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Data: 28 de maio de 2012.
Hora: 19 horas e 5 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 14/2012 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências de n.os 179/2012.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foram apresentados os Projetos de Resolução n.os 1/2012, 
2/2012 e 3/2012 e os Requerimentos  n.os 13/2012,  14/2012,  15/2012,  16/2012,  17/2012 e 
18/2012.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Stefhan Stopp disse que foram recuperadas estradas de Várzea do Agudo e 

Cerro  da  Figueira,  que  estavam  em construção  bebedouros  em Cerro  Seco  e  que  foi 
recomeçada a recuperação da estrada de Linha das Flores; disse que estava por iniciar a 
recuperação  das  estradas  do  Cerro  dos  Prochnow e  Linha  dos  Kraemmer  e  que  seria 
realizado patrolamento na estrada que liga Picada do Rio a Novo São Paulo.

2. O Vereador Valério Trebien disse que a seca vinha assolando o estado, que a CORSAN 
estava transportando água com caminhões, que o Arroio Hermes estava praticamente seco, 
questionou  como  haveria  abastecimento  de  água  se  não  houvesse  aquele  transporte  e 
alertou para a necessidade de economia de água; disse que faltava água potável no interior 
do município e que se esperava chuva para os próximos dias, pois não havia alimentos para 
a  pecuária;  disse que o Deputado Paulo Pimenta conseguiu recursos do Ministério  dos 
Esportes a serem aplicados no Atlético Clube Avenida, faltando trâmites para desapropriar 
área para a construção de local para prática de esportes; disse que esperava que jovens 
representantes do Brasil viessem a atuar na Copa do Mundo e nas Olimpíadas.

3. O Vereador Vilson Dias disse que a estiagem prejudicava o abastecimento de água e que 
era obrigação da CORSAN solucionar  os problemas  de abastecimento,  estando a fazer 
grande esforço para manter  o serviço na cidade;  disse que não havia abastecimento no 
interior porque faltavam iniciativas, como em Cerro Seco, onde não faltava água, mas a 
construção da rede de abastecimento;  disse que a administração devia procurar solução 
para as localidades em que havia mais dificuldades, especialmene em Cerro Seco, Nova 
Boêmia e Cerro da Vilma; falou sobre a necessidade de melhorias na RS 348, no acesso a 
Agudo, a partir da ponte, tendo em vista a proximidade da Volksfest.

4. O  Vereador  Dário  Geis  disse  que  moradores  de  Cerro  Seco  e  Nova  Boêmia  vinham 
implorando pela distribuição de água potável para consumo humano e que um morador de 
Cerro Seco informou que não poderia pagar a taxa de R$ 10,00, cobrada pelo fornecedor de 
água,  para recebê-la;  falou sobre a necessidade de verificar  onde era mais necessário o 
abastecimento de água, e de serviço de retroscavadeira na propriedade Raddatz, em Cerro 
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Seco, para aprofundar um poço que vinha fornecendo água para doze famílias; disse que a 
Associação Bombeiros Voluntários prestou contas em Santo Angelo, em evento que reuniu 
vários municípios, quando a representação agudense foi aplaudida em pé.

5. O Vereador  Itamar  Puntel  disse  que  a  seca  afetou  todo o  estado,  que  testemunhava  o 
sofrimento  dos  agricultores  com  as  perdas  e  que  solicitou  à  Secretaria  de  Obras 
atendimento  aos  produtores;  disse  que  o  número  de  pedidos  de  abertura  de  poços  e 
bebedouros dificultasse o atendimento, mas que a administração procuraria atender todos.

6. O Vereador João de Deus disse que moradores da cidade eram afetados pela seca, mas que 
havia  alternativas  de  abastecimento  pela  CORSAN,  e  que  o  interior  vinha  tendo 
dificuldades  para  produzir  alimentos;  disse  os  futuros  administradores  deviam projetar 
programas  para  que  famílias  do  interior  tivessem  abastecimento  de  água  e  lá 
permanecessem e que o Secretário de Obras informou que todos os dias estava sendo feita 
distribuição de água no interior com o caminhão dos bombeiros volunários; disse que o 
trabalho da Associação Bombeiros Voluntários era reconhecida também fora de Agudo.

7. O Vereador Naldo Killian disse que a CORSAN estava tendo coragem ao agir contra a 
estiagem, pois não havia proposto racionamento, e que moradores da parte alta da Vila 
Caiçara vinha obtendo água em poço artesiano e vertentes; disse que estava em andamento 
instalação de tubos de esgoto em vias da Vila Caiçara, onde foram instalados mais de dois 
mil tubos nos últimos oito anos; disse que havia projeto de canalização de águas da chuva 
na Rua das Acácias que recolheria a água da tubulação da Rua Pássaros e Flores e que a 
tubulação instalada permitiria que o esgoto das residências fosse ligado a ela.

8. O Vereador Rui Milbradt disse que a estiagem vinha se prologando e que a distribuição de 
de água era onerosa, o que recomendava a busca de alternativas pois, mesmo que houvesse 
chuva, o problema da falta de água não seria resolvido em breve; disse que a solução de tal  
problema em Cerro Seco não era difícil, pois faltava serviço de retroscavadeira grande para 
aumentar um poço lá existente e a aquisição de um motor para realizar recalque de sua 
água;  disse  que  era  necessário  serviço  semelhante  em  Linha  Branca,  na  propriedade 
Franco, e que tal iniciativa resolveria o problema definitivamente; disse que foi iniciado 
trabalho em Linha das Flores, manifestou preocupação com a pavimentação da Rua Hugo 
Karl Bräunig, disse que a comunidade estava ansiosa pelo começo da pavimentação da 
Avenida José Bonifácio e que havia necessidade de distribuição de calcáreo com subsídio 
do  município,  o  que  mostrava  que  a  administração  vinha  dificultando  a  vida  dos 
agricultores sob o argumento de que tal serviço não poderia ser realizado em ano eleitoral.

O senhor Presidente disse que participou de audiência pública do Poder Executivo em que foi 
apresentado  o  Relatório  de  Metas  Fiscais  do  1.º quadrimestre  de  2012,  quando  chamou 
atenção que 21% dos recursos foram aplicados em saúde e 29% em educação e que a despesa 
com  pessoal  estava  em  48%,  dentro  dos  limites  legais;  disse  que  o  Grupo  de  Danças 
Freunchaft comemorou seus vinte anos em evento no qual foram escolhidas as Soberanas do 
município e do qual participaram doze grupos de danças e que participou de evento em Santo 
Angelo em que a Associação Bombeiros Voluntários de Agudo foi aplaudida em pé, o que foi 
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motivo de emoção para os bombeiros voluntários de Agudo presentes; disse a solidariedade 
entre  vizinhos  vinha  sendo  observada  durante  a  estiagem,  já  que  muitos  moradores  que 
tinham água a vinham compartilhando. 
Tribuna Livre: O orador inscrito não compareceu.
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.os 17/2012-E,  que  “AUTORIZA 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA 
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”: nenhum Vereador manifestou-se. Votação: 
aprovado por unanimidade.
2. Discussão  conjunta  sobre  os  Requerimentos  n.os 13/2012,  14/2012,  15/2012,  16/2012, 
17/2012  e  18/2012:  nenhum  Vereador  manifestou-se.  Votação  conjunta:  aprovados  por 
unanimidade.
Discussão  da  Pauta: Discussão  Preliminar  sobre  os  Projetos  de  Resolução  n.os 1/2012, 
2/2012 e 3/2012: nenhum Vereador manifestou-se.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador  Rui  Milbradt  disse  que  estava  alegre  porque  o  Vereador  Valério  Trebien 
informou que o Atlético Clube Avenida receberia recursos oriundos de emenda do Deputado 
Paulo Pimenta e que aquela entidade merecia tais recursos, parabenizando a diretoria pela 
dedicação;  disse que era ruim a notícia  de que o recolhimento  de lixo no interior  estava 
precário, o que era mostrado pelo lixo depositado ao lado do cemitério de Rincão do Pinhal e 
no Cerro da Igreja, neste caso estando depositado havia mais de meio ano; disse esperar que 
os próximos governantes e Vereadores pudessem encaminhar solução para tal problema, já 
que os Vereadores não vinham conseguindo chamar a atenção do Poder Execuivo para tal 
necessidade.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte  e  para  a  Sessão  Extraordinária  que  seria  realizada  no  dia  seguinte,  às  18h00,  a 
requerimento dos Vereadores Dário Geis, Vilson Dias e Itamar Puntel.

Agudo, 28 de maio de 2012.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


