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Data: 16 de julho de 2012.
Hora: 19 horas e 5 minutos.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), João de Deus (PSDB), 
Moisés  Kilian  (PMDB),  Paulo  Unfer  (PDT),  Rui  Milbradt  (PP),  Stefhan  Stopp (PMDB), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: A Ata n.o 23/2012 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências de n.os 220/2012, 
225/2012 e 230/2012.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Resolução n.o 4/2012.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador  Rui  Milbradt  disse que foram instaladas  faixas  refletivas  na ponte sobre o 

Arroio Hermes, na Avenida Borges de Medeiros, e falou sobre a necessidade de melhorias 
na estrada vicinal  das proximidades da propriedade Wendt  e de reposição de lâmpadas 
perto  da  Sociedade  Marechal  Deodoro,  em  Linha  Nova;  parabenizou  o  Presidente  do 
COMUDE pela  Consulta  Popular  e  pela  defesa  dos  interesses  de  Agudo  e  da  Quarta 
Colônia na visita do Governador do Estado à região e disse que o Governo do Estado vinha 
ao encontro dos anseios da comunidade; parabenizou os Prefeitos da região pela conquista 
de recursos, como os destinados à duplicação da ERS 509, em Santa Maria, além de outros 
a serem investidos na região, lamentando o fato de Agudo nada ter obtido.

2. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
3. O Vereador Valério Trebien disse que participou da recepção ao Governador do Estado, em 

Faxinal  do Soturno,  que era importante  a  interiorização do Governo e que os recursos 
disponibilizados  trariam desenvolvimento  à  região  central  do Estado,  havendo recursos 
para acessos asfálticos a Pinhal Grande e Ivorá; disse que sua parceria com o Deputado 
Paulo Pimenta continuaria, que seriam destinados recursos para a construção de uma escola 
de educação infantil na cidade e que o bem público devia estar acima das siglas partidárias.

4. O Vereador Vilson Dias disse que, em entrevista, o senhor Prefeito Municipal tratou da 
obra de contenção no Arroio Hermes e manifestou preocupação com sua lentidão e por 
estarem sendo usadas pedras do próprio arroio, material diferente do contratado; disse que, 
embora  houvesse  notícia  da  aquisição  de  cascotes,  o  fato  mostrava  a  pertinência  da 
preocupação manifestada por Vereadores, que Sua Excelência devia se preocupar, também, 
com o não andamento de obras de pavimentação e da construção do “caminhódromo” da 
Avenida Floriano Zuroski e cobrar das empresas contratadas o cumprimento dos contratos.

5. O Vereador Dário Geis disse que visitou a obra no Arroio Hermes, quando verificou que a 
máquina  que lá  vinha atuando estava danificando os  gabiões  instalados,  o que poderia 
causar o rompimento das telas e o desmoronamento das pedras já colocadas, o que fez o 
senhor  Prefeito  cobrar  da  construtora  a  colocação  de  pedras  adequadas,  diferentes  das 
redondas que vinham sendo usadas.
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6. O Vereador Itamar Puntel abriu mão de sua inscrição.
7. O Vereador João de Deus abriu mão de sua inscrição.
8. O Vereador Moisés Kilian disse que o senhor Prefeito, em visita à obra do Arroio Hermes, 

manifestou preocupação com seu andamento e ordenou que os gabiões fossem colocados 
da mesma forma dos já instalados.

O senhor Presidente disse que, na quinta-feira anterior, ocorreu a formatura dos alunos do 
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, parabenizou a Brigada Militar 
pela iniciativa e as direções e os alunos das escolas estaduais que aderiram ao programa e 
disse que era importante conscientizar as crianças do mal que eram as drogas; disse que a 
participação da Brigada Militar e dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo evitaria o 
uso de drogas por crianças e que seiscentas mil já se haviam formado no Programa.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
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:
1. Discussão Geral sobre o Projeto de Lei n.º 23/2012-E, que “CRIA CARGOS PARA O 
QUADRO DE CARGOS EFETIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”: nenhum Vereador 
manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.
Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre o Projeto de Resolução n.º 4/2012: nenhum 
Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que a obra de contenção realizada no Arroio Hermes estava 
sendo feita com material diferente do usado na primeira etapa e que o uso de cascotes tinha 
custo maior do que o de pedras do próprio arroio; disse que várias pessoas o acompanharam 
em tal visita e a aprovaram, que o material na obra era inadequado e que a comunidade vinha 
alertando para tal problema, o que deveria levar a mudanças; requereu envio de votos de pesar 
aos familiares do motorista de ambulância Nadir Wachholz
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 16 de julho de 2012.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


