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ATA N°016/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS 

REUNIÃO ORDINARIA. Às dezenove horas do dia 13 de abril de dois mil e quinze, nas 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores, 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: CT/OI/GCOU/13748/2015, Oficio n°059/2015 

Gab/Pref, Oficio n°062/2015 Gab/Pref, Oficio n°26/2015 SMPLADIC, Agenda de Cursos IGAM 

2015, Oficio n° 09/2015. ORDEM DO DIA: PROPOSIÇÕES: Proposição do Vereador Gilnei 

Carvalho Dutra da bancada PSDB: Requerendo, que após os Tramites Regimentais, solicitando 

que seja enviada correspondência ao Secretário Municipal de Obras, Sr. Arlei Spiering, no sentido 

de que se promova, através de sua equipe de trabalho a colocação de quebra-molas na Rua Capão 

do Leão com Av. Passo do Mendonça, bem como ao longo da referida avenida. Proposição do 

Vereador Gilnei Carvalho Dutra da bancada PSDB: Requerendo que após os Tramites 

Regimentais, solicitando que seja enviada correspondência ao Secretário Municipal de 

Planejamento, Sr. Sandro Ávila Dias, no sentido de que se promova, através de sua equipe de 

trabalho a execução de um projeto para ser encaminhado junto a CEEE, no sentido de que seja fita 

a continuação da rede baixa de energia ate o final da Av. Passo do Mendonça. PROJETOS DO 

EXECUTIVO: Projeto de Lei n°009/2015 Altera a lei n°1295/2013 que estabelece o plano 

plurianual para o exercício financeiro de 2014/2017 e dá outras providências. Aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei n°010/2015 Altera a lei n°1298/2013 que estabelece a lei de 

diretrizes orçamentarias para o exercício financeiro de 2014 e dá outras providências. Aprovado 

por unanimidade. Projeto de Lei n°011/2015 Abre crédito especial no valor de R$ 13.370,00. 

Passou para segunda discussão. GRANDE EXPEDIENTE: Wilma S. Trapp-Bancada PSB 

Cumprimentou a todos os presentes. Queria dizer que no sábado foram entregues 358 cestas 

básicas do P A, foram 358 famílias beneficiadas. Na quinta houve uma reunião sobre o calçamento 

da rua Amaral Ferrador, a rua do Ver. Gilnei vai ser muito bom porque uma rua calçada fica 

valorizada e nem é um custo tão alto, é bom para morador e para Município então 70% aderiu e a 

Prefeitura é obrigada a calçar se mais ruas fossem calçadas seria muito bom pro nosso Município. 

O Ver. Delmar fez uma Proposição a respeito de uma limpeza na Av. Passo do Mendonça, eu 

estive falando com o Secretário ele tanto fez a limpeza quanto colocou canos em vários pontos só 

pra te dizer que o trabalho já estava sendo executado e já esta pronto. Agora domingo haverá um 

jogo amistoso no Campo Grande, pela manhã serão dois jogos as 09:00 hs os Veteranos e na parte 

da tarde as 13:30 hs vai ser Sub13 e Sub15, isso é muito importante é o amistoso do pessoal de 

São Lourenço. Eu quero também agradecer aos meus colegas por ter votado o Projeto dos 

Correios lá no Cordeiro que vocês devem ter sido muito procurados na época de campanha ter 

pedido uma Agencia lá, é uma realidade pra aquela Comunidade ter o Correio lá então muito 

obrigada por terem votado hoje. Seria isso, um bom dia a todos. Gilnei C. Dutra-Bancada PSDB 

Cumprimentou a todos os presentes. Referente as Proposições que eu fiz, não quero me estender 

muito nas justificativas á qual fiz a Proposição dos quebra-molas me esqueci de fazer juntamente 

com esta mais um pedido de quebra-molas na Formosa, Presidente eu vou estar pedindo que o 
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Senhor envie um Oficio para que já a partir de amanha por que na Formosa estamos precisando de 

quebra-molas que foram desmanchados estive lá e constatei a alta velocidade, então é muito 

importante que tenha quebra-molas naquele local também.  Sabemos que também já foi feito 

Proposição pelo Ver. Leonar, Ver. Nicolau também ano passado a respeito dos quebra-molas na 

nossa Cidade, em vários pontos especificamente estou falando da Av. Passo do Mendonça o risco 

pela alta velocidade naquele local é muito grande. A parte Ver. Leonar, só pra colaborar com o 

Ver. A um tempo atrás eu fiz uma Proposição pedindo quebra-molas na Rua Capão do Leão, 

também na Av. Passo do Mendonça, o Secretário de Obras naquele tempo veio até esta Casa e 

disse que nós nem pedíssemos mais esses quebra-molas por que não podia mais fazer por Lei, 

então que fosse feito as passagens de pedestre. Mas como que na Rua Camaquã os moradores 

pediram e fizeram  dois enorme quebra-molas, que bom que fizeram e esta lá os quebra-molas pra 

quem quiser ver, então se fizeram em uma rua por que? Então não pode fazer pra ninguém. 

Quando eu fiz a Proposição não tive êxito, mas que o Ver. Tenha êxito agora, se não pode ter 

então tem que tirar da rua Camaquã ou façam em todas as ruas que precisam. Na rua Capão do 

Leão eles passam em alta velocidade e lá tem crianças e animais só pra colaborar com o Ver. Digo 

que estou a disposição pra ajudar no que for preciso. A parte Verª. Wilma, eu também fiz uma 

Proposição no tempo do outro Governo, o Ver. Nicolau deve se lembrar pois também deve ter 

feito alguma Proposição nesse sentido, a pedido dos meus vizinhos ali o Seu Nilson Almeida, o 

Rudineli que ali já deu vários acidentes naquele entroncamento, e na época eles me disseram que 

não dava pra fazer por que a Lei não permitia. A parte Ver. Delmar, só pra contribuir com a fala 

de vocês, dizer que se não pode ter quebra-molas mas existe leis que dizem que pode se fazer 

passagem de pedestre, por que não salientar mais um pouquinho a rua que dai já serve para uma 

passagem de pedestre e uma lombada porque isso tem em  Camaquã, tem em todos os Municípios 

todo o carro vai ter que reduzir a velocidade. Não só na Av. Passo do Mendonça que eu também já 

fiz Proposição mas em varias outras ruas que tem esse problema. Se não pode fazer o quebra-

molas então que seja feita a passagem de pedestre, por que além de trazer segurança para o 

pedestre traz segurança pra todo o povo. Nós temos um problema constatado em relação a quebra-

molas só que simplesmente dizer que não da pra fazer como o Ver. Leonar colocou foi feito na 

Rua Camaquã por que tinha um problema lá, nós temos problema de excesso de velocidade em 

vários pontos do nosso Município. Nós estamos falando agora nesta Proposição especificamente 

na Av. Passo do Mendonça e do entroncamento da Rua Capão do Leão. Algo tem que ser feito 

agora o Secretario tendo em mãos essa Proposição e havendo toda essa discussão, que seja tomada 

uma providencia. Quero falar um pouco sobre esse problema que estamos tendo com o IPE que é 

o convênio que a Prefeitura tem, tive conversando com funcionários que dependem deste plano, 

nós temos um problema bem grande que até agora não foi resolvido, conversei com a Secretária 

jaque neste fim de tarde ela me garantiu algumas situações estar sendo resolvido pra terça ou 

quarta-feira no máximo que provavelmente o IPE esteja liberando essa função toda por que foi 

dada essa Liminar pra Prefeitura, ela me garantiu que não é falta de pagamento que o IPE já foi 

avisado de toda essa situação, foi favorável e até quarta-feira é provável que seja liberado. É uma 

situação que me preocupa por que pessoas dependem diretamente desse Convenio não só para 

consultas mas para cirurgias, situações assim que de um dia pode mudar a vida de uma pessoa. 

Precisamos de uma resposta rápida e urgente em relação a isso, sabemos que o valor a ser 
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descontado dos funcionários vai aumentar, que a prefeitura vai ter um gasto maior se o problema é 

financeiro vai ter que abrir mão de outros projetos mas tem que se desenrolar certamente o 

judiciário não vai dar uma intervenção em relação a Prefeitura ou ao IPE por que são partes 

envolvidas entre contratante e contratado não vai ser favorável a um ou a outro. Quem tem que 

resolver é a Prefeitura e o IPE. Os nossos funcionários não podem ficar a ver navios, cobrei 

também a garantia por parte da administração que não vai ser descontado nesse mês  por que eles 

não puderam usar o plano, ela esta esperando um parecer Jurídico do Executivo pra que seja 

colocado na folha de pagamento, e que essa situação vai ser resolvida. Amanha pela manha ela 

prometeu me dar um retorno, eu disse pra ela cuidar desse assunto com muita atenção e ela esta 

tomando todas as medidas possíveis. Ela disse também que estaria marcando uma reunião com o 

Sindicato e com os funcionários pra passar toda essa situação, o que esta acontecendo, o desfecho 

final dessa função com o IPE. Com relação à proposição que eu fiz a respeito da Empresa KL pra 

trabalhar pela Secretaria de Educação averiguei os números e constatei que o Contrato foi mais de 

8.400,00 por três funcionários eu não vejo economicidade nesse sentido por que seria mais barato, 

mais rápido e com certeza seria contratado três funcionários por bem menos, pela metade desse 

valor. Descordo da maneira de terceirizar alguns setores, se é por dois meses manda o projeto pra 

Casa de contrato emergencial que se vota em primeira discussão que com certeza sairia mais 

barato, mas a moda então é terceirização. Fica o meu questionamento até que ponto vale 

terceirizar todo tipo de serviço que se precisar no nosso Município. Talvez alguns precisem eu 

concordo, talvez alguns ate renda mais, mas esse especificamente eu não concordo, poderia 

contratar os mesmos funcionários na seleção Publica sabemos que vai ter indicação mas que faça 

pelo lado da economicidade. Eu gostaria que me provassem que contratar três por contrato 

emergencial sairia mais caro. Seria isso, uma boa semana a todos. Jose Nicolau Trescastro-

Bancada do PT Cumprimentou a todos os presentes. Eu vi aqui a nossa Líder de Governo se 

manifestando a respeito de calçamento de algumas ruas do nosso Município e ela elogiando e é de 

se elogiar mesmo a reunião que teve na Rua Amaral Ferrador pra que fosse calçada aquela rua mas 

eu tenho um outro posicionamento que o Executivo deveria também ter uma equipe pra fazer 

visitas ou largar um panfleto nas ruas influenciando a todas as ruas serem calçadas, até por que 

sabemos que o fluxo de veículos cada dia aumenta mais. Eu tenho recebido reclamações, moro na 

rua do Palanque e hoje nós temos as obras da BR 116 no Município e as caçambas estão buscando 

cascalho lá no Palanque quando é efetivo a puxada eles colocam um caminhão pipa pra dar uma 

amenizada na poeira. Na sexta-feira eu tentei falar com alguém da empresa mas não consegui, 

deixei recado, não colocaram nada nem no sábado, hoje pela manha fiz um contato novamente os 

moradores me cobraram logicamente dai as 17:00 hs da tarde foi o caminhão pipa mas quando ele 

estava chegando no entroncamento da Av. Passo do Mendonça acabou a agua deveria ter uns 20lts 

de água dentro da pipa. Peço para que o nosso Executivo agilize um pouco nesse processo de 

calçamento, vamos ter que nos mexer por que  além de valorizar os bens de cada morador fica 

bonito, facilita as coisas por que a poeira é tanta que já tem pessoas desacorçoadas, limpa de 

manhã as 10 hs já esta sujo de novo. E eu cito a rua do Palanque por que uma das ruas mais 

movimentada dentro do nosso Município, temos o colégio ali que tem mais de 500 alunos, temo 

acesso a Amaral Ferrador  e pra o interior. Tenho certeza que a Câmara e cada um de nós 

Vereadores estará a disposição para o que for preciso. Em relação ao IPE eu tive a cobrança de 
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alguns funcionários por conta do que a gente ouviu na rua de que não estava sendo pago o 

Convenio do IPE, eu quero reforçar aqui o pedido de que o Sindicato faça a reunião com os 

funcionários por que a informação que eu tenho é que outros Municípios estão trancando o 

aumento que o IPE esta reivindicando dos Municípios e por conta disso parece que esta havendo 

esse desentendimento das partes. Tem que ser tomada uma decisão ou que o Executivo faça um 

outro convenio mas que os funcionários não fiquem sem assistência. Com relação ao que foi 

falado aqui a respeito dos quebra-molas todos aqui tenho certeza que já foram cobrados e 

novamente eu vou reforçar aqui que o fluxo de veículos esta aumentando e tem pessoas que não 

respeitam e andam em alta velocidade e se existe alguma lei que proíbe a colocação de quebra-

molas então nós vamos ter que bater em todos os Municípios por que todos tem. E se nos aqui 

dessa Casa tivermos que liberar um dinheiro pra ajudar na colocação dos mesmos, nós faremos 

por que somos cobrados na rua. Vamos fazer não adianta dizer que é proibido por que é proibido 

andar em alta velocidade então se não respeitam vamos colocar quebra-molas pra obrigar a reduzir 

a velocidade. Eu estou a disposição pra conversar sobre esse assunto com quem quiser. Seria isso. 

Leonar Tuchtenhagem-Bancada PDT declinou da palavra. Malu K. Holz-Bancada PSB 

cumprimentou a todos os presentes. Gostaria de dizer que me fiz presente, o Ver. Gilnei, a Prefeita 

e o Vice na troca da gerencia da CEEE, o qual o Aurélio se despediu deixando um belíssimo 

trabalho, sempre nos atendeu muito bem, acredito que ninguém tem reclamações do trabalho 

prestado por ele. Deixando agora o Cássio, desejo toda a sorte pra ele que ele possa continuar o 

trabalho do Aurélio e no que depender de nós estamos aqui pra somar. Também me fiz presente 

junto com a Prefeita e a Secretaria Rose em uma reunião com o Diretor da Superintendência de 

Educação Profissional do Governo do Estado e o Coordenador de Educação a respeito do Ensino 

Técnico pra Otto Becker, nos vamos ter uma visita agora na quinta-feira do Diretor estamos com a 

tratativa bem avançada, então que de tudo certo. Como já foi falado pela Verª Wilma foram 

entregues 358 sacolas do P A isso nos deixa muito feliz de saber que o pessoa esta sendo assistido. 

Falar do IPE que hoje eu e a Verª Wilma tivemos uma reunião com a Camila nossa Assessora 

Jurídica e foi feita todas as tratativas necessárias, foi aceito nosso ultimo agravo agora no qual tem 

que vir pra Camaquã, pra Camaquã manda pra Porto Alegre, é bem complicado, mas já foi feito 

isso, os únicos municípios que ainda estão sem o IPE é Cristal e Don Feliciano, mas nos já 

estamos tratando, sabemos da importância que tem o IPE, quero também convidar a todos ao 

amistoso que terá no Campo Grande no próximo domingo, nos vamos ter um jogo de veteranos 

nas 9 horas da manhã, e na parte da tarde o sub 13 e o sub 15, então convidamos a comunidade em 

se fazer presente, eu concordo plenamente quando se fala em quebra mola, eu quero pedir, 

implorar, presidente que nos pudesse montar uma comissão, eu já pedi isso no ano anterior, que a 

gente pudesse montar essa comissão e tratar, que eu acredito que é de extrema importância os 

quebra molas, so que eu acho que no momento que começar a fazer os quebra molas, a maioria 

das pessoas vão querer na frente de  casa, então que nos podemos ter essa responsabilidade, então, 

que nos e a prefeitura possamos montar uma comissão, sabemos da importância de quebra molas; 

quero cumprimentar a secretária a secretaria de obras pelo encascalhamento que está sendo feito, e 

pelo patrolamento, seria isso muito obrigado a todos. Marcelo Luis Krolow-bancada PSDB  

cumprimentou a todos os presentes, tenho alguma considerações a fazer sobre os termos 

abordados, sobre calçamento, a questão de quebra molas, vou iniciar por esse ultimo abordado 
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pela Vereadora, sabemos que tivemos dois anos batalhando, e tentando de uma de uma certa forma 

fazer quebra molas em vários trechos de nossa cidade, lembro que foi solicitado pelo fluxo de 

veículos, também pelo número de crianças brincado na rua, e a alta velocidade que havia, por 

exemplo a rua Sete de Setembro, a rua Don Feliciano, a rua 29 de Abril, a Avenida Emancipação, 

enfim, foram varias citadas e nos sempre tivemos a mesma resposta, sempre pelo 

comprometimento que teria a secretária e a prefeitura, caso houvesse algum problema com algum 

veiculo, penso que formar comissão é importante, mas esse é o trabalho que o diretor de transito 

do nosso município tem que executar, pra isso nos temos um diretor de transito, que tem um FG, 

ele precisa ser cobrado em cima dessas situações, a lei não permite ponto, não permite, não se faz, 

qual é o risco, quem assina por isso, ter essa coerência; outra questão que ouvi, e feliz pela 

Vereadora Wilma, é que a  rua Amaral Ferrador, vai ser calçada, por uma iniciativa dos 

moradores, eu ouvia durante a campanha que nos teríamos 3 milhões para investimento de 

calçamento nas ruas, gratuitamente pela nossa comunidade, nos mudamos os discursos agora pelos 

últimos tempos, a gente sabe a dificuldade, que não esta sendo fácil a liberação de recursos pelo 

governo federal, mas nos tínhamos muito dessa conversa durante a campanha politica; A parte 

Vereadora Wilma: eu queria dizer que este documento eu tive em mãos ele, mas foi perdido o 

prazo, igual a Sanga Leste, se eu e a Malu não tivéssemos corrido a Porto Alegre tinha perdido 

também. Vereadora é obrigado a prefeitura só se ela tiver o recurso, a rua Canguçu esta 

protocolada como se não houvesse recurso ao município, não tem como iniciar uma obra, tem a 

contra partida do município, a parte de terraplenagem e a parte de mão de obra sabe que quem 

executa o trabalho é a prefeitura, se a prefeitura não tem o recurso em caixa, não adianta a gente 

comprar o material, não adianta ter o material na rua, assim que a gente tiver o AVAL, existe o 

recurso nos vamos calçar a rua e o material certamente será depositado ali na rua para que se possa 

fazer o serviço de terraplenagem, e a colocação do calçamento, em relação ao prazo Vereadora, 

isso é uma conversa que não convence ninguém, só vocês sabiam desse recurso de 3 milhões e 

desse prazo que venceu, porque esse prazo venceu, quem não encaminhou esse projeto, foi o 

Executivo anterior, vocês não faziam parte anterior no outro mandato, aquele recurso que veio da 

Sanga Leste  estava tudo protocolado e engavetado, no governo do estado, não vamos voltar a 

aquela discussão, e que se aproveitou um período de chuva, que ai já entra méritos do governo, pra 

encaminhar um novo protocolo por um projeto que já existia no governo anterior e que muito já se 

ressalto e se elogiou o trabalho que foi realizado pela secretaria de planejamento para que aquele 

projeto fosse contemplado da Sanga Leste, era um projeto já existente, todo mundo sabe, eu só 

estou falando em cima de promessas, onde as pessoas me cobravam; A parte Vereador Delmar: Só 

pra contribuir eu não sei de onde tiraram essa conversa de dizer que ia ter calçamento de graça, 

isso ai pra mim, faz três mandatos que eu estou, além de contribuição de melhoria, existe uma lei 

que não existe como calçar uma rua de graça, eu não estou entendo aonde querem chegar com 

isso, porque a rua Porto Alegre, foi por uma emenda do Deputado Federal, então os moradores vão 

ter que pagar o mesmo valor que nas outras ruas, não existe uma lei que não diga isso, então que o 

Executivo mande uma lei alterando dentro do regimento, diz que quando vem uma emenda do 

deputado existe uma contribuição pequena, mas sair na época de campanha e dizer que vai sair 

calçamento de graça, isso não existe. Esse assunto vai ser discutido em outras oportunidades 

gostaria de mencionar a respeito do IPE na sessão passada, eu havia argumentado com 
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representante do sindicato, onde eu participei de uma reunião do sindicato com o Executivo, 

gostaria de dizer que os funcionários procurassem os representantes da direção, até nos ali mesmo 

no sindicato, o IPE está sendo tratado; por fim vamos voltar esse assunto do lixo novamente 

semana que vem, não quero ser leviano nesse assunto, sabemos da lei da responsabilidade, 

tivemos a oportunidade de um encontro, de uma palestra do poder publico do Executivo em Porto 

Alegre, sabemos que é diferente é, mas estamos muito longe daquilo de ser feito, e nos temos que 

ter o entendimento de que temos que tirar o lixo da frente das casas com o menor custo, e eu 

entendo que o custo é alto, quero também elogiar o pessoal da SAMU, precisamos de um 

atendimento de socorro com um parente meu ate mesmo, estávamos indo lá pra fora, fomos 

prontamente atendidos, tiveram lá rapidamente para socorrer, quero também fazer um pedido 

simples até mesmo, pelo departamento de transito lá do posto, onde a ambulância da SAMU entra 

poeira demais, mas mesmo assim quero elogiar o trabalho da SAMU, seria isso, uma boa semana a 

todos. Paulo César Flores de Oliveira-bancada PMDB cumprimentou a todos os presentes, 

queria começar falando da nova posse do diretor do parque Eulálio Germano da Silveira, depois 

de muita batalha, hoje ele é o novo diretor, também quero comunicar a nossa comunidade sobre a 

expectaria veterinária, que se encontra vários dias fechados e que essa semana com certeza vai se 

decidir o estagiário que vai ficar lá auxiliando os nossos produtores do município, também quero 

fazer um pequeno comentário sobre o IPE, já fui procurado por varias pessoas que fazem o uso, 

causando um constrangimento muito grande, eu vejo por falta do Executivo não informa o 

funcionalismo sobre o cancelamento do IPE, isso é coisa lamentável que não pode acontecer, para 

que as pessoas não tenha um constrangimento quando vão consultar, e isso já aconteceu com 

muita gente, então temos que resolver a situação o mais rápido possível, seria isso, uma boa 

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, 13 de abril de 2015.      
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