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Data: 9 de abril de 2012.
Hora: 19 horas e 4 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: A Ata n.o 7/2012 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências de n.os 109/2012, 
111/2012, 105/2012 e 112/2012.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Não havia proposição nesta parte da sessão.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador  Valério  Trebien  disse  que,  na  semana  anterior,  foi  assinado  contrato  para 

construção de  quadra  poliesportiva  na  Escola  Três  de Maio  com recursos  oriundos de 
emenda do Deputado Paulo Pimenta e do municípo, obra que iniciaria durante o mês e para 
a qual a liberação dos recursos demorou três anos; disse que estava em processo licitatório 
a contratação de empresa para atuar na coleta de lixo.

2. O Vereador Vilson Dias falou sobre a necessidade de melhorias na rede de iluminação 
pública  da  cidade,  pois  estava  precária;  disse  que  o  rompimento  da  tubulação  de 
abastecimento  de  água  vinha  danificando  as  ruas  da  cidade  e  que  o  município  devia 
pressionar a CORSAN para que tal problema não mais ocorresse, já que a reposição do 
pavimento  era  de  responsabilidade  do  município  que  tinha  uma  equipe  reduzida  de 
calceteiros, recomendando a realização de concurso para preencher vagas existentes.

3. O Vereador  Dário Geis disse que,  apesar  do esforço dos funcionários  da Secretaria  de 
Obras,  a  falta  de  um  caminhão  e  de  equipamentos  adequados  estava  deixando  a 
comunidade  descontente  com  a  coleta  de  lixo  que  não  estava  ocorrendo,  sob 
responsabilidade  direta  do  município,  com  a  alegada  economia;  disse  que  inúmeros 
buracos foram abertos para realização de consertos pela CORSAN e que muitas pedras de 
calçamento eram perdidas a cada abertura,  o que gerava mais  gastos para aquisição de 
pedras e areia; falou sobre a necessidade de patrolamento, roçada e colocação de cascalho 
na estrada Transparaíso, de instalação de tubos defronte à empresa Argenta, na Avenida 
José  Bonifácio,  e  de  construção  de  abrigo  no  ponto  de  ônibus  das  imediações  das 
propriedades Ratzlaff, Dumke e Drescher, em Linha Teutônia.

4. O Vereador Itamar Puntel  disse que a chuva que ocorreu agradou os agricultores,  pois 
amenizou  a  estiagem  e  melhorou  as  condições  para  diversas  culturas;  falou  sobre  a 
necessidade de continuar o serviço de abertura de bebedouros no interior do município, já 
que muito havia por ser feito pelos agricultores e ainda não havia acabado a estiagem. 

5. O Vereador João de Deus disse que a diminuição da população de Agudo resultou na queda 
da  arrecadação  do  município  após  a  divulgação  dos  resultados  do  último  senso 
populacional, resultado do fato de muitas pessoas estarem saindo do interior de Agudo para 
mudar-se para outras cidades, já que não tinham apoio para continuar na agricultura; disse 
que a empresa Prade tinha instalações sofisticadas tanto na empresa de embutidos quanto 
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em suas lavouras e gerava emprego para mais de trinta pessoas, mas que ela não tinha 
incentivos, como vias de acesso em boas condições; disse que projetos do tipo deviam ser 
tratados de forma adequada,  já  que geravam empregos no município,  como a Feira  do 
Produtor que devia ficar mais próximo do centro.

6. O Vereador Naldo Killian disse que a Câmara Municipal aprovou auxílio para a empresa 
Prade instalar-se no Distrito Industrial,  o que acabou não ocorrendo, e que o município 
vinha fazendo o que podia por ela; disse estava sendo aberta uma vala nas imediações da 
Secretaria de Obras para conserto de vazamento de água e que havia muitos pontos com 
vazamento na Avenida Barão do Rio Branco; disse que foi concluída a recuperação da 
estrada  Transparaíso,  que  a  via  das  imediações  da  britadeira  Cassel  estava  sendo 
recuperada e que tubos de esgoto estavam por ser instalados; disse que faltavam calceteiros 
e que o serviço por eles realizado seria reforçado com os servidores que seriam deslocados 
para tal serviço logo que a coleta de lixo voltasse a ser realizada por empresa contratada.

7. O Vereador Rui Milbradt disse que o problema dos buracos em vias, para conserto de tubos 
da CORSAN, ocorria havia muito tempo e continuaria ocorrendo, já que solução não era 
encontrada; disse que licitação estava ocorrendo para o serviço de coleta de lixo, mas havia 
dúvida quanto à terceirização de tal serviço, e falou sobre a necessidade de instalação de 
tubos na Avenida José Bonifácio; disse que foram repassados recursos do município para a 
empresa de embutidos  Prade,  que algo houve de errado para ela,  e  que era necessário 
melhorar o acesso de caminhões a tal empresa; manifestou sua satisfação com a notícia de 
disponibilização de recursos para a Escola Três de Maio e disse que a população vinha 
pagando IPTU em dia, mas que obras não estavam ocorrendo, exceto as financiadas com 
recursos do Governo Federal, havendo necessidade de obras na área de saneamento básico, 
como na Vila Caiçara.

8. O Vereador Stefhan Stopp agradeceu aos Vereadores Naldo Killian e João de Deus pelo 
apoio manifestado à empresa Prade, já que ela vinha gerando muitos empregos e havia 
agricultores  interessados  no  plantio  de  pepinos,  embora  para  eles  fosse  importante  a 
garantia de compra do produto para entrar no negócio.

O senhor Presidente disse que, no dia seguinte,  participaria,  com outros representantes de 
Agudo,  de  reunião  do  COREDE Central,  em Santa  Maria,  que  trataria  da  destinação  de 
recursos do Processo de Participação Popular; disse que participou de curso do IGAM sobre a 
fixação dos subsídios dos agentes políticos.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. Na incrição do Vereador João de Deus, o Vereador Vilson Dias disse que poucos incentivos 

eram  dados  pelo  município  para  alavancar  o  Distrito  Industrial  e  que  a  maioria  das 
empresas que lá instaladas o foram por coragem dos empresários, já que o município não 
dava a devida atenção para os problemas lá existentes; disse que a concessão de incentivo à 
empresa Prade ocorreu, mas que nada,  na prática,  aconteceu depois daquilo,  já que,  na 
verdade, o incentivo aprovado não era para os irmãos Prade, mas para a empresa Farranti & 
Ferranti,  a  qual  os  produtores  de  pepino venderiam seus  produtos;  disse  que  ninguém 
verificou se a escritura da área na qual a empresa pretendia se instalar dava condições para 
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isso, que a Secretaria de Indústria Comércio e Turismo não tratou da questão, que eram 
necessárias  explicações  sobre  o  assunto  e  que  os  empresários  que  esclarecessem fatos 
ocorridos não podiam sofrer ameaças de represálias de parte do município; disse que e 
empresa Prade precisava de acesso melhor para caminhões e que a obra realizada no seu 
acesso ocorreu porque o município precisava de material para colocar em outras vias, não 
pela importância da atividade daquela empresa para o município; disse que mais de trinta 
pessoas  eram  empregadas  na  empresa  e  que,  na  época  da  colheita,  mais  de  noventa 
empregos eram por ela gerados; disse que o município e a ACISA não davam o respaldo 
necessário aos pequenos empreendimentos.

2. O Vereador Itamar Puntel abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão  Geral  sobre  o  Projeto  de  Lei  n.º 14/2012-E,  que  “AUTORIZA 

CONTRATAÇÕES  TEMPORÁRIAS  DE  EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO”: 
nenhum Vereador manifestou-se. Votação: aprovado por unanimidade.

Discussão da Pauta: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Naldo Killian disse que a obra de ampliação da Escola Paraíso da Criança 
estava em andamento, o mesmo ocorrendo com a construção do refeitório da Escola Santos 
Dumont, e que estava lenta a obra de canalização do Arroio Hermes, o que recomendava o 
acompanhamento do engenheiro do município; falou sobre a necessidade de recapeamento de 
estrada das imediações de Porto Agudo, onde estavam sendo instalados tubos.
2. O Vereador  João de  Deus falou  sobre a  necessidade  de patrolamento  em vias  da Vila 
Caiçara, desde a parte alta até a Avenida Floriano Zurowski, e de construção de um abrigo no 
ponto  de  ônibus  das  imediações  das  propriedades  Schiefelbein  e  Drescher,  em  Linha 
Teutônia;  disse  que  se  manifestou  na  sessão  em  defesa  dos  pequenos  produtores  e 
industriários que precisavam dar continuidade a seus negócios e convidou para a festa do 
Grupo de Famílias Rurais Bento Gonçalves, em Linha Teutônia.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 9 de abril de 2012.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


