ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
CERRO BRANCO, REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
Presidente: Paulo Vilnei Trindade Unfer- Vereadores presentes: Arnildo Ivo Priebe, Bruno
Luciano Radtke, Emir Emilio Lange, Flávio Antônio Fardin, Ilceu Bredow, Jaques Daniel
Auler, Luiz Paulo Piassini e Paulo Vilnei Trindade Unfer. Às dezenove horas, o Senhor
Presidente pediu a proteção de Deus e iniciou os trabalhos solicitando ao 1º Secretário
Bruno Luciano Radtke, que efetuasse a chamada dos senhores Vereadores. Em seguida
foi realizada a leitura da Ata da Sessão anterior, sendo colocada em discussão, em
votação, e aprovada por unanimidade sem ressalvas. Dando seguimento aos trabalhos, o
Presidente solicitou ao secretário Bruno que realizasse leitura da Mensagem do Projeto de
Lei Municipal Nº 080/2019, vinda do Executivo Municipal, bem como a leitura das
correspondências recebidas. PEQUENO EXPEDIENTE: Não havendo inscritos para utilizar
o espaço, passou se ao GRANDE EXPEDIENTE: PAULO VILNEI TRINDADE UNFER:
Indicação Nº 062/2019 – Indicando ao Executivo Municipal no sentido que seja
providenciada a reconstrução da Ponte no Alto Cerro Branco, próximo a propriedade do
Senhor Arildo Vargas, que da acesso a propriedade de diversos outros moradores e
produtores, e encontra-se sem acesso pela mesma, desde as enchentes que aconteceram
há alguns anos atrás, ainda durante a Administração passada. Ressalta-se que grande
parte das madeiras necessárias para a reconstrução, pode ser reutilizada da ponte que
havia no local. Portanto, solicita-se que o Executivo Municipal determine uma equipe para
realizar o serviço, para que os moradores da referida localidade possam fazer uso da
ponte para travessia diária, a qual é muita necessária tanto de veículos como de
pedestres, e especialmente utilizada para recebimento de insumos e escoamento da
produção. FLÁVIO ANTÔNIO FARDIN: Indicação Nº 063/2019–Bancadas PP/MDB/PSDB
e PDT/PTB/PSD - Indicando que o Executivo Municipal encaminhe expediente à
Coordenadoria do DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER, solicitando o serviço de patrolamento e cascalhamento, com urgência, em toda a
extensão da estrada geral de chão da RSC - 481, que liga os Municípios de Cerro Branco
a Lagoa Bonita do Sul, tendo em vista que a manutenção e conservação desta estrada, é
de responsabilidade do DAER, e a mesma encontra-se em péssimo estado de
conservação, praticamente sem possibilidade de trânsito. Ressalta-se que o patrolamento
e cascalhamento se faz necessário em todo o trajeto da estrada, que inicia-se no Bairro
Rio Branco, no final do calçamento, indo até o Município de Lagoa Bonita do Sul, pois
praticamente toda a extensão da estrada encontra-se em situação crítica, necessitando de
manutenção urgente. PAUTA: Projeto de Lei Municipal Número 080/2019 - QUE- Altera
a Escolaridade para os Cargos de Provimento Efetivo de Tesoureiro e o Padrão de
Vencimento para o Cargo de Médico Pediatra previsto no Anexo I da Lei Municipal Nº
1214/2010, de 13 de outubro de 2010. O Projeto de Lei Municipal Número 080/2019 será
encaminhado para análise nas Comissões Permanentes do Legislativo Municipal e foi
colocado em primeira discussão. Projeto de Lei Municipal Número 078/2019 - QUEAutoriza o Poder Executivo a Contratar Médico Clínico Geral e Dá Outras Providências. O
Projeto de Lei Municipal Número 078/2019 retificado pela Mensagem nº 078/2019, de 21
de outubro de 2019 foi colocado em terceira discussão. ORDEM DO DIA: Indicações Nº
062/2019 e 063/2019. As referidas proposições foram apresentadas, colocadas em
votação e aprovadas por unanimidade. Projeto de Lei Municipal Número 078/2019 QUE- Autoriza o Poder Executivo a Contratar Médico Clínico Geral e Dá Outras
Providências. O Projeto de Lei Municipal Número 078/2019 retificado pela Mensagem nº
078/2019, de 21 de outubro de 2019 recebeu pareceres favoráveis das Comissões

Permanentes do Legislativo Municipal, foi colocado em votação, ocasião que foi aprovado
por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: BRUNO LUCIANO RADTKE: Concordou o
pedido do colega Paulo, referente à reconstrução da ponte no Alto Cerro Branco, objeto
este, que já foi assunto diversas vezes na Casa, inclusive o mesmo já se manifestou
diversas vezes sobre esta questão. Alegou que deve faltar pouca coisa para a
Administração conseguir reconstruir a referida ponte, e, talvez com mais este pedido
apresentado, seja atendida a solicitação, pois beneficiará a todos os moradores daquela
comunidade, e demais pessoas que tanto necessitam da mesma para travessia. Comentou
que se está vivendo o “Novembro Azul”, sendo o mês que trata a respeito do exame da
próstata que é realizado em homens. Explicou que é um exame, que muitas vezes, por
machismo, por dúvidas ou mesmo preconceito, muitos homens acabam não o realizando.
Salientou que é um exame essencial, principalmente para homens com mais de cinquenta
anos de idade, uma vez que atualmente o câncer de próstata, é o segundo tipo de câncer
que mais mata no Brasil segundo estudos divulgados na imprensa. Disse ser importante
um trabalho por parte da municipalidade na orientação e divulgação da importância e
necessidade da realização do exame da próstata. PAULO VILNEI TRINDADE UNFER:
Comentou referente à Indicação Nº 062/2019, que apresentou na presente Sessão,
explicando que a referida solicitação, já foi comentada por diversas vezes pelos
vereadores na Casa, assim como também já falado diretamente com o Prefeito. Relatou
que foi novamente procurado por pessoas, que lhe colocaram a necessidade da
reconstrução da ponte no Alto Cerro Branco. Ressaltou a extrema urgência de que a ponte
em questão seja reconstruída o quanto antes, pois se vir a acontecer algum período
chuvoso durante a época de colheita, os agricultores que necessitam atravessar o arroio
para transportarem suas produções, poderão acabar perdendo-as. Disse ser um descaso
com quem necessita utilizar aquela ponte, pois já passou-se vários anos que ocorreram as
enchentes que a destruíam, e as pessoas solicitaram inúmeras vezes à reconstrução, tanto
diretamente ao Prefeito como aos vereadores, que são os representantes do povo, os
quais também já se manifestaram inúmeras vezes, sobre esta questão, solicitando a
Administração que tome as providencias necessárias para solucionar o problema, o que
acaba desanimando por não serem atendidos. Relatou inclusive, que os próprios
moradores e demais pessoas que necessitam da ponte para travessia, se prontificaram a
realizar a reconstrução, no entanto, não é possível, pois é responsabilidade do Município a
realização do serviço, e os moradores não possuem o maquinário necessário para
movimentar as madeiras. Afirmou que o Município precisa cumprir com sua parte,
considerando inclusive, que os próprios servidores da Prefeitura, necessitam passar por
aquele local, para realizar a verificação ou manutenção da caixa d’água que abastece
aquela localidade. Portanto, são vários itens, que confirmam a necessidade da
reconstrução daquela ponte no Alto Cerro Branco, onde a maioria da madeira já se possui,
pois pode ser reutilizada as que eram da ponte que existia no local. Comentou que equipe
para realizar o serviço existe, pois foi aprovado na Casa, projeto de lei visando à
contratação de pessoal para esta finalidade, sendo importante acompanhar estas
questões, especialmente em relação aos pedidos que foram feitos através da Casa ao
Executivo, e não foram atendidos. Ressaltou que talvez seja necessário reforçar ainda
mais os pedidos feitos pelos vereadores, pois é um auxilio para o Executivo Municipal
reavaliar as atividades que precisam ser executadas. Ressaltou que os vereadores estão
fazendo seu papel, ouvindo as reivindicações da comunidade e encaminhando os pedidos
ao Prefeito, esperando que os mesmos sejam atendidos. Explicou que o próprio vereador
já encaminhou vários pedidos ao Prefeito, como por exemplo, para ligar a água, da

extensão da rede da rede d’agua do Rodeio do Herval, que fazem mais de dois anos que
está pronta, sendo que o pedido foi encaminhado há alguns meses atrás, quando foi
recebida a resposta, informando que o serviço seria realizado nos próximos dias, mas até o
momento, ainda não foi ligada a referida rede, não existindo nenhum problema para
manutenção, apenas falta à ligação da água. Afirmou que será necessário começar a
cobrar mais, refazer todos os pedidos que ainda não foram atendidos, tentando alertar o
Executivo Municipal, para que seja feito os serviços que estão sendo solicitados através da
Casa. Salientou que a Câmara é parceira do Executivo Municipal, pois sempre que é
encaminhado um Projeto de Lei a Casa, e durante a discussão, entende-se que o mesmo
não está de acordo, é sempre procurado o Prefeito para colocar a situação, dialogar sobre
o assunto, ocasião em que são realizadas as alterações necessárias, possibilitando a
aprovação pelos vereadores. Portanto, como forma de contrapartida, é necessário que o
Prefeito atenda aos pedidos dos vereadores, pois estão na Casa, representando a
comunidade, apresentando as necessidades da população de Cerro Branco. Ressaltou
que as pessoas acabem desanimando, não sabendo mais a quem recorrer, pois já
procuraram o Prefeito, o Secretário, o vereador, sentindo-se abandonados, não tendo mais
representantes para solicitar que seus pedidos sejam atendidos, mas o mesmo, como
vereador está sempre pronto a ajudar e lutar pelas demandas da população cerrobranquense. Afirmou não ser este o caminho, é preciso os vereadores realizarem o
trabalho, exigindo que os pedidos sejam atendidos pelo Executivo Municipal. Nada mais a
tratar, o Presidente Paulo, deu por encerrada a Sessão, convocando os vereadores para a
próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no próximo dia onze de novembro, às dezenove
horas. A Sessão foi presidida pelo vereador Paulo Vilnei Trindade Unfer, secretariada pelo
vereador Bruno Luciano Radtke e assessorada pelo vereador Emir Emilio Lange.

