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ATA N°07/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. 
REUNIÃO ORDINARIA. Às dezenove horas do dia 18 de Fevereiro 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, com ausência do Vereador Gilnei 
Carvalho Dutra. Dando continuidade passou-se a leitura da ata da ultima sessão, 
a qual foi lida e aprovada.  Após passou-se as CORRESPONDÊNCIAS 
RECEBIDAS: Gazeta Centro-Sul; Ofício José Candido Sechi; Oficio FENALEGIS; 
Folder IBRAP; Folder UVERGS; Oficio DPM; Oficio Circ. Nº 02/2015 do TCE; 
Oficio Sindicato. ORDEM DO DIA: PROPOSICÕES: Não houve proposições. 
PROJETOS DO LEGISLATIVO: Projeto de Lei nº 001/15 que dispõe sobre a 

revisão geral anual e aumento real aos vencimentos dos servidores da Câmara 
Municipal, apresentado em regime de urgência e aprovado.  PROJETOS DO 
EXECUTIVO: Projeto de Lei n°001/2015 Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
firmar contrato com a caixa Econômica  Federal e dá outras providências, 
Continua nas Comissões. Projeto de Lei n°053/2014 Dispõe sobre o serviço 
voluntário prestado por pessoa física ao poder público do município de Cristal, 
institui o programa ser voluntário e dá outras providências, continua nas 
comissões. Projeto de Lei nº002/15 altera a Lei nº 898/05 que dispõe sobre o 
regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, apresentado baixou as 
comissões; Projeto de Lei nº 003/15 que concede revisão geral anual e aumento 
real aos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais, 
apresentado em regime de urgência foi aprovado por unanimidade; Projeto de 
Lei nº 004/15  que altera a lei nº1106/09 que institui vale alimentação para os 

servidores públicos municipais, apresentado em regime de urgência e aprovado 
por unanimidade; Projeto de Lei nº005/15 que Reclassifica o quadro de salario 

dos servidores efetivos do nível 01 e nível 02 da administração publica municipal, 
apresentado em regime de urgência e aprovado por unanimidade;   GRANDE 
EXPEDIENTE: Ver. Gilnei Carvalho Dutra-bancada do PSDB cumprimentou a 
todos os presentes, agradeceu a Deus pela primeira vez esse ano esta fazendo 
uso da tribuna, quero agradecer ao Pastor Sidnei, agradecer a Diretora Otto 
Becker Claudia Schranck e a Prefeita Municipal Fabia Richter, por cederem as 
instalações da escola para o encontro de conferencia regional da fonte de vida 
onde tivemos pessoas de vários municípios do Estado, quero agradecer também 
a todos que participaram e que prestigiaram o nosso Município. A escola que esta 
sempre de parabéns, sabemos o esforço de manter aquela estrutura existente, 
cada ano que passa temos mais conquistas e o nosso povo principalmente do 
interior fica agradecido por ter essa estrutura. Ouvi diversas opiniões de pessoas 
até de fora do Estado, inclusive de gestores públicos, falando sobre os projetos 
desta Casa, sabemos que o aumento salarial é sempre é um tema polemico, mas 
Cristal todo ano que passa esta dentro de um cronograma orçamentário, podendo 
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dar sim aumento significativo, sabemos que todos funcionários merecem mais, 
mas temos que obedecer toda uma questão de orçamento como falei na minha 
justificativa de projeto, cada ano que passa vem aumentando mais a arrecadação 
do Município, que bom que esse aumento fosse maior; Quero fazer contribuição 
de apoio ao funcionário José Candido Sechi, que nos trouxe uma reivindicação 
que esta Casa possa estar enviando um oficio a operadora OI, que é a 
responsável pelos telefones públicos da cidade, e segundo levantamento do 
mesmo 90% dos orelhões não estão funcionando. Ver. José Nicolau Trescastro-
bancada do PT cumprimentou a todos os presentes, gostaria também de me 

solidarizar com o pedido do Candinho, vamos mandar um oficio de apoio em 
nome de todos vereadores com sentido que a OI fizesse um levantamento e um 
conserto desses telefones que não estão funcionando; Sobre as estradas quero 
salientar que estamos na época de colheita de arroz e outros cultivos do 
Município e algumas estradas não estão em boas condições como deveriam peço 
que a Secretaria de uma atenção especial a isso; Tivemos também uma reunião 
sobre os taxistas e eu já fui perguntado se tivemos algumas respostas sobre isso 
e eu e a Verª.  Malu fomos selecionados para participar de todas as reuniões 
,para que possamos ter uma relação entre os taxistas e tivemos a decisão de que 
vamos regulamentar e cobrar se estão trabalhando certinho, então peço a líder de 
governo que leve até a Prefeita para ela regulamentar os que ainda não estão 
regulamentados. Verª. Malu K. Holz-bancada do PSB cumprimentou a todos 
presentes e ao Secretário do SMTELC, pelo belíssimo carnaval, pelos blocos, 
escola de samba, carro humorístico ,  banda municipal que também esta de 
parabéns, da mesma forma falar do pedido do Candinho concordo com o 
Ver.Gilnei, Ver. Nicolau que agente possa estar enviando um documento de apoio 
de todos os vereadores, quero falar também dos projetos desta Casa, dizer que o 
aumento é muito bom, mas também não podemos dar o passo maior que a perna, 
que possamos trabalhar de acordo com aquilo que é feito pelo Executivo, 
cumprimenta O SIMUCRISTAL, cumprimentar o Executivo pela reclassificação 
como foi dito aqui, mas cumprimento a Prefeita Fabia por ter feito essa 
reclassificação junto com o SIMUCRISTAL. Marcelo Luis Krolow-bancada do 
PSDB cumprimento a todos os presentes, quero comentar sobre a luta junto ao 

sindicato, pela reclassificação é de extrema importância para que seja ressaltada 
a conquista, bastante importante para a categoria esperamos por todas as demais 
categorias, que nossos funcionários possam estar sendo beneficiados, sobre o 
vale alimentação quero dizer da importância que o mesmo tem embora não seja 
agregado ao salario e não seja conduzido durante a aposentadoria ele faz uma 
enorme diferença na vida dessas pessoas. Esta havendo uma necessidade de 
correção que hoje começa pelos níveis 01 e 02, nós tivemos o cuidado de estar 
buscando , de estar mencionando que o aumento poderia ser maior, mas que a 
situação econômica não nos permite, não da para fazer dividas sem saber se o 
dinheiro será certo ou não. Esperamos que o nosso Município saia dessa crise 
econômica que esta enfrentando.  Verª. Wilma Trapp-bancada do PSB 
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cumprimentou a todos os presentes, agradeceu a votação dos projetos, também 
gostaria de dizer que nosso carnaval esta muito bonito , perto das outras cidades, 
ele esta pequeno, mas muito alegre e bonito, os funcionários municipais e a 
banda municipal estão de parabéns e sobre as estradas quero informar que a 
patrola. 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 18 de fevereiro de 2015. 
 
 
 
 
Ver. Paulo Cesar Flores de Oliveira                           Ver. Marcelo Luis Krolow 
Presidente                                                                       Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


