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Data: 25 de junho de 2012.
Hora: 19 horas e 15 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: As  Atas  n.os 18/2012,  19/2012  e  20/2012  foram  aprovadas  por 
unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências de n.os 201/2012 e 
205/2012.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram apresentados  os  Projetos  de  Lei  n.os 21/2012-L e 
22/2012-L e o Pedido de Informações n.º 3/2012.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Itamar Puntel disse que a Secretaria de Obras estava realizando obras na região 

alta, como a diminuição da declividade de uma estrada de Linha Coronel Moreira Cesar 
que  leva  à  Linha  Coronel  Tamarindo,  e  que,  embora  houvesse  muito  por  ser  feito, 
agradecia pelas obras realizadas em sua região.

2. O Vereador João de Deus disse que participou de audiência pública em que a Secretaria 
Municipal da Saúde prestou contas e na qual, pelo número de presentes, percebeu-se que a 
população dava pouca importância à aplicação dos recursos daquela Secretaria; disse que 
cabia aos Vereadores apresentar indicações e cobrar a realização de obras e que o início da 
construção de um abrigo em um ponto de ônibus de Linha Teutônia era uma vitória da 
comunidade; disse que continuaria pedindo ao DAER a melhoria da sinalização na Curva 
do Cotovelo e que, ao final de quatro anos de trabalho, via-se que muitos projetos foram 
conquistados.

3. O Vereador  Naldo  Killian  disse  que  mais  pessoas  deviam acompanhar  o  trabalho  dos 
Vereadores, que muitas coisas foram feitas pela Vila Caiçara nos últimos anos, como a 
construção de calçamentos, do CRAS, do refeitório da Escola Santos Dumont, a ampliação 
da Escola Paraíso da Criança e a construção de um ginásio de esportes, entre outras obras, 
o que era fruto do trabalho de Vereadores; disse que estava por ser realizada limpeza de 
galhos  e  entulhos  naquela  Vila,  que  estava  por  iniciar  assentamento  de  pedras  no 
“caminhódromo” em construção no acesso àquela Vila,  e falou sobre a necessidade de 
reforma da pinguela, o que ocorreria naquela semana.

A convite do senhor Presidente, o Deputado Estadual Marlon Santos sentou-se à Mesa.
4. O Vereador  Rui  Milbradt  disse  que  o  governo  vinha  realizando  obras  importantes  em 

regiões  de  difícil  acesso  e  falou  sobre  a  necessidade  de  patrolamento  e  colocação  de 
cascalho na via de acesso às propriedades Ratzlaff, Dumke e Jesus, em Linha Teutônia, e 
de colocação de sinalização refletiva na ponte sobre o Arroio Hermes, na Avenida Borges 
de Medeiros, pois a ponte era mais estreita que a via, pedindo ao Poder Executivo atenção 
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especial ás suas indicações.
5. O Vereador Stefhan Stopp saudou o Povo de Agudo dizendo que aquela seria a última 

sessão transmitida pelo rádio e que as transmissões seriam retomadas em novembro.
6. O Vereador Valério Trebien disse que sempre teve apoio do Deputado Estadual Marlon 

Santos para as questões ligadas à Secretaria da Saúde e que Sua Excelência defendia os 
interesses do setor primário da região; disse que se aproximava um pleito municipal, que a 
semana  que  transcorria  seria  decisiva  para  a  definição  de  candidaturas,  pois  o  sábado 
seguinte era o prazo final para a realização de convenções partidárias, e que torcia para que 
a eleição transcorresse com tranquilidade, permitindo à população uma escolha livre.

7. O Vereador Vilson Dias disse que o Deputado Marlon Santos era um dos mais atuantes,  
especialmente na causa municipalista; disse que aquela estava sendo a última sessão com 
transmissão radiofônica, que as sessões seriam realizadas normalmente durante o período 
eleitoral e que estava feliz porquê não mais se falava sobre candidatura única, pois não era 
essa a melhor forma de escolher governos, cabendo aos partidos apresentar seus candidatos 
visando crescer e desenvolver o município; disse que a disputa judicial sobre o alargamento 
da estrada de Linha das Flores estava prejudicando a obra e falou sobre a necessidade de 
resolver tal questão e a má situação do trecho daquela via que não seria alargado.

8. O Vereador Dário Geis disse que reportagem do jornal Zero Hora tratava do aumento dos 
casos de morte devido à gripe A e disse que as pessoas pertencentes a grupos de risco 
deviam procurar os postos de saúde para receber vacina; disse que reportangem do mesmo 
jornal tratava da obra de contenção de encostas de arroio que estava sendo realizada em 
Três Coroas, semelhante à que estava em andamento no Arroio Hermes, na qual estava 
sendo usado basalto, e não pedra de arroio, como vinha sendo feito em Agudo, o que o 
faria investigar qual a alternativa correta do ponto de vista legal; falou sobre a necessidade 
de retomada do recolhimento de lixo no interior, onde havia muitos depósitos de lixo às 
margens das estradas, e de instalação de tubos na Avenida José Bonifácio, nas imediações 
da empresa Argenta, onde a vala estava aberta havia algum tempo; disse que continuaria 
atento  às  necessidades  da  população,  como  a  de  construção  de  abrigos  em pontos  de 
ônibus, como ocorreu em Linha Teutônia.

Tribuna Livre: O espaço foi ocupado pelo senhor Antonio Lauro Kummer que falou sobre o 
tema “Processo de Participação Popular e Cidadã – Orçamento Estadual 2013”.
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  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.º 18/2012-E,  que  “AUTORIZA  O  PODER 
EXECUTIVO  A  CONCEDER  INCENTIVO  FINANCEIRO  À  EMPRESA  DELOI 
NIETIEDT  E  DÁ  OUTRAS  PROVIDÊNCIAS”:  o  Vereador  João  de  Deus  requeriu  o 
adiamento da votação, o que foi deferido pelo senhor Presidente.
2. Discussão sobre o  Pedido de Informações n.º 3/2012: nenhum Vereador manifestou-se. 
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Votação: aprovado por unanimidade.
Discussão da Pauta:  Em Discussão Preliminar  sobre o Projeto de Lei  Complementar  n.º 
1/2012-E e os Projetos de Lei n.os 19/2012-E, 20/2012-E, 21/2012-L e 22/2012-L: nenhum 
Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais: Nenhum Vereador manifestou-se.
O  senhor  Presidente  informou  que  a  transmissão  radiofônica  e  pela  internet  das  sessões 
plenárias estaria suspensa durante o período eleitoral.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 25 de junho de 2012.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


