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ATA N°018/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS 

SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICÍPIO. As dezoito 

horas do dia 27 de abril de dois mil e quinze, na Praça Os Pioneiros no Centro da Cidade sob a 

Presidência do Vereador Paulo César Flores de Oliveira, reuniram-se os Senhores Vereadores 

conforme registro no livro de presença: Gilnei Carvalho Dutra, Marinaldo Fernandes Kruger, 

Leonar Tuchtenhagem, José Nicolau Trescastro, Delmar Maass, Wilma S. Trapp, Malu K. Holz 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°070/2015 

Secretaria de Administração e Recursos Humanos, Decreto Municipal n°2356/2015 que dispõe 

sobre Medidas de Contenção de Despesas na Administração Publica e da outras providencias.  

Oficio nº 20/2015 Secretaria Municipal de Obras e Trânsito referente a colocação de quebra-

molas na Rua Capão do Leão e Av. Passo do Mendonça. Conforme protocolo n°793 Oficio n° 

032/2015 Secretaria da Fazenda, resposta ao oficio n°021/2015 referente a situação da Empresa 

Cristal Tabacos LTDA. Oficio n° 068/2015 Gab/Pref, referente ao Evento de Carnaval/2015 sob 

protocolo n°785. Convite II Conferência Municipal de Educação. ORDEM DO DIA: 

PROPOSIÇÕES: Proposição do Vereador Marcelo Luis Krolow da bancada PSDB: Moção 

de apoio ao Projeto de Lei da Deputada Any Ortiz, da bancada do PPS, que visa acabar com a 

pensão vitalícia para os ex-governadores do estado. PROJETOS DO EXECUTIVO: Projeto de 

Lei n°014/2015 Cria a coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) do 

Município de Cristal e da outras providências. Apresentado, baixou para as comissões.  

GRANDE EXPEDIENTE: Delmar Maass-Bancada PSDB cumprimentou a todos os presentes, 

agradeço a Deus por poder fazer uso dessa Tribuna em poder parabenizar o Município pelo seu 

vigésimo sétimo ano. Orgulho-me em falar na Cidade de Cristal, tenho orgulho de morar nessa 

Cidade, eu vim pra cá com um ano de idade, faz quarenta e um anos que estou aqui nesta Cidade 

abençoada. Alegro-me muito em dizer que moro aqui. Por que Cristal é uma Cidade tranquila, é 

uma Cidade que acolhe quem vem de fora, falo do Cristal com muita ética, transparência e 

responsabilidade. Por que além de ser cidadão, sou representante da Comunidade no Poder 

Legislativo. Feliz o Cristal onde Deus é o Senhor, nós temos sempre que agradecer a Deus por que 

passa uma BR na nossa Cidade, e Deus esta sempre protegendo e cuidando dos nossos Cidadãos 

que fazem a travessia todos os dias, que não acontece nada de ruim com ninguém. Eu me orgulho 

muito por que cada um aqui ou é agricultor, caminhoneiro, pedreiro, funcionário público, oleiros, 

empreiteiros, temos varias profissões pessoas com talento que contribuem com o desenvolvimento 

da nossa Cidade. Quero parabenizar todos os Prefeitos do nosso Município que passaram pela 

Administração e Vereadores e que Deus esteja sempre no controle. E quem venha a assumir um 

cargo tanto no Executivo quanto no Legislativo tenha temor e que zele pelos princípios morais da 

nossa Cidade. Que Deus abençoe toda a Comunidade Cristalense. Gilnei Carvalho Dutra-

Bancada PSDB cumprimentou todos os presentes, sou suspeito em falar da nossa Cidade, nasci e 

estou me criando aqui e quero ficar o resto da minha vida nessa Cidade querida. Orgulho-me 

muito de ser Cristalense e onde vou levo no peito o nome de Cristal, acredito muito que Cristal 

pode crescer ainda mais e quero contribuir de uma forma ou de outra independente como Cidadão 
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ou como Autoridade. O mais importante é termos humildade e idoneidade de querer o melhor para 

o nosso Município, Cristal e todos os cidadãos do nosso Município estão de parabéns pelo seu 

aniversário de vinte e sete anos, é uma cidade nova ainda e com certeza Deus vai nos abençoar 

muito mais ainda pra que Cristal seja destaque da nossa Região. Quero parabenizar o Poder 

Executivo em nome do nosso Vice Prefeito Rudi Trapp pelas atividades que estão acontecendo no 

nosso Município, dizer que cada Secretaria esta se empenhando dentro de uma realidade que 

estamos vivendo em questão financeira. Peço que o Vice leve os cumprimentos a Prefeita Fabia 

pelas atividades que estão acontecendo. Gostaria de deixar um verso que eu montei para 

parabenizar a nossa Cidade e a cada Cidadão que aqui vive. “ Cristal a margem do Rio Camaquã 

nasceu a historia de um Povo forte, altivo, independente e trabalhador. Hoje, quando 

comemoramos os vinte e sete anos de Cristal, quero brindar a todo nosso Povo que acredita em um 

futuro ainda melhor, para nossa terra e todo o Rio Grande do Sul.” Mais uma vez parabéns a nossa 

Cidade de Cristal e a cada Cidadão e que Deus continue abençoando a todos nós. José Nicolau 

Trescastro-Bancada do PT cumprimentou a todos os presentes, tenho muito orgulho de ser 

Cristalense e de estar aqui representando o Legislativo no quarto mandato como Vereador. 

Orgulho-me muito de ter chego aqui no ano de 1970 e minha família foi muito bem recebida neste 

Município, quando viemos pra cá não existia nem luz elétrica. Aqui era sétimo distrito de 

Camaquã, hoje quando lembramos da maneira que nasceu nosso Distrito, com o trabalho de varias 

pessoas através do Plesbicito foi conquistado a emancipação do nosso Município. Então estamos 

todos de parabéns pelos vinte e sete anos da nossa Cidade. E que ano que vem possamos estar aqui 

novamente trazendo novidades e melhorias pra nossa Cidade, nós do Poder Legislativo estamos 

aqui pra colaborar com o que for preciso. Desejo a todos os Cristalenses um Feliz Aniversário da 

nossa Cidade. Leonar Tuchtenhagem-Bancada PDT  cumprimentou a todos os presentes, não 

tenho muito pra falar pois os meus colegas já falaram, mas quero dar os Parabéns a Cristal pelo 

seu aniversario que é dia 29 de Abril onde já sou Cristalense desde aquela época votei a favor da 

Emancipação do Município. Hoje estamos ai, uma Cidade boa de morar e com certeza esta 

crescendo muito e vai crescer ainda mais por que a gente esta sempre trabalhando em prol de que 

as coisas melhorem, e que o Legislativo esta sempre a disposição para o que for preciso. Malu k. 

Holz-Bancada PSB cumprimentou a todos os presentes, primeiramente gostaria de agradecer ao 

Presidente Cesar que atendeu ao meu pedido que no ano passado fiz uma Proposição solicitando 

que esta Casa pudesse estar fazendo uma Sessão junto a Praça Os Pioneiros, para que a 

Comunidade pudesse participar, espero que ano que vem venham mais pessoas, mas desde já 

agradeço. No dia 29 de Abril o nosso Município completa vinte e sete anos de Emancipação 

Politica, portanto é o aniversario de todos nós Cidadãos Cristalenses, é dia das pessoas do bem, 

honradas e guerreiras. Parabéns para todos nós.O aniversário de uma Cidade é mais que um marco 

na vida de cada Cidadão, é sim uma pagina que viramos para conquistarmos novos sonhos, novas 

realizações e continuar reescrevendo a história. Aniversários são anos que refletem a permanência 

de algo que dura, por isso com orgulho devemos comemorar o dia do aniversario do nosso 

Município. Cristal como diz o nosso Hino, Cidade de Povo ordeiro e trabalhador. Que tem luta 

com expectativa de atingir grandes Vitórias. Desejamos que cada Munícipe, seja um ponto de 

apoio nessa construção diária, com valores sólidos que ajudem a preparar as nossas crianças e 

jovens para esse processo continuo de transformação. Semear ações e colher conquistas buscando 
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no presente o futuro. Desejamos que estas conquistas da nossa Comunidade sejam sempre 

crescente, demonstrando que somos nós que fazemos o amanha,  e que a nossa perseverança é a 

luz que ilumina o caminho rumo a um Cristal ainda melhor. Portanto no dia do aniversario do 

nosso Cristal é também o aniversario de cada um de nós Cristalense, dia de cada mulher, homem, 

criança e idoso. Eu agradeço a Cristal por ter nos recebido, faz dezessete anos que moro neste 

Município, foi aqui que escolhi para ter o meu filho, é aqui que luto por um Cristal melhor. E a 

gente vê os avanços da nossa Cidade dia-a-dia na área da saúde, na educação e lutamos pra isso. 

Agradeço aos meus oito colegas que se fazem aqui presente, que lutam junto comigo por um 

cristal ainda melhor. Sabemos que temos uma oposição mas que ela é construtiva. Agradeço a 

todos eles por fazerem este papel, sabemos que um Governo precisa sim de uma oposição, é 

necessário pra não cair no comodismo. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Como diz na 

nossa programação: Quem ama cuida. Queria deixar aqui um apelo a cada Cristalense, que nós 

pudéssemos estar fazendo o nosso papel, buscando a nossa responsabilidade de Cidadão 

Cristalense e não atirando pra cima do Executivo e do Legislativo. Nós queremos um Cristal 

melhor, então que cada um de nós possa fazer a nossa parte e assim com certeza teremos um 

Cristal que sonhamos. Marcelo Luis Krolow-Bancada PSDB cumprimentou todos os presentes, 

comemorar vinte e sete anos do nosso Município é comemorar um aniversário nosso. Pra nós que 

somos Cristalenses, que nascemos aqui ou que nos instalamos nessa Cidade, que amamos e que 

representamos nossa Comunidade. O aniversário de Cristal é sempre motivo de orgulho e 

satisfação por estar fazendo parte da historia desse Município. Lembro ainda quando Cristal surgiu 

isso era em 1989, eu ainda era criança não entendia muito bem tudo que se passava mas creio que 

vi e lembro de muita coisa do nascimento da nossa Cidade. É um privilegio pra nós que estamos 

aqui ter tido a oportunidade de ver  um Município nascer, ver uma Cidade se levantar e nos 

estarmos escrevendo essa história. É um Município muito jovem. Quando somos escolhidos dentre 

tantas pessoas para representar o Município dentro do Poder Legislativo onde nós temos nove 

cadeiras, é um privilegio que muitas vezes não percebemos que temos, além da responsabilidade. 

Estamos construindo de alguma forma mais direta e com a participação um pouco maior dentro de 

um dos Poderes dentro do nosso Município. Ver o nosso Cristal crescer, a evolução da nossa 

Cidade é uma satisfação muito grande. Nós caminhamos muitas vezes como já falou o nosso 

colega Gilnei, as vezes com passinhos de formiga, as vezes com passos maiores mas é importante 

que estamos caminhando. Cristal vem crescendo, quando ele nasceu era um Município 

extremamente pequeno com poucas casas, um numero bem menor de habitantes, com serviços 

precários em diversas áreas. As coisas evoluíram, o crescimento acabou acontecendo e hoje com 

certeza nós estamos bem melhores de quando nós iniciamos. Isso se da o fruto as pessoas que 

estão escrevendo essa historia, essas pessoas somos nós que hoje estamos aqui. Sendo 

protagonistas do Município, não só nós Vereadores mas todos que fazem parte, que são Cidadãos 

dessa Cidade. Então nós temos a oportunidade de evoluir, de fazer  Cristal continuar avançando. E 

quando a Vereadora Malu falou em oposição construtiva, entendo que é isso que acontece no 

Poder Legislativo, fazer oposição com construção não é muito fácil, parece que muitas vezes são 

só criticas mas não é, queremos ver o Cristal crescer. Queremos e gostamos de ver quando as 

coisas acontecem, quero parabenizar pela iniciativa do evento cada ano o nosso Município merece 

um evento grande pra comemorar a passagem do seu aniversario. Nós fazemos parte disso e 
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certamente esse é um momento histórico, talvez um momento que ainda não conseguiu e 

certamente ira atingir uma proporção maior, tendo uma participação maior da nossa Comunidade 

em outros anos. Mas é um inicio, é um primeiro evento, é uma parte que nós estamos juntos 

construindo e celebrando uma semana de comemorações de aniversario do nosso Município. Que 

é muito justo e nós do Legislativo estarmos participando disso. Convido a todo Cidadão, a todas as 

pessoas que iram nos ouvir através da Radio a fazer parte deste crescimento, enxergar as coisas 

boas que o nosso Município tem, ter orgulho de dizer que é Cristalense como muitos já 

mencionaram aqui. Eu tenho certeza que nós que fizemos parte aqui temos orgulho. Cristal existe 

por que as pessoas estão aqui. E nós fizemos parte disso, e dizer a todos os Cristalenses: Sintam 

orgulho dessa terra.  Cristal é sim um ótimo lugar para se viver, para criar nossos filhos, para se 

estabelecer. E quem sabe desejar que Cristal cresça mais e que ofereça condições para que nossos 

filhos possam depois ter esse mesmo sentimento, que eles construam isso e que possam se 

estabelecer aqui, ter um emprego bacana, que eles possam continuar dentro da nossa Cidade, que 

não precisem ir embora para outros Municípios pela falta de emprego. Para isso precisamos 

trabalhar hoje. Plantar, semear para que Cristal continue cada dia mais crescendo e dando esses 

frutos que já tem dado. Parabéns a Cidade de Cristal. Paulo Cesar Flores de Oliveira-Bancada 

PMDB cumprimentou a todos os presentes, parabenizou a Secretaria Barbara Pinzon pela 

organização do evento. Cristal é uma coisa muito bonita, eu moro neste Município a 27 anos me 

considero Cristalense nato, e tenho o grande privilégio de morar na Rua 29 de Abril data do 

aniversário da Cidade. É muito importante ser representante desta Cidade, com muito orgulho, 

dedicação, coragem e atitude. Eu tenho muito orgulho de ser Vereador desse Município. Parabéns 

a todos os Prefeitos que passaram por esse Executivo em especial ao primeiro Prefeito senhor 

Egídio Alfredo Schilabtz que foi o fundador desse Município junto com os demais colaboradores e 

lutadores para a Emancipação da nossa Cidade e que ele hoje se encontra em recuperação, peço a 

Deus que ele se recupere o mais rápido possível. Que todo o Cidadão Cristalense venha 

comemorar com todos nós esta data tão importante. Estarei sempre a disposição para ver e 

participar do crescimento do nosso Município. Meus colegas disseram palavras lindas agora a 

pouco aqui nessa Tribuna  e muito importante também, que a oposição que nós fizemos é 

construtiva para o nosso Município. Quero desejar um Feliz aniversario para a nossa Cidade e 

todos os Cidadãos Cristalenses. Quero parabenizar a Prefeita Fabia pelo evento, e pelo seu 

trabalho a frente do Município. Não é fácil estar a frente de um Município é muito trabalhoso. 

Quero comunicar a todo o Povo Cristalense que nós vamos implantar uma sessão por mês em cada 

localidade do nosso interior. Um bom dia a todos. Wilma Trapp-Bancada PSB cumprimentou a 

todos os presentes, nós estamos de parabéns por morar em uma Cidade como a nossa, eu me 

orgulho muito, eu nasci em Camaquã por que antes era lá, sou Cristalense onde eu tenho o meu 

comercio, a minha família, amo morar aqui, é um lugar maravilhoso. Quero dar os parabéns ao 

Executivo pelo belíssimo trabalho que esta sendo executado, aos Secretários que se doaram tanto 

para que esse Evento acontecesse. Parabéns a eles por a organização desse Município. Estamos de 

parabéns também por que a gente faz parte dele. Parabéns ao seu Egídio que foi um dos 

fundadores do nosso Município, desejo uma boa recuperação a ele pena que ele não pode se fazer 

presente. A todos os Prefeitos, ex-vereadores, aos meus colegas Vereadores da Casa também que 

nós trabalhamos unidos, parabéns pra nós e para o Município. Temos que fazer a nossa parte para 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL 

 
"NO LEGISLATIVO ESTÁ A SUSTENTAÇÃO DA DEMOCRACIA" 

Rua Largo Capão da Amizade 34, fone/fax. (0**51)36781277 - CEP. 96.195-000 - CRISTAL/RS 
e-mail:cmvcris@terra.com.br 

o desenvolvimento, organização por que a nossa Cidade é como se fosse a nossa casa. Eu vejo 

olhando a nossa Praça maravilhosa limpa, a nossa Cidade limpa, parabéns ao Executivo e aos 

Secretários que fazem um belíssimo trabalho. Peço que todos compareça aqui na Praça dia 29 que 

vai ser o encerramento na realidade o encerramento é no dia 04 são quinze dias de Programação é 

cansativo, estressante mas que ganha com isso é a nossa Comunidade por que eu vejo que os 

Secretários estão se doando deixando suas famílias, trabalhando muito. Parabéns pelo trabalho. 

Marinaldo F. Kruger-Bancada PMDB cumprimentou a todos os presentes, como os colegas já 

vem dizendo e agradecendo a semana do Município, eu também estou aqui para parabenizar a 

nossa Cidade e principalmente agradecer a todos aqueles que estão colaborando e participando dos 

eventos e vão fazer um ótimo aniversario este ano, obrigado. 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. Cristal, 27 de Abril de 2015.                                                                  

 

 

 

 

        

      Ver. Paulo Cesar Flores de Oliveira                                       Ver. Marcelo Luis Krolow 

                         Presidente                                                                      Secretário 


