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Data: 23 de agosto de 2010.
Hora: 19 horas.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Alan Müller (PMDB), Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), 
João  de  Deus  (PSDB),  Paulo  Unfer  (PDT),  Rui  Milbradt  (PP),  Stefhan  Stopp  (PMDB), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: A Ata n.o 31/2010 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foram lidas as correspondências protocoladas sob 
os n.os 308/2010 e 307/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação  de  proposições: Foram apresentados  os  Projetos  de  Lei  n.os 25/2010-E  e 
26/2010-E e o Pedido de Informações n.o 19/2010.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador  João de Deus disse  o DAER realizou um excelente  trabalho na Curva  do 

Cotovelo, resultado do trabalho unido das entidades, e que faltava a construção do aterro da 
ponte construída nas imediações da propriedade Balsan, obra que estava custando muito 
dinheiro, e que estava em construção uma ponte de acesso ao Canto Católico; disse que, 
apesar da demora, os trabalhos do município estavam acontecendo.

2. O Vereador  Rui  Milbradt  disse  que  a  administração  atuava  de  modo  que  a  população 
discordava, como ocorreu com a distribuição de sementes de milho que fez com que os 
produtores  interessados estivessem cedo na Prefeitura,  o que devia mudar;  disse que a 
recuperação de estradas e o atendimento à área de agricultura deviam ser feitos de modo 
diferente e que a esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Voluntários da Pátria 
ainda não tinha solução, o mesmo valendo para a esquina da Avenida Concórdia com a 
Rua Rolf Pachaly, onde ocorreu acidente; falou sobre a necessidade de o senhor Presidente, 
que  assumiria  a  chefia  do  Poder  Executivo  no  dia  seguinte,  atuar  para  estender  a 
recuperação do asfalto da RS 348 ao seu prolongamento de entrada da cidade; disse que, 
apesar de alguma coisa estar sendo feita, o percentual de realização era baixo.

3. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
4. O Vereador Valério Trebien disse que o trabalho realizado na Curva do Cotovelo foi bem 

executado, mas que não era possível evitar todos os acidentes devido à imprudência dos 
condutores que deviam, inclusive, tomar cuidado ao passar por ônibus escolares parados 
para evitar acidentes; disse que o Secretário de Obras estava em tratativas com a empresa 
que estava realizando a recuperação do asfalto da RS 348 para que ela realizasse também a 
recuperação do asfalto da Rua Voluntários da Pátria;  disse que o mosquito Borrachudo 
vinha se proliferando cada vez mais e que o setor competente estava por realizar reuniões 
para  organizar  a  aplicação  do  larvicida  de  combate  a  tal  inseto,  já  que  ele  vinha 
prejudicando especialmente os moradores do interior.

5. O Vereador Vilson Dias disse que o senhor Presidente assumiria, no dia seguinte, a chefia 
do Poder Executivo e que acompanhou o senhor Prefeito Municipal na vistoria da obra de 
recapeamento  das  estradas  de  Rincão  do  Pinhal  e  de  Porto  Alves  que  estava  sendo 
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realizada  de  modo  qualificado;  disse  que  o  município  não perderia  a  oportunidade  de 
recapear o asfalto da Rua Voluntários da Pátria, pois havia tratativas neste sentido, e que o 
Deputado  José  Otávio  Germano  intermediou  a  destinação  de  R$  300.000,00  para  a 
sinalização das vias da cidade e para a construção de rótulas nos principais acessos do 
perímetro urbano, o que o modernizaria.

6. O  Vereador  Alan  Müller  disse  que  estava  feliz  por  saber  da  realização  da  obra  de 
recapeamento da estrada que leva a Porto Alves e do andamento do processo licitatório 
para a construção do prédio da Escola Alberto Pasqualini; desejou ao senhor Presidente 
êxito em sua atuação enquanto estivesse na chefia do Poder Executivo.

7. O Vereador Dário Geis desejou boa sorte ao senhor Presidente no período em que estaria na 
chefia do Poder Executivo e falou sobre a necessidade de patrolamento nas estradas de 
Linha  Branca  e  da  que  leva  ao  antigo  Matadouro  Schorn;  disse  que  a  Secretaria  da 
Agricultura  devia  ter  um  plano  de  aplicação  do  larvicida  de  combate  ao  mosquito 
Borrachudo, aplicação que estava por ser realizada naquela semana, e de instalação de um 
quebra-molas na Avenida Borges de Medeiros, nas imediações da APAE, e na esquina da 
Avenida Borges de Medeiros com a Rua Rolf Pachaly, onde ocorreu um acidente.

8. O Vereador Itamar Puntel disse que a distribuição de sementes de milho devia ser feita de 
modo a não tomar o tempo dos agricultores que deviam se concentrar para conseguir a 
semente  preferida;  disse  que,  uma  alternativa,  seria  o  produtor  escolher  a  variedade 
pretendida no ato do pagamento pela encomenda, o que evitaria filas na Prefeitura; disse 
que, no interior, estava aumentando o ataque de mosquitos Borrachudo devido ao excesso 
de chuvas que prejudicou a eficácia do larvicida aplicado nos arroios.

O senhor Presidente disse que, na quinta-feira anterior, participou de reunião do projeto Verde 
é  Vida,  na  Escola  Três  de  Maio,  e  que,  na  sexta-feira  anterior,  participou  do Seminário 
Regional Práticas de Planejamento e Desenvolvimento Regional da Quarta Colônia, em São 
João do Polêsine,  quando se tratou da importância  do planejamento,  do Plano Diretor,  do 
Plano Municipal de Habitação,  do saneamento ambiental  e da Política Ambiental  Urbana; 
disse que os Vereadores do interior deviam agendar com o setor competente a realização de 
reuniões  sobre  a  aplicação  do  larvicida  de  combate  ao  mosquito  Borrachudo  e  que  tal 
aplicação  devia  ser  feita  do  modo  recomendado;  disse  que  o  grande  movimento  de 
agricultores na Prefeitura, naquele dia, foi devido à preferência deles por algumas variedades 
das quais não havia grande quantidade disponível.
Tribuna Livre: A senhora Daiana Jaqueline Beskow falou sobre o tema "Em defesa da Praça 
Padre Francisco Schuster como espaço de uso comum e de entretenimento para crianças e 
famílias".
Grande Expediente:
1. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Rui Milbradt abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia:
1. Discussão sobre o Pedido de Informações n.o 19/2010: o Vereador Dario Geis disse que era 

necessário obter informações sobre a quantidade de processos administrativos e sobre os 
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envolvidos para dar transparência aos processos. Votação: aprovado por unanimidade.
Discussão da Pauta: Discussão Preliminar sobre os Projetos de Lei n.os 23/2010-E, 24/2010-
E, 25/2010-E e 26/2010-E: o Vereador Valério Trebien disse que a proposição que tratava de 
alteração  no Plano Diretor  era  importante  porque projetava  o  Agudo do futuro  e  que  os 
Vereadores deviam analisar com calma as propostas de tal matéria; disse que tal proposição 
ampliava o perímetro urbano, o que devia ser feito com cuidado para evitar construções em 
áreas íngremes suscetíveis a desmoronamentos, o que não era o caso da ampliação proposta; 
disse  que  a  proposição  que  isentava  médicos  veterinários,  agrônomos  e  zootecnistas  de 
participar de curso de capacitação para receber auxílio do Pró-Leite Agudo podia estender tal 
isenção a técnicos em agropecuária e em pecuária.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Dário Geis disse que as cem assinaturas do abaixo-assinado pela realização de 
reformulação da Praça Padre Francisco Schuster, mencionado pela oradora da Tribuna Livre, 
foram coletadas na própria Praça em apenas uma tarde e confirmou que o lixo não estava 
sendo recolhido havia três semana no local apontado na Tribuna Livre; disse que a falta de 
rede de contenção na construção existente  ao lado daquela Praça fazia seus entulhos nela 
caírem e era motivo de perigo aos frequentavam a praça.
2. O Vereador João de Deus disse que o tumulto de produtores na Prefeitura, naquele dia, 
ocorreu devido à organização de distribuição, que no Sindicato dos Trabalhadores Rurais era 
diferente; disse que, enquanto na Prefeitura os primeiros a chegarem levavam a quantidade de 
semente  que  quisessem,  os  últimos  dividiam  o  que  restava,  enquanto,  no  Sindicato,  a 
quantidade a ser levada por cada agricultor era definida já na encomenda, modelo este mais 
adequado  para  município;  disse  que  muitos  movimentos  foram  feitos  pela  realização  de 
melhorias na Praça Padre Francisco Schuster e que não se sabia até quando a população teria 
de as cobrar para vê-las realizadas, manifestando sua solidariedade ao movimento em prol de 
melhorias naquela praça.
3. O Vereador Valério Trebien disse que o acúmulo de pessoas na Prefeitura para receber 
sementes do programa Troca-troca de Sementes ocorria porque o Governo do Estado fazia 
grandes compras de sementes que eram distribuídas em lotes fechados aos municípios, com 
quantidades determinadas de cada variedade de semente,  enqanto o correto seria o Estado 
encaminhar aos municípios as variedades por ele preferidas; disse que a união das pessoas 
levaria á solução dos problemas, o que devia ocorrer em relação à Praça Padre Francisco 
Schuster que necessitava de investimentos em prol do turismo e do lazer; disse que havia 
projeto  de  reestruturação  daquela  praça  no  Ministério  do  Turismo  e  que  confiava  que  a 
solução do problema estava próxima.
Em comunicação urgente da liderança do PP, o Vereador Rui Milbradt disse que o senhor 
Padilha precisava de recuperação do acesso à sua propriedade, de onde eram extraídas pedras 
para  construções;  disse  que  o  problema  da  Praça  Padre  Francisco  Schuster  vinha  se 
estendendo havia anos e que era necessário que a fiscalização do município exigisse tela de 
proteção na obra existente ao seu lado; disse que havia verba no orçamento para a recuperação 
daquela praça e que o Poder Executivo devia dar a atenção necessária a ela; lamentou o fato 
de os agricultores terem de fazer uma grande fila para conseguir uma determinada variedade 
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de semente de milho e que a quantidade a ser distribuída devia ser organizada de acordo com 
as encomendas ou de modo equitativo entre os interessados.
O senhor Presidente comunicou que, de 24 de agosto até 1.º de setembro seguintes, assumiria 
a chefia do Poder Executivo, quando atuaria na Presidência da Câmara Municipal o Vereador 
Itamar Puntel.
Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 23 de agosto de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Itamar Puntel
Vice-Presidente


