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ATA N°11/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. 

REUNIÃO ORDINARIA. Às dezenove horas do dia 09 de março de dois mil e quinze, nas 

dependências  da Câmara Municipal de Vereadores, sob a Presidência do vereador Paulo César de 

Oliveira, reuniram-se os Senhores Vereadores  conforme registro no livro de presença: Malu K. 

Holz, Leonar Tuchtenhagem, Marcelo Luis Krolow, Wilma S. Trapp, Marinaldo F. Kruger, 

Delmar Maass, José Nicolau Trescastro e Gilnei Carvalho Dutra. Dando continuidade passou-se a 

leitura da ata da ultima sessão, a qual foi lida e aprovada. Após passou-se as 

CORRESPONDÊCIAS RECEBIDAS: folder UVERGS, folder EXPOAGRO, Oficio AESC. 

ORDEM DO DIA: PROPOSICÕES: Vereador Gilnei Carvalho Dutra-bancada do PSDB; 

após os tramites regimentais, seja enviada correspondência a Prefeita, no sentido de que se 

promova através da Secretaria competente, o conserto de bueiros e que se faça a melhoria na 

trafegabilidade na Estrada da Cancela, próxima a residência informada em anexo. Vereador 

Delmar Maass-bancada do PSDB; após os tramites regimentais, seja enviada correspondência a 

Prefeita, no sentido de que se promova através da secretária competente, a melhoria das condições 

de trafegabilidade da estrada da Estância das Corujas, em toda sua extensão, se possível, com a 

colocação de cascalho. Vereador Marcelo Krolow-bancada do PSDB; após os tramites 

regimentais, seja enviada correspondência a Prefeita, no sentido de que se promova através da 

secretária competente, a melhoria na entrada de algumas residências na rua Camaquã, próximas ao 

Campo Municipal de Futebol, bem como  n rua São Lourenço do Sul, próxima a residência do Sr. 

Gerson Bergmann. PROJETOS DO EXECUTIVO: Projeto de Lei n°006/2015 Extingue os 

cargos de auxiliar de serviços gerais e merendeira e dá outras providências. Passou para primeira 

discussão.  GRANDE EXPEDIENTE: José Nicolau Trescastro-bancada PT cumprimentou a 

todos os presentes, gostaria de falar sobre a aquisição de terras das famílias da propriedades do Sr. 

Lineu Caldasso aproximadamente dez anos atrás e eu já fiz documento desta Casa no sentido de 

que a duas gestões anteriores foi comprometimento do Executivo construir um corredor para 

aquelas famílias, e ate o momento não foi construída, eu já fui procurado, já fiz documento, hoje 

me ligaram de novo, então gostaria de passar para a líder de governo que a nossa prefeita possa 

tomar uma posição nesse sentido, e entre as 19 famílias temos uma que é o nosso secretario da 

agricultura, então é de extrema importância, então acho que não poderíamos deixar de construir 

esse corredor porque lá só tem trabalhadores, agricultores, temos também o nosso Vereador Moca 

que mora lá e sabe como é falado sobre isso, aproximadamente dez anos, também um outro 

questionamento é que no meio de fevereiro passou por essa Casa o aumento de salário, nos 

votamos, e temos uma prestação de serviço que é os médicos Cubanos que fazem mais de um ano 

que estão ai, e o conhecimento que tenho é que a prefeita da o reajuste porque eles tem auxilio 

moradia e auxilio alimentação,  um rancho de R$ 300 reais e agora foi para R$ 400 reais, então 

gostaria que a prefeita fizesse esse reajuste porque eu acho que os médicos estão fazendo um bom 

trabalho, não escuto queixa nenhuma de mau atendimento, são bons médicos e então vamos fazer 

com que eles não vão embora, eu ia fazer um oficio mas acho que vai ter um bom senso de chegar 

até a prefeita e fazer um acordo; também em relação a Sanga Leste que foi feita uma proposição, a 

gente está praticamente todo dia conversado com o pessoal, e querem tirar duvidas conosco, mas 

não somos engenheiros, mas temos a planta aqui com o apoio dos Vereadores, montamos o 

gabarito da forma que foi feita a tubulação e fomos lá hoje e vimos que está faltando um reforço 
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melhor, porque se vier uma chuva forte e aquela comunidade vai ficar empenhada ali, então que 

possamos corrigir esse erro enquanto a empresa está aqui, e que não venha acontecer nada trágico,  

e que depois a empresa vai embora e temos que estar atrás dela novamente, ai vai saber se ela vai 

poder nos atender, então nesse sentido que eu estou aqui falando desta proposição; e agora 

também mais uma vez vou pedir que seja feito um reparo na estrada do Capão das Cinzas e na 

estrada da São Geraldo, Bom Será agente sabe que as máquinas estão fazendo um bom trabalho 

mas a gente espera que seja também atendido o capão das Cinzas e eu já recebi aqui informações 

da nossa líder de governo que as máquinas irão para lá amanha terça-feira, provavelmente e 

tomara que o tempo de uma ajuda e que eles possam fazer um bom trabalho para que aqueles 

produtores possam colher seus produtos lá e possam sair com maior tranquilidade; Também quero 

parabenizar embora não me fiz presente ontem no encerramento do 35º edição do praiano do 

nosso Balneário, para todas as equipes, aos participantes das equipes que tiveram disponibilidade 

de estar ai participando do Campeonato Praiano em todas as categorias e lá tivemos outras 

atividades, tudo que a gente vê e que foi bem planejado, parabenizar toda a equipe que montou  o 

Campeonato desde aqueles que fazem a limpeza, os recolhedores de lixo, os barraqueiros, que 

estão lá fornecendo os alimentos, os lanches, parabenizar todos aqueles que vieram  nos visitar e 

que a gente possa no ano que vem estar melhorando ainda mais o nosso Balneário e atraindo mais 

visitantes. Então é nesse sentido que eu quero deixar aqui e parabenizar a todas as equipes da 1º 

divisão, 2º divisão e hoje fiquei sabendo que o nosso companheiro Marcelo é um dos premiados , 

então parabenizar em nome do Marcelo toda a equipe dele e que ano que vem a gente possa estar  

assistindo um bom trabalho dos organizadores e um bom esporte dos atletas; Também eu não 

recebi em casa, se alguém aqui possa esclarecer, acredito que a nossa líder de governo sobre a 

cobrança do IPTU que parece que do dia 15 de fevereiro em diante estaria chegando nas casas, na 

quinta-feira os moradores me perguntaram pelo carnet e eu não tive informações a dar inclusive a 

única informação que eu dei foi de que eu também não recebi, eu até pedi que tenham paciência 

por que primeiro quem vai pagar a vista parece que é dia 5 de Abril se não me falha a memória, 

mas de uma certa forma temos bastante contribuintes ai acho que é importante chegar nas casas 

não sei se é só eu e ao redor da minha casa que não receberam ainda, não sei se já estão 

entregando acho que é importante que recebessem até para que as pessoas se programem na hora 

de fazer o pagamento se vão optar por pagar  a vista ou parcelado neste sentido é importante.   

Malu Holz-bancada PSB cumprimentou a todos os presentes. Inicialmente eu queria deixar aqui 

a minha homenagem a minha mãe que esteve de aniversário no ultimo dia 06, desejar muitas 

felicidades, muitos anos de vida, que ela continue esse exemplo de mulher, sempre dando apoio a 

toda a família, enfim é um exemplo de garra, de determinação, então deixo aqui minhas 

homenagens a ela. Aproveitando já queria estender meus cumprimentos a todas nós mulheres que 

somos mães, donas de casa, conseguimos deixar roupa limpa, comida pronta então meus 

cumprimentos a todas nós mulheres de garra, de muita fibra. E falando das mulheres eu queria 

deixar aqui o meu registro da janta das mulheres que foi como sempre um sucesso organizada pelo 

Partido Socialista Brasileiro, tivemos vários alimentos arrecadados no qual já foram entregue a 

nossa Assistência Social que eu tenho certeza que vai dar o melhor destino possível. Queria 

cumprimentar a Secretario de Turismo pelo belíssimo encerramento ontem do Praiano, a todas as 

equipes, dirigentes  a todos os jogadores que fizeram um belo Praiano um campeonato com muito 
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respeito, disciplina então deixo meus cumprimentos a todos em especial a seleção do nosso 

município que foi campeã, deixo meu abraço a todos os meninos que lutaram muito para chegar a 

final como campeões. Eu queria deixar aqui como já havia falado na ultima sessão o meu desabafo 

de tanta corrupção de tanto aumento abusivo então acho que esta correndo nas redes sociais todos 

nos sabemos um grande movimento para dia 15. Eu vou sair para rua não contra uma bandeira ou 

contra um partido vou sair contra a corrupção, convido a todos que nós não precisamos estar 

levantando uma bandeira politica mas que nós como vereadores que representamos a comunidade 

possamos estar saindo para rua dizendo que nós não somos coniventes com essa corrupção, que 

nós queremos uma politica séria, que todos nós aqui neste legislativo fizemos sim uma politica 

séria temos que honrar o nosso cargo politico por que eu estou cansada de sair na rua e ser taxada 

como politica suja, mete a mão em tudo que é dinheiro do povo então eu sou contra essa posição 

eu quero uma politica do bem, eu quero uma politica limpa, uma politica de que a gente lute pelo 

bem estar da comunidade, não concordo com o que esta acontecendo. Então convido a toda 

população cristalense que não é conivente com essa politica suja não contra um partido ou contra 

uma pessoa eu quero deixar bem claro isso, eu vou sair pra rua, pintar a minha cara de verde e 

amarelo por que eu sou contra a corrupção, sou contra essa politica suja e eu convido a todos que 

possamos nos fazer presentes na praça e dizer que nós também somos contra isso.Paulo César de 

Oliveira-bancada PMDB cumprimentou a todos os presentes, quero aqui cumprimentar todas as 

equipes do nosso praiano, onde tivemos a final no domingo, aonde é uma tradição, podemos dizer 

que o nosso praiano é o melhor da região, parabéns as esquipes que se esforçam, mesmo sendo 

cansativo, um praiano sem problema nenhum, sem brigas, muito organizado, e assim que  

torcemos para que seja sempre, e quero parabenizar também o Vereador Marcelo, pela sua equipe, 

pela tradição, sua garra, e pelo conhecimento que tem no futebol, onde desde de menino eu vi ele 

jogando e sempre muito dedicado com muita vontade de vencer, um esportista de primeira linha, e 

isso faz a diferença, parabéns a todas as esquipes, os organizadores também, ao Claudinho, 

secretarias; quero falar também sobre a Sanga Leste, aonde eu recebi varias reclamações, agradeço 

ao Vereador Gilnei por ter feito sua proposição, esse é o trabalho do nosso Legislativo, é 

fiscalizar, eu estive lá e vi o péssimo trabalho que essa empreiteira esta fazendo, uma obra de um 

milhão e meio, é muito dinheiro, é um dinheiro que tem que ser muito bem aplicado, sabemos a 

grande demanda de água que desse lá de cima, e o trabalho é muito mal feito, eu nunca vi um 

trabalho tão mal feito. A parte Verª. Malu: eu acho que depois que vir o projeto para esta Casa, a 

presidência podia pedir, ao proprietário juntamente com a engenheira, que viessem nos prestar os 

esclarecimentos, acho que nos não entendemos desse projeto, acho que podia pedir para eles virem 

para sanar todas nossas duvidas, seria isso. Ver. Cesar Com certeza vamos pedir sim para que 

venha a essa Casa, nos esclarecer e nos expor o projeto para que nos traga mais esclarecimentos, 

porque sabemos da situação que se encontra aquela obra, e que a gente possa corrigir enquanto 

eles estão aqui; quero dizer também o quanto que tinha de movimento no nosso praiano, aquelas 

pessoas todas prestigiando o nosso município, aplaudindo aos times, e isso é muito gratificante, 

agradecer também aos barraqueiros, tudo muito limpo e um ótimo atendimento, quero também 

aqui nessa tribuna dizer que vou me esforçar o máximo para colocar umas arquibancadas atrás das 

goleiras principalmente, peço ajuda a secretaria de esporte e lazer, onde todos os prefeitos já 

passados sempre investiram no nosso praiano, porque é uma grande atração; quero também falar 
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sobre as ruas e estradas do município, aonde eu recebi muitas reclamações, mas agora junto com o 

secretário de obras se coloque a disposição e se dedique a arrumar as estradas do nosso município, 

sabemos que não é de uma hora para outra que vamos recuperar  mas muita chuva acabou com o 

nosso município e interior, mas isso não é justificativa para não tocar, e esperamos que seja rápido 

porque está em péssimas condições as entradas  e ontem a prefeita falou que vamos ter melhorias 

em 2015 na saúde, então esperamos isso, porque sabemos as dificuldades do nosso país. Wilma S. 

Trapp-bancada PSB cumprimentou a todos os presentes, queria dar os parabéns ao dia da 

mulher, e agradecer quem esteve presente na festa do PSB, e no sábado teve a cavalgada, onde eu 

e a Malu estivemos presentes, damos uma volta pela cidade com nossas companheiras. A parte 

Vereador César: Esqueci de falar em tribuna sobre o dia da mulher, mulher é uma coisa muito 

importante, então parabéns ao dia das mulheres, o que seria nos sem as mulheres. Verª Wilma os 

alimentos arrecadados na festa foram para a assistência social,  e também queria falar do 

movimento que vamos fazer agora dia 15, onde estaremos participando, convido também meus 

colegas Vereadores, não é contra partido, é contra a corrupção, vai ser ali na praça, porque não 

pode ficar assim como está acontecendo, e também o Vereador  Nicolau comentou sobre os 

Cubanos, os médicos, eu vou levar isso a Prefeita, eles fazem um belíssimo trabalho e nos somos 

contemplados com três, e isso é muito bom, não temos queixa deles. A parte Vereadora Malu: 

Vereadora só para ajudar, nós somos contemplados com quatro, o quarto está quase chegando, ele 

só esta fazendo os últimos ajustes. Verª. Wilma que bom Malu saber que tem mais um médico 

Cubano chegando,  e também quero falar sobre a Sanga Leste, eu vou levar para a Prefeita, porque 

realmente é um valor muito alto, e tem que ser bem aproveitado, e falar também sobre as estradas, 

tem três maquinas trabalhando, uma trabalhou semana passada no palanque, e também no 

Cordeiro, e as outras duas estão lá para fora, e o secretário me falou que terça-feira feira vão para 

o Capão das Cinzas; e quero dar também os parabéns para o nosso campeonato praiano, foi muito 

bom, nos estamos de parabéns, agradecer ao nosso Vereador Marcelo que o time dele ganhou, 

sempre com muita garra no jogo, dar os parabéns para as meninas, que também fizeram uma 

belíssima festa ontem, parabéns aos organizadores, agradecer a brigada, e outra pessoa que se 

dedicou foi o Claudio Lopes, nota dez pra ele, muito capricho nas barracas, muita higiene, 

agradecer a todos, os organizadores. Delmar Maass-bancada PSDB cumprimentou a todos os 

presentes, quero dar os parabéns a todas as mulheres, dizer da importância das mulheres dentro de 

um lar, na sociedade, em qualquer setor, então parabéns a todas as mulheres, principalmente a 

minha esposa e minhas filhas; quero parabenizar ao nosso praiano, aos organizadores, o praiano é 

uma marca aqui, todos esperam sempre pelo grande praiano, a cada ano venho notando pela 

dedicação de cada um, porque sem as equipes nos não temos o praiano, então podemos motivar 

mais eles no próximo praiano, porque eu vejo que cada vez vem melhorando, as vezes poderíamos 

investir muito mais, mas sabemos que lá da enchente, então temos que ter esse cuidado, mas 

parabéns a todos, todos aqueles que colaboraram, parabéns ao campeão; quero falar  também 

sobre o IPTU, queria ter uma melhor explicação porque muitos não entendem sobre a isenção do 

IPTU aos aposentados peço a líder de governo que leve a prefeita sobre o nosso projeto do ano 

passado, fico triste por não te sido aprovado, onde Camaquã, Tapes já tem essa isenção, e porque 

Cristal não, é uma maneira de trazer um beneficio ao nosso cidadão cristalense, quero falar 

também sobre as estradas, que bom que estão trabalhando porque é demais as reclamações, nos 
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não sabemos mais o que falar nessa tribuna, fizemos proposições, e isso são coisas mínimas, está 

ficando critico, não sabemos mais o que dizer ao cidadão, isso já é do ano passado e não foi 

resolvido, então quero dizer a líder de governo que priorize esse problema, sabemos que no 

momento de eleição a promessa é muito boa, então agora temos que cumprir, também quero falar 

sobre a corrupção que estamos tendo, não podemos ficar de braços cruzados, então nesse domingo 

vamos sair na rua em questão de moralidade, sem rivalidade, porque ligamos a televisão é só isso 

que acontece, então temos que sair na rua, porque não da para aceitar essa corrupção. Gilnei 

Carvalho Dutra-bancada PSDB cumprimenta a todos inicia parabenizando a todas as mulheres 

pelo seu dia no dia 8 de março; Parabeniza também as Secretaria responsáveis pela organização do 

Campeonato Praiano, em especial ao Claudio Lopes pela organização desse brilhante evento, bem 

como a todos os atletas que participaram, aos times campeões de todas as categorias; Quero 

ressaltar  a visita do Ver. Gledsom da cidade de Arambaré, sobre a realização de reuniões do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã e seus recursos hídricos, pois é um tema que tem 

que ser levado a serio e temos que ser participativos, e estaremos entrando em contato com o 

executivo para realizarmos reuniões sobre esse assunto; Quero ser solidário com a Associação de 

Estudantes do Cristal, pois os mesmos deixaram oficio pedindo qualquer ajuda para um almoço 

que estará sendo realizado para arrecadar dinheiro para pagar o transporte até Pelotas; Sobre o 

movimento que acontecerá no próximo dia 15 estarei na rua participando pois somos políticos e 

devemos mostrar que existem pessoas serias e nós temos que fazer nossa parte. Nada mais 

havendo a tratar foi encerrado os trabalhos deste Legislativo e lavrada a presente ata que após lida 

e aprovada, será assinada pelo Presidente e Secretário. Sala das sessões, 23 de fevereiro de 2015. 
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