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ATA N° 25/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. 

REUNIÃO ORDINARIA. As dezenove horas do dia 8 de junho de Dois Mil e Quinze, nas 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores, sob a Presidência do Vereador Paulo Cesar 

Flores de Oliveira, reuniram-se os senhores Vereadores conforme registro no livro de presença: 

Malu K. Holz, José Nicolau Trescastro, Wilma S. Trapp, Marinaldo F. Kruger, Delmar Maass, 

Leonar Tuchtenhagem, Gilnei Carvalho Dutra e Marcelo Luis Krolow. Dando continuidade 

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

CORRESPONDENCIAS RECEBIDAS: Oficio n°107/2015 GPM referente a retirada da pauta 

de votação o projeto de lei n° 016/2015; Convite: Comunidade Católica Santo Antônio Passo do 

Mendonça, festa do padroeiro a realizar se no dia 14 de junho de 2015. ORDEM DO DIA: 

PROPOSIÇÕES: Não houve proposição dos Senhores Vereadores. PROJETOS DO 

EXECUTIVO: Projeto de Lei n° 19/2015 Abre crédito especial no valor de R$ 500,00. Baixou 

as comissões.  GRANDE EXPEDIENTE:  Paulo César Flores de Oliveira-bancada PMDB 

declinou da palavra. Wilma Trapp-bancada PSB cumprimentou a todos os presentes, a 

prefeitura está fazendo um trabalho com o pessoal do meio ambiente, a função do plano municipal 

que passou por essa Casa em 2012, esse plano municipal de resíduos sólidos foi elaborado em 

2012 pela equipe de planejamento, meio ambiente, vigilância sanitária, e da própria prefeitura, as 

primeiras ações, foi feito reuniões e pesquisas de como está se tratando os resíduos sólidos, como 

os resultados não foram tão esperados, partimos para a aplicação da Lei, onde teve a aprovação da 

Câmara, então os comércios maiores estão sendo visitados pra ver se está ocorrendo tudo certinho, 

então vamos ter que se adequar, seria isso pra hoje uma boa semana a todos. Marinaldo 

Fernandez Kruger-bancada PMDB declinou da palavra. Delmar Maass-bancada PSDB 

declinou da palavra. Gilnei Carvalho Dutra-bancada PSDB declinou da palavra. José Nicolau 

Trescastro-bancada PT declinou da palavra. Malu Holz-bancada PSB cumprimentou a todos os 

presentes, inicialmente eu gostaria de falar a respeito do lixo, como já tinha falado na ultima 

sessão, isso é muito cultural, acho que também tem que partir das escolas, professores e alunos, 

fazer um trabalho em cima dos nossos alunos, trabalha forte na questão do lixo, outra questão é os 

cachorros, as pessoas colocam os lixos na rua e eles vão lá e rasgam os sacos, e acaba com toda 

separação que foi feita, então temos que trabalhar em tratar como que vai ficar a questão nos lixos 

com os cachorros, também queria falar no transito, semana passada perdemos dois jovens na BR, 

eu quero pedir encarecidamente a toda população que tiver nos ouvindo, que tenham um cuidado 

ainda mais especial, está muito complicado a gente sair na BR, a gente sabe que aquele perímetro 

das Curticeiras está bem ruim, até podíamos mandar um documento ao DNIT, e ter um cuidado 

muito grande, por que a nossas vidas é muito especial para acabar assim, seria isso, uma boa 

semana a todos.  Marcelo Luis Krolow-bancada PSDB cumprimentou a todos os presentes, 

sobre o que as Vereadoras falaram eu concordo, nos temos um problema cultural, eu cheguei 

pegar uma parte onde já se falava em problema de lixo, as pessoas mais antigas não tinham essa 

mesma oportunidade de quando eram crianças, e tudo que é novo é complicado, esse é um 

processo que leva um longo prazo para que todos tenham a consciência de separa o lixo, ai eu 

pego um gancho da Vera. Malu aonde ela fala dos cachorro também, nos temos hoje criado dentro 
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da Secretária, um trabalho, visa ressarçam junto ao meio ambiente, e nos temos o Facebook, que é 

uma forma rápida de informara também, e a três semanas a trás foi mencionado uma foto, em 

frente a uma casa tinha mal exemplo de lixo separados, e uma outra que tinha um bom exemplo 

lixo separado, tem que cuidar nesse sentido de como é feito isso, juntamente pela questão de 

cachorro aquele lixo separado, e eu sei o local aonde aconteceu, foram os cachorros que fizeram, 

porque não foi recolhido o lixo no horário que deveria ser recolhido, isso são coisas que tem se 

tomar cuidado, quando se lança um projeto, ou o primeiro folder que o legislativo assumiu, tem 

que cumprir os horários com o planejamento que ali tinha então foi muito ruim nesse sentido, hoje 

se criou outros processos de ajuda dentro do município com uma nova forma, hoje recebemos aqui 

uma reclamação de um morador, reclamando sobre o recolhimento, as vezes pela correria o lixo 

fica espalhado pelo cachorro, não da tempo de carrega, a empresa também não vai fica recolhendo 

lixo no  chão, e o que eu quero colocar é que o Executivo tem que sim está com suas colocações 

em dia para cobrar do seu munícipe, por exemplo nos temos a relação da cooperativa e as escola, 

isso não está funcionando, porque, porque a cooperativa não vai busca o lixo, e quando vai busca 

demora pra fazer o pagamento, eu tenho reclamação de duas escolas, a coisa tem que funcionar, 

temos que por em prática, pra depois cobrar, outra situação que a Vera. Malu levantou foi a 

questão da BR. o risco é muito grande, essas obras que nos temos hoje de transtornos da 

duplicação trás um cuidado maior, um perigo muito grande, a pista está muito ruim, nós temos que 

tomar alguma providencia nesse período de obras na BR para que nos não tenhamos mais um 

acidente grave, aonde vem perder vidas, o local de travessia hoje está completamente complicado, 

tem que manter o total cuidado. A parte Vera. Malu é um assunto que nos preocupa de mais, 

como já tínhamos discutido por varias sessões, o Ver. Delmar pediu uma audiência com o pessoal 

da STE, acredito que a gente possa convidar também o pessoal do consórcio que é um pessoal 

aberto pra sugestões, é um assunto que não podemos mais adiar, então que essa Casa possa ta 

enviando um documento em pedido de uma audiência. A parte Ver. Nicolau queria dizer que eu 

sou parceiro de tomar alguma providencia, porque o perigo é muito grande, explicar para a 

comunidade em que tem que ter um grande cuidado. A parte Ver. César Oliveira só pra dizer 

que o Ver. Delmar já tomou alguma providencia, convidando o DNIT, e para reforçar que seja 

feito o convite da Policia Federal e a Ecosul, e que isso seja o mais rápido possível,  para fazer 

uma audiência publica e solucionar esses problemas. Só para concluir então, quando a gente fala 

em audiência publica, e quando temos a oportunidade de ter uma reunião na nossa Casa, com 

representantes, e sabemos muito bem como foi tratado as coisas aqui, e lembro que no dia, não 

num lado irônico, nos saberíamos que na pratica não mudaria nada, eles mesmo disseram que na 

pratica não mudaria nada, porque não se tem o recurso, como o radar, então nos temos que 

trabalhar já pensando na solução, acho que nos temos que fazer uma mobilização bem grande, 

juntamente com o Executivo e a comunidade, fazer num local grande, não aqui dentro para que 

seja solucionado os problemas, seria isso, uma semana a todos. 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, 08 de junho de 2015. 
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