ATA Nº 011/2017

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio de 2017 (dois mil e dezessete), às 18h30min (dezoito horas
e trinta minutos), na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, RS, com a presença
de 9 (nove) Vereadores, reuniu-se ordinariamente o Poder Legislativo. O presidente SÉRGIO LUIS
BACKES iniciou a sessão saudando a todos e invocando o nome de Deus. Foi apreciada a Ata Nº 010
/2017 da Sessão Ordinária. Os vereadores receberam a Ata com antecedência, com consequente leitura
e análise, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Foram lidas correspondências recebidas no
período de 11 à 24 de maio de 2017, merecendo destaque: O ofício do Ministério da Educação informando
a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 100.009,75 (cem mil reais e nove reais e setenta e cinco
centavos) destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O ofício da Prefeitura Municipal solicitando o espaço físico da Câmara de Vereadores para o dia
30 de maio de 2017, no horário das 16 horas para realização de uma audiência pública para avaliação das
metas do primeiro quadrimestre de 2017. O ofício da AVAT convidando para o 92º Encontro Regional
de Legislativos Municipais a realizar – se no dia 27 de maio, com início às 08h 30min na Câmara de
Vereadores de Muçum. O ofício 022-2017 da Sociedade Hospital São Gabriel Arcanjo, referente as cópias
das prestações de contas do HSGA, relativo aos anos de 2013 a 2016. Indicação 016/2017 do Vereador
Jair Guerino Klein. Indicação 017/2017 do Vereador Ubirajara da Silva Marques. ORDEM DO DIA: O
Projeto de Lei Nº 031-01/2017 do Poder Executivo que AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, em discussão o Vereador Ubirajara Marques, concordou com o monitoramento do Parque de Máquinas pois será muito importante para a organização do local,
deu o exemplo do Parque Poliesportivo que após a colocação da cerca e portões ficou mais seguro e
conservado. O Presidente da Câmara, Sérgio Luis Backes, concordou com o Vereador Ubirajara e enfatizou que um servidor municipal ou um cargo de confiança não podem revistar o que entra e sai do Parque
e que este trabalho deve ser realizado por um vigilante contratado. O Vereador Milton Weiler, ressaltou
que o vigilante vai gerar menos custos ao Município do que os prejuízos causados nos últimos anos no
Parque de Máquinas. Em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei Nº 03201/2017 do Poder Executivo que ESTABELECE CRITÉRIOS E VALORES DE MULTA PARA
CONSTRUÇÕES EM DESACORDO COM AS LEIS Nº 129-02/90 E 1144-04/2012 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, em discussão, o Vereador Ubirajara Marques questionou a Assessora Jurídica, Adriana Schossler, referente ao índice de 5%, qual é o percentual cobrado de uma construção. Adriana deu

exemplo de vagas, um prédio com duas vagas, localizando no centro da cidade, de alvenaria, o valor seria
10 x R$557,63 X o número de vagas. Ubirajara achou o valor muito alto. Adriana concordou, mas estes
valores altos são para inibir construções irregulares, pois se a multa for pequena as pessoas irão continuar
construindo irregularmente, destacou também que existem alguns casos que já estão consolidados no Município e sem o habite-se, não conseguem fazer empréstimo. Adriana destacou que estes critérios são necessários para regularizar estas construções ilegais. O Vereador Jair Klein, questionou se estas multas irão
valer a partir das construções feitas neste período em diante. Adriana respondeu que não, para quem quiser
regularizar, e existem casos consolidados que estão tramitando a vários anos e não se tinha valor de multa,
no código tributário falava somente que seria multado. Ubirajara questionou se não iria aumentar a dívida
ativa do Município, pois muitas pessoas não conseguem construir e acabam fazendo um aumento e tendo
que pagar uma multa de valor alto, e conforme consta não há demolição. Adriana deu o exemplo do pé
direito, hoje é 2,60 de altura, na lei diz que 8% é o mínimo exigido, até este percentual o engenheiro pode
aprovar, mas se estiver com 2,40 de altura, o certo seria demolir pois a pessoa ganhou a licença para
construir com pé direito de 2,60 de altura, nesta situação seria aplicada a multa. Ubirajara concordou mas
sabe se a fiscalização ir nos Bairros Passo de Estrela e Vila Zwirtes muitas construções serão multadas.
Jair informa que a inadimplência irá subir também. Adriana Ressaltou que estes critérios são para as pessoas que querem regularizar as suas casas, a fiscalização não irá bater de porta em porta procurando irregularidades, falou que as pessoas querem regularizar para poder conseguir o habite-se e fazer empréstimo
com a Caixa Econômica Federal e para conseguir regularizar, a Prefeitura tem que ter um parâmetro, tem
que ser feito através de Lei, e as obras que a partir deste momento forem pedir o habite-se para regularizar
a situação, a Prefeitura possa cobrar a multa, pois até o momento a obra era embargada e não era cobrado
multa. Ubirajara questionou se teria urgência em votar este Projeto, pois gostaria de analisar melhor e
conversar com o Secretário responsável. João Celso Fuhr, concordou com o colega Ubirajara, e gostaria
de colocar o Projeto em estudo, não discorda com o Projeto, mas os valores devem ser analisados novamente. Em votação o Pedido de Vistas do Vereador Ubirajara Marques foi aprovado por unanimidade.
O Projeto de Lei Nº 004/2017 do Poder Legislativo que DENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO,
atendendo o Regimento Interno da Câmara, ficou retido para cumprir prazo regimental. O Projeto de
Decreto Legislativo Nº 001-01/2017 do Poder Legislativo que APROVA AS CONTAS DO PREFEITO
MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, em votação foi aprovado por unanimidade.
A Proposição 012/2017 do Vereador Gustavo Henrique Richter foi aprovada por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: O vereador MILTON WEILER saudou a Mesa Diretora, demais colegas e agradeceu a presença do Prefeito Lairton Hauschild. Primeiramente, parabenizou
a administração pelas modificações realizadas no Parque Poliesportivo e a Praça Dona Laura. Agradeceu
ao Secretário Elio José Backes, pela manutenção das estradas que já melhoraram bastante, e também, as

roçadas que estão sendo feitas. Destacou a sua visita a FEPAM, no dia 23/05, juntamente com o Prefeito Lairton Hauschild, o Vice-Prefeito João Dullius, o Vereador Leandro Olbermann e o Secretário de
Planejamento e Desenvolvimento Econômico Israel Moccelin. Na ocasião, receberam a informação de
que a administração anterior encaminhou a renovação da licença de operação de extração mineral (retirada
de cascalho do Rio Taquari), mas fora do prazo, pois as mesmas já haviam vencido, a orientação é que o
pedido seja feito 120 dias antes do vencimento da licença, neste caso, a renovação seria automática. O
pedido da renovação foi feito e será analisado, “não sei se foi falta de interesse ou se realmente queriam
que a nova administração não tivesse material disponível para utilizar nas estradas do interior, e devido a
não renovação da licença não temos o material disponível, ” enfatizou. Citou a conversa que teve na última
semana com a Gerente do Posto de Atendimento do Banco do Brasil de Cruzeiro do Sul, juntamente com
o Prefeito Lairton Hauschild, onde foi encaminhado um ofício solicitando uma agência do banco na cidade. Por fim, falou que ficou muito feliz em saber que o Presidente do Hospital São Gabriel Arcanjo
apresentou o relatório das contas dos últimos 4 anos, o mesmo será analisado. O vereador GUSTAVO
RICHTER após realizar saudações aos colegas da Câmara de Vereadores e ao Prefeito Lairton Hauschild,
agradeceu aos Secretários responsáveis pelas melhorias no Bairro Passo de Estrela, na Travessa Relindo
Dullius e na Rua 12 de Outubro, onde as obras foram retomadas, destacou que houve troca de lâmpadas
e que estas, são feitas através de licitação, sendo assim, são mais baratas, ocasionando a troca com maior
frequência devido a sua vida útil. Gustavo lamentou o ocorrido no campeonato de futebol, Copa Camilo
Mallmann, no último domingo, dia 21/05, na Sede do Tamoio, o Vereador repudiou as agressões que
ocorreram entre jogadores e a arbitragem, sugeriu uma reunião com os organizadores para que isso não
ocorra novamente. O vereador ADRIANO SCHNEIDER após saudar a mesa diretora, o Prefeito Lairton
Hauschild e demais pessoas presentes, falou sobre a entrega da prestação de contas do Hospital São Gabriel Arcanjo que foi disponibilizada ao Poder Executivo e Legislativo, Adriano parabenizou os responsáveis pelo interesse e organização. O Vereador solicitou a atenção da administração quanto ao asfalto da
RS 130 que liga Cruzeiro do Sul a Lajeado, onde um trecho está cedendo, podendo ocasionar acidentes,
solicitou que fosse encaminhado um ofício ao DAER para que seja verificado. Falou também de algumas
estradas do interior que precisam de melhorias, mas sabe da dificuldade que a administração enfrenta para
disponibilizar o material. Lamentou a situação do país quanto as denúncias na Operação Lava Jato, ” não
interessa qual o partido que roubou, tem que pagar”. Parabenizou o trabalho do Juiz Sérgio Moro que está
à frente as investigações. Parabenizou o colega Ubirajara Marques pelo ótimo trabalho realizado quando
foi Presidente do Partido Progressista e ao colega Jair Klein que assumiu a Presidência recentemente. O
vereador JAIR KLEIN após os devidos cumprimentos aos colegas e demais pessoas presentes, relatou
uma situação que ocorreu com um agricultor do Município, onde teve seu trator guinchado juntamente
com os implementos, pois o mesmo apresentou somente a documentação do trator, do implemento não, o

agricultou terá que entrar via judicial para ter o implemento novamente. Jair lamentou o ocorrido e achou
um absurdo a atitude deste patrulheiro. Falou sobre a sua indicação solicitando a reforma da Escola Padre
Afonso Weiler, que se localiza na Linha Nova, a Escola encontra-se desativada pois necessita de melhorias, Jair solicita a atenção da administração. Pediu que os quebra-molas da cidade sejam pintados, pois
muitos veículos já foram danificados, principalmente o quebra-molas se localiza em frente ao STR. Jair
também lamentou as agressões ocorridas no campeonato de futebol, Copa Camilo Mallmann no domingo,
dia 21/05. Demonstrou sua indignação quanto a situação política do país. Agradeceu ao Partido Progressista (PP) por torná-lo presidente do partido, e por fim, deixou seu pesar as famílias que perderam seus
entes queridos recentemente, todos residiam no Bairro São Rafael. O vereador LEANDRO OLBERMANN após os devidos cumprimentos aos componentes da Mesa e demais pessoas presentes, destacou a
reunião com a Presidente da FEPAM, Ana Pellini, em Porto Alegre, no dia 23/05, na ocasião, estiveram
reunidos o Vereador Leandro, o Prefeito Lairton Hauschild, o Vice-Prefeito João Dullius, o Vereador
Milton Weiler e o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Israel Moccelin. Os representantes estiveram reunidos para tratar sobre a licença de operação de extração mineral (retirada de cascalho do Rio Taquari) e foram informados que a administração passada não realizou a renovação da licença dentro do prazo determinado, a orientação é que o pedido seja feito 120 dias antes do vencimento
da licença, a renovação seria automática, “foi uma falha e hoje quem paga é o povo, não tem material para
as estradas devido a isso”, lamentou. Desejou sucesso ao colega Jair Klein que foi eleito presidente do
Partido Progressista (PP). Solicitou ao Presidente da Câmara, Sérgio Backes, que estabeleça regras para
quem quiser utilizar a Câmara para reuniões, “foi vergonhoso o estado que deixaram o local no último
final de semana, tem direitos mas tem que ter deveres também, ” destacou. Desejou sucesso a todos os
Secretários que estão desempenhando um belo trabalho. Finalizou homenageando o senhor Arsênio Klein
(in memoriam), que foi uma pessoa muito influente na sociedade. O vereador UBIRAJARA MARQUES
após realizar suas saudações aos colegas, ao Prefeito Lairton Hauschild e demais pessoas presentes, parabenizou o colega Jair Klein que foi eleito presidente do Partido Progressista (PP), desejou sucesso, Bira
agradeceu os 40 votos que recebeu e informou que está entregando a presidência ao colega Jair com as
contas em dia e com 340 filiados. Parabenizou o trabalho que o Vice-prefeito João Dullius vem desempenhando à frente da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Falou sobre a criminalidade no país, o Vereador informou que é a favor do porte de armas para a população, “o Brasil está virado do avesso, a criminalidade tomou conta. ” Por fim, agradeceu e parabenizou o empenho dos funcionários da Câmara de
Vereadores. O vereador SÉRGIO BACKES realizou saudações aos colegas da Câmara de Vereadores, ao
Prefeito Lairton Hauschild e aos demais presentes. Primeiramente, fez um apelo solicitando que o episódio
de agressões contra a arbitragem no jogo entre o 25 de Julho e Canarinho, ocorrido no dia 21/05, não se

repita, na ocasião, dois árbitros de futebol sofreram vários ferimentos. Sergio solicitou que fosse convocada uma reunião entre os responsáveis dos times envolvidos os organizadores da Copa Camilo Mallmann
e a arbitragem, para que este tipo de situação não aconteça novamente, citou também, algumas situações
que acontecem nos campeonatos de bocha. Finalizou informando que a política do Brasil está de luto e
parabenizou o trabalho do Juiz Sérgio Moro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Sérgio Luis Backes
convidou a todos para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia 07 de junho de 2017, quarta – feira, no
horário das 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul,
SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES DE CRUZEIRO DO SUL-RS, AOS 25 DIAS
DO MÊS DE MAIO DE 2017.

MILTON IRINEO WEILER

SÉRGIO LUIS BACKES

Primeiro Secretário

Presidente da Câmara de Vereador

