Econômica Estadual, do Mercado Super 
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Liz,  na Avenida Floriano Zurowski, nesta no acesso à Rua Arnildo Ehle e no acesso à 
Escola  Santos  Dumont,  tema  que  abordou  nos  órgãos  competentes  e  deles  recebeu  o 
compromisso  de  realização;  disse  que  sempre  acreditou  no  governo municipal,  que  os 
desafios que a ele lançou foi por nele acreditar, que, no mês seguinte, mais uma obra de 
calçamento  seria  iniciada  na Vila  Caiçara  e  que a  obra do refeitório  da Escola  Santos 
Dumont estava em conclusão.

5. O Vereador Rui Milbradt manifestou seu contentamento com a Marcha de Vereadores a 
Porto Alegre dizendo que a última edição foi a mais positiva, já que foi muito valorizada 
pelo Governo do Estado; disse que, no evento, Secretários de Estado trataram da destinação 
de  recursos  para  a  região,  como  para  distribuição  de  calcáreo,  que  o  Presidente  da 
CORSAN assegurou que a segunda etapa da obra de captação das águas do Rio Jacuí teria 
seu  contrato  assinado  no  quarto  semestre  do  ano  e  que  vários  Deputados  Estaduais 
participaram do evento que contou com esclarecimentos; disse que o Governo do Estado, 
aliado ao Governo Federal, um governo do PT, muito estava fazendo pela Quarta Colônia, 
o que o fazia confiar em boas notícias para o ano seguinte; falou sobre a necessidade de 
patrolamento e colocação de cascalho em via de Nova Boêmia, no Cerro da Igreja, trecho 
entre as propriedades Marin e Doss, e na Vila dos Moraes, em Várzea do Agudo; disse que 
torcia para que o desafio lançado pelo Vereador Naldo Killian tivesse êxito.

6. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
7. O Vereador Valério Trebien disse que estava por iniciar  a construção de um abrigo no 

ponto  de  ônibus  das  imediações  da  propriedade  Dumke,  em  Linha  Teutônia,  que 
representante da Caixa Econômica Federal vistoriou obras em andamento, entre elas a da 
quadra  coberta  da  Escola  Três  de  Maio,  vistoria  necessária  ao  pagamento  das  etapas 
concluídas; falou sobre a necessidade de definir como via preferencial a Avenida Floriano 
Zurowski, no cruzamento com a Avenida Barão do Rio Branco; disse que a Marcha de 
Vereadores a Porto Alegre foi valorizada pelo Governo do Estado, o que foi mostrado pela 
presença  de  vários  Secretários  de  Estado  e  Deputados,  e  que  a  bancada  gaúcha  no 
Congresso Nacional estava reivindicando oitenta milhões de reais do Governo Federal para 
construção de açudes e outras melhorias em pequenas propriedades.

8. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
O  senhor  Presidente  disse  que  era  necessário  acompanhar  o  andamento  das  promessas 
recebidas do Governo do Estado na Marcha de Vereadores a Porto Alegre, e que os Veradores 
ficaram entusiasmados com a notícia  de conclusão, até  setembro,  da licitação  da segunda 
etapa da obra de captação das águas do Rio Jacuí e de construção da estação de tratamento; 
disse que, tendo sido composto o Consenho Municipal de Trânsito, a ele seria proposta a 
mudança da via preferencial no cruzamento das Avenidas Barão do Rio Branco e Floriano 
Zurowski.
Tribuna Livre: O espaço foi ocupado pelo senhor Paulo Augusto Wilhelm que falou sobre o 
tema “Previagudo – Regime Próprio de Previdência do Servidor Público”.
Grande Expediente:
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1. O Vereador Valério Trebien disse que se aproximava o último dia para de prazo para os 
partidos indicarem seus candidatos às eleições seguintes, que negociações entre partidos 
estavam ocorrendo e que esperava que, nelas, prevalecesse o interesse da população; disse 
que o PMDB realizou muitas coisas em oito anos de governo, como calçamentos e escolas, 
que a população era livre para escolher os futuros mandatários e que era necessário vigiar 
para  que  o  bem  público  fosse  preservado,  sendo  esse  o  principal  papel  da  Câmara 
Municipal; disse que o Fundo de Previdência do Servidor tinha muitos recursos devidos ao 
cuidado que sua direção tinha e que era necessário considerar seriamente o cálculo atuarial 
que, futuramente, indicaria que haveria mais servidores inativos do que ativos; disse que 
foi pavimentada a via de acesso à Vila Caiçara, que haveria mais recursos do Governo 
Federal para tal obra em outras vias daquela Vila, falou sobre a necessidade de melhorias 
na estrada do Cerro da Igreja e que esperava que, no ano seguinte, estivesse atuando como 
Vereador.

2. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Discussão da Pauta:  Em Discussão Preliminar  sobre o Projeto de Lei  Complementar  n.º 
1/2012-E e os  Projetos  de Lei  n.os 18/2012-E, 19/2012-E e 20/2012-E:  nenhum Vereador 
manifestou-se.
Explicações Pessoais:
Em  comunicação  da  liderança  da  bancada  do  PP,  o  Vereador  Vilson  Dias  disse  que  a 
comunidade discutia a possibilidade de candidatura única a Prefeito e que sua posição era 
contrária a ela, posição que era também a de seu partido, já que isso significaria tirar do Povo 
a  prerrogativa  de  eleger  seus  representantes;  pediu  aos  líderes  de  partidos  que  não 
enfraquecessem suas respectivas agremiações aceitando tal proposta, já que os partidos que 
não apresentavam candidatos se enfraqueciam, o que era o caso do seu em nível estadual e 
federal e do PDT em Agudo; disse que uma grande coligação partidária diminuiría o número 
de candidatos a Vereador, que os partidos não deviam se deixar guiar por um único líder, que 
havia dúvidas sobre a motivação do eleitor no pleito e sobre as campanhas caso houvesse um 
único candidato e se haveria união no governo em tal situação; disse que era necessário que os 
partidos dessem a seus filiados a oportunidade de serem candidatos,  que os partidos só se 
fortaleceriam tendo candidatos próprios e que a eleição devia contar com opções, tendo o PP 
decidido que teria candidato a Prefeito e a Vice-Prefeito, valorizando seus filiados.
1. O  Vereador  Naldo  Killian  disse  que  o  Secretário  Ademir  Kesseler  se  empenhou  pela 
liberação de recursos para pavimentação de vias, que participou de reunião do COMALES 
que estava por fiscalizar a merenda em escolas, e que estava sendo analisada proposta de 
liberação  de  recursos,  na  Caixa  Econômica  Federal,  para  a  construção  de  um centro  de 
armazenamento dos alimentos adquiridos dos pequenos agricultores; disse que o Secretário da 
Saúde informou que, em breve, um médico atenderia em dois dias da semana na Vila Caiçara.
2. O Vereador João de Deus convidou para audiência pública que seria realizada na segunda-
feira  seguinte  para  apreciar  as  contas  da  Secretaria  da  Saúde;  reiterou  a  necessidade  de 
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definição  de um ponto de parada  de ônibus  nas  imediações  da Caixa  Econômica  Federal 
visando  facilitar  o  acesso  da  população  a  essa  região  em  que  se  localizava  o  Centro 
Administrativo  Municipal,  o  Forum e  casas  comerciais,  além do posto  de  saúde,  que  se 
localizava longe da Estação Rodoviária.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 18 de junho de 2012.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


