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Data: 1º de outubro de 2018.
Hora: 19 horas e 7 minutos.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes:  Alexandre Neu (PT), Cardosinho (MDB), Gelson Neuenschwander 
(PSDB),  Itamar  Puntel  (MDB),  Izabel  Lamaison  (MDB),  Lauri  Klein  (MDB),  Professor 
Mauro (PP), Rui Milbradt (PP) e Sandro Goltz (MDB).
Apreciação de atas: As Atas nos 46/2018 e 47/2018 foram aprovadas por unanimidade.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a protocolada sob no 204/2018.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Lei nº 28/2018.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Professor Mauro disse que tomara posse o novo Juiz de Direito de Agudo, 

Jonathan  Cassou  dos  Santos,  deu-lhe  boas-vindas  e  solicitou  à  Presidência  que  se 
manifestasse  perante  Sua  Excelência  do  mesmo  modo;  falou  sobre  a  necessidade  de 
recuperação de mil e quinhentos metros da estrada que liga Linha Teutônia a Linha Branca, 
via britadeira Cassel, disse que, em um evento de idosos, participou candidato a Deputado 
Estadual que tinha por cabo eleitoral a responsável pelos eventos do município e dirigente 
do CREAS, atitude que considerou antiética, e que a Promotora informou que mais duas 
pessoas foram indiciadas devido à operação Fogo-fátuo, que a oposição pediu acesso ao 
processo e estuda providências sobre o da Patrulha Agrícola.

2. O Vereador  Rui  Milbradt  falou sobre a necessidade de recuperação da via  de acesso à 
propriedade Graebner, em Cerro Seco, já solicitada ao Secretário da Agricultura, mas não 
foi realizada, havendo impasse sobre a autoridade responsável pelo serviço, de ampliação 
da rede de abastecimento de água daquela região, pois o material lá estava havia meio ano, 
de colocação de cascalho na propriedade Drescher e em outras, inclusive na cidade, como 
na propriedade Stopp, onde haveria obra e não havia condições do caminhão-betoneira de 
acessar o terreno; falou sobre a necessidade de recuperação da ponte de Linha Coronel 
Tamarindo, de construção de abrigo em ponto de ônibus e instalação de luminária em Nova 
Boêmia e nas imediações da propriedade de Clóvis Streck, na mesma região.

3. O Vereador Sandro Goltz abriu mão da inscrição.
4. O Vereador Cardosinho falou sobre a necessidade de recuperação das estradas de Rincão 

Despraiado, que inicia na propriedade Simon e passa pela propriedade Berentz, de Linha 
das  Flores,  neste  caso  com  colocação  de  material,  e  de  substituição  de  lâmpada  nas 
imediações  da  residência  Kesseler,  no  Araçá,  e  na  comunidade  Bento  Gonçalves; 
parabenizou a administração municipal pela realização da XXI Festa do Moranguinho e da 
Cuca e os expositores que dela participaram.

5. O Vereador Gelson Neuenschwander falou sobre a necessidade de fechamento do pavilhão 
de Várzea do Agudo, promessa cujo cumprimento estava sendo cobrada pela comunidade, 
sobre a necessidade das pessoas votarem conscientemente e certo, de construção de um 
pavilhão na comunidade São Jorge, conforme promessa, questão que averiguaria, e de se 
saber como seria a mudança, em Agudo, para o sinal digital de televisão, pois o analógico 
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estava por ser desligado.
6. O Vereador Itamar Puntel disse que a proposição que fixa as diretrizes orçamentárias para 

2019 foi entregue à Câmara Municipal na sexta-feira, que a Câmara faria audiência pública 
para  debater  o  assunto  e  mostrar  o  que  se  pretendia  fazer  naquele  ano,  convidou  a 
comunidade a dela participar e falou sobre a necessidade de vistoriar a ponte existente nas 
proximidades do pavilhão da comunidade Siegfried Heuser, em Linha Boêmia leste, que 
estava danificada; parabenizou a administração e a ACISA pela realização da XXI Feira do 
Moranguinho e da Cucas, evento que estimulava a produção primária em Agudo e gerava 
renda, bem como os expositores.

7. A Vereadora Izabel Lamaison disse que estava por ser construída uma fonte protegida na 
propriedade Pileco que abasteceria cinco famílias de Linha Teutônia, obra a ser realizada 
com pedreiro  e  material  disponibilizado  pela  Secretaria  da  Agricultura,  e  que  parceria 
poderia ser feita com a Secretaria da Saúde visando a construção de mais fontes, pois era 
importante que os agricultores tivessem acesso a água potável; disse que, na quarta-feira, 
ocorreria o Saúde na Praça, evento que divulgava materiais explicativos sobre saúde e meio 
ambiente visando a prevenção e que ocorreria no pavilhão São Bonifácio, caso chovesse.

8. O Vereador Lauri Klein parabenizou o governo e a ACISA pela Festa do Moranguinho e da 
Cuca,  disse que estavam mal-informados os que levaram ao Vereador  Professor Mauro 
informações  sobre a  via  entre  britadeira  Cassel  e  Linha  Branca  pois,  naquele  ano,  foi 
realizada roçada entre a propriedade Pileco e Linha Branca e tal via recebeu patrolamento 
duas vezes, além de ter recebido, na semana anterior, cascalho em alguns trechos entre a 
britadeira Cassel e tal propriedade; disse que não havia estrada sem receber patrolamento e 
roçada por um ano, que foram encomendadas as madeiras para substituição na ponte do 
Araçá citada pelo Vereador Itamar Puntel, e que, dadas as chuvas, a Secretaria de Obras 
não tinha muito a fazer, tendo colocado cascalho na via que liga a Escola Três de Maio à 
rampa dos de Jesus e que estava sendo feita limpeza de valetas e substituição de tubos na 
volta do Porto Agudo e no Canto dos Kiefer, no acesso ao ponto do transporte escolar; 
disse que a equipe da escavadeira  hidráulica terceirizada estava concluindo trabalho na 
volta de Linha Nova e, depois, trabalharia na volta do Porto Agudo e em Várzea do Agudo.

Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador Cardosinho abriu mão da inscrição.
2. O Vereador Sandro Goltz abriu mão da inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Discussão  da  Pauta: Discussão  Preliminar  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  28/2018:  nenhum 
Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Professor Mauro disse que,  no dia 7 seguinte,  haveria eleições,  enquanto o 
segundo turno ocorreria no dia 28, oportunidade em que se poderia dar novo rumo ao país, e 
alertou para a existência notícias manipuladas que visavam ludibriar os eleitores ou fazê-los 
votar em branco ou não comparecer visando anular a eleição,  o que não ocorreria, pois o 
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resultado consideraria apenas os votos válidos, e pediu que os eleitores não deixassem de 
escolher um candidato; disse que, naquele dia, era comemorado o Dia do Vereador, que as 
primeiras normas sobre o exercício do cargo foram editadas pelo Imperador D. Pedro I, em 1º 
de outubro de 1828, sendo instituído aquele dia pela Lei nº 7.212, de 1984, em homenagem a 
tal data; citou André Leandro Barbi de Souza que dizia que o Vereador devia servir ao Povo, o 
que o fazia abrir mão da família e da profissão para se dedicar ao município.
2. O Vereador Rui Milbradt parabenizou os Vereadores pela passagem do Dia do Vereador, 
disse  que era difícil  ser  empresário  no Brasil,  pois  a  situação do país  estimulava  mais  o 
fechamento do que a abertura de empresas, e que o Deputado José Otávio Germano, um dos 
que  mais  destinavam  recursos  a  Agudo,  destinara,  havia  poucos  dias,  outra  emenda  de 
duzentos e cinquenta mil reais; disse que havia, nas redes sociais, debate sobre a necessidade 
da  administração  adquirir  um  veículo,  como  ocorreu,  alguns  dizendo  que  não  havia  tal 
necessidade ou não era prioridade frente à falta de recursos para remédios ou para construção 
de  abrigos  em pontos  de  ônibus,  e  opinou  que  a  população  tinha,  em parte,  razão  para 
reclamar,  pois  o  Prefeito  tinha que  ter  um veículo  em condições  para  viajar  e  que havia 
necessidade de destinar recursos para a Patrulha Agrícola atuar por mais horas.
E comunicação da liderança do PP, o vereador Rui Milbradt disse que havia empresários com 
carros humildes e caminhões novos, que, diferente do que havia dito na sessão anterior, havia 
não três, mas quatro casos de escândalos que envolviam o governo, o processo que tratava de 
seiscentos mil reais do governo de Ari Alves Anunciação, o escândalo do concurso público, a 
Operação Fogo-fátuo e o inquérito sobre a Patrulha Agrícola que envolvia, entre outros, o 
Prefeito e uma empresa de serviços, enquanto agricultores passavam por dificuldades.
3. O Vereador  Gelson Neuenschwander  disse que  a  troca  de  veículos,  caso  passasse pela 
Câmara Municipal, poderia sofrer mudanças, pois ela consideraria se era momento de trocar, 
embora pudesse estar havendo sobra de recursos que permitisse aquisição de novos, opinando 
não ser momento para tal mudança; parabenizou a ACISA, o poder público e São Pedro pelas 
condições  climáticas  que  permitiram  a  realização  da  Festa  do  Moranguinho  e  da  Cuca, 
agradeceu  aos  expositores  e  visitantes  pela  participação  e  falou  sobre  a  necessidade  de 
substituição de lâmpada defronte à Escola Santos Dumont.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 1º de outubro de 2018.

Ver. Professor Mauro
Secretário

Ver. Alexandre Neu
Presidente


