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ATA N°06/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. 
REUNIÃO ORDINARIA. Às dezenove horas do dia 09 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: Oficio n° 52/2014 Deputado Estadual OS; Ofício n° 15/2015 Gabinete 

Prefeita; Ofício 019/2015 SEMTELC; Oficio n° 015/15 SMS; Ofício nº015/2015 SMED; 
Ofício n° 18/2015 Gabinete Prefeita; Folders UVERGS; Folha De Pagamento. ORDEM 
DO DIA: PROPOSICÕES: Vereadora Wilma Trapp, solicitando que seja enviada 
correspondência a OI, no sentido de requerer a roçada e limpeza nas propriedades 
responsáveis pela referida empresa. 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, apresentado baixou para as 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. GRANDE EXPEDIENTE: Wilma Trapp-bancada 
PSB cumprimentou a todos os presentes, primeiramente eu queria falar que sábado 
ultimo  teve a escolha da Miss Praiano, onde foi escolhida a Marina Martins  Nunes de 
Camaquã do time do Chelsea, tivemos vinte candidatas participando do concurso, a um 
custo de R$ 50,00 reais cada uma, e a Marina levou seus 500,00 reais; Também  nesse 
final de semana aconteceu a primeira feira de artesanato, costura,  além da feira de 
petiscos, onde o Sr. Roberto ganhou em primeiro lugar; Tia Lena que ganhou em 
segundo lugar e o terceiro lugar foi o Cavalinho; E amanha teremos na Praça  a mais 
famosa Banda Gospel, um custo que foi bancado pelas empresas  do Município,  Hoje 
na Escola Antônio Curi teve uma reunião para a implantação de dois turnos na escola, o 
turno da manhã e da tarde, onde foram acertados os horários dos ônibus; Quero aqui 
convidar os Cristalenses para o nosso Carnaval que será nos dias 13 e 14 de fevereiro 
na rua Dom Feliciano, vai ser um carnaval mais em conta porque se sabe que o dinheiro 
é curto, com isso a Prefeita optou por um carnaval mais simples, participando os blocos 
daqui da cidade, junto com a Banda Municipal, então convido os meus colegas e a 
comunidade em geral para participar do Carnaval; Saliento que o rodeio que seria 20, 21 
e 22 não será mais realizado, por falta de um liberação dos órgãos responsáveis; Quero 
agradecer aos soldados que fizeram parte da Operação Golfinho em nosso Município; 
Quero comunicar que as  patrolas estão no Capão das Cinzas, hoje mesmo o Vereador 
Leonar estava me cobrando que as estradas estão  ruins, mas quero dizer vereador que 
as três maquinas então pra fora porque fizeram toda a estrada geral, e estão agora no 
Paraiso, eles estão encascalhando e patrolando as estradas, fazendo um ótimo trabalho, 
estão fazendo as roçadas também, arrumando as entradas das propriedades que não 
eram arrumadas antes; Comunico que a Prefeita fez um contrato com o Hospital São 
João da Reserva, pra ter dez endoscopia por mês, então Janeiro já foi feito dez e agora 
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mais cinco dia três e mais cinco dia vinte e sete. Marinaldo F. Kruger-bancada PMDB 

cumprimentou a todos os presentes, quero salientar que eu estou tendo bastante 
reclamação das estradas lá de fora, principalmente os travessões, as roçadas que estão 
faltando nas entradas, o pessoal reclama que há bastante demora na realização desses 
serviços, mas onde já foi feito esta em perfeito estado a estrada. A parte Wilma: Queria 

dizer que eles estão lentos porque estão encascalhando e arrumando e tinhamos duas 
maquinas são três. Ver. Marinaldo: Eu só estou repassando as reclamações até porque 
eu ando diariamente nas estradas e realmente está bem crítico. Delmar Maass-
bancada PSDB cumprimentou todos os presentes, assim como o Vereador Marianldo, 

quero falar das estradas, quero saber o porquê deixar para ultima hora, daqui alguns 
dias as aulas irá começar, a produção agrícola está sendo escoada, é muito atraso e 
isso trás um transtorno para os agricultores, que tem a dificuldade de tirar seus produtos 
de casa, a Prefeita até falou na reunião na Antônio Curi que a maquina estava em 
manutenção, mas que bom que a patrola hoje esta apta a trabalhar, porque a poucos 
dias nos tínhamos uma patrola trabalhando a outra estava em manutenção, agora é tirar 
o chapéu para os funcionários, porque isso tudo em pouco tempo não vai ser fácil; eu 
deixo uma sugestão para a líder de governo, que a Prefeitura,  contrate uma equipe de 
roçada, porque fazer as duas coisas nessa época, vai ser difícil, e não vai chegar ao 
ponto final, então tem que ter um planejamento, porque as patrolas e as caçambas 
focam exclusivamente para a manutenção das estradas, ou façam uma mutirão com a 
secretaria da agricultura, além disso também tem a  entrada do Sr. Renato, no Alto do 
Mendonça, com referencia ao bueiro, fazem dois meses que nos pedimos, a troca do 
cano que esta quebrado, a entrada esta péssima; Hoje pela manha fiz parte de uma 
reunião dos moradores da Colônia Nova, estive ali porque ano passado os moradores já 
não estavam contentes pelo transporte, não é por causa da maneira que foi licitado, mas 
sim pela maneira que se estava pegando os alunos e largando, as crianças levantavam 
muito cedo e chegavam nas escolas muito cedo, ficavam 40 min. esperando nas 
escolas, crianças pequenas, mas com o entendimento nessa reunião, os moradores 
daquela localidade da Colônia Nova e dali da Santa Tereza, vai ter dois turnos, nessa 
manhã foi decidido, e quero dizer que os pais daquela comunidade estão de parabéns 
porque praticamente dois anos difíceis, lutando, reivindicando, várias vezes nos ligavam 
em questão do transporte, deficiência, hoje de manhã foi falado que o ônibus estava 
muito precário nos nem tocávamos nesse assunto mas estava precário e a Prefeita lhe 
prometeu que ia ser rígida em cima do veiculo, do ônibus, de todos requisitos, e também 
do horário; Para Finalizar quero convidar a todos para prestigiar a Banda Opus Dei, que 
estará em nossa cidade, é um grupo de louvor gospel.  Marcelo Luís Krolow-bancada 
PSDB cumprimentou a todos os presentes, mais uma vez fala sobre as estradas está se 
tornando repetitivo e redundante, sabemos toda de dificuldade que estamos 
encontrando, na sessão anterior já tinha se comentado sobre ruas dentro da sede, 
passamos por um período  sem patrolamento das ruas, hoje as mesmas se encontram 
um pouco melhor, e baseado nisso em analise ao relatório enviado a essa casa 
referente ao terceiro quadrimestre de 2014 as vezes a gente não entende porque 
algumas coisas não acontecem, recursos financeiros nos sabemos que não é o caso 
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nós temos, e o nosso orçamento passado, quase 20% do que era previsto no orçamento 
de 2014, eu creio que muito se deve, se não me engano dois milhões foi em relação ao 
que não estava orçado e que veio da defesa civil pra obra de execução, o orçamento 
não fugiu tanto daquilo que era previsível para o ano, mas em cima disso algumas ações 
que deixam de ser tomadas pelo Executivo, muitas vezes vem no que eu falava na 
sessão anterior, sendo uma falta de planejamento como a pouco falou o Vereador 
Delmar, pois estamos no período que mais se precisa das estradas, temos que fazer um 
planejamento maior, nos estamos a todo vapor na época da colheita do arroz,   nos 
precisamos ter uma atenção especifica para que esse tipo de coisa não aconteça ano a 
ano, e que isso não se torne repetitivo no nosso uso da tribuna aqui, e esse tipo de 
reclamação que nem é providente da gente muitas vezes, e sim dos agricultores, então 
ter esse cuidado é fundamental, nos estamos com o nosso orçamento em dia, a partir 
das próximas sessões eu vou trazer um estudo mais aprofundado  em cada uma das 
secretarias, em cada uma dos recursos aplicados, o que foi feito, de que forma foi feito, 
para agente estar discutindo e analisando essa situação que cabe a nos no legislativo, 
estamos fazendo uma analise, trazendo também uma sugestão para o executivo para 
que as coisas posam acontecer de outra forma naquilo que está errado, e o que está 
certo obviamente segue do jeito que esta; também quero deixar uma colocação que não 
foi feita no uso da tribuna mas que a uma reclamação e que hoje    nos conversávamos 
a tarde aqui nessa Casa, são os banheiros químicos instalados no balneário uma 
dificuldade muito grande, um mau cheiro horrível, não sei se esta sendo feito o 
recolhimento adequado ou é muita demanda e ai não consegue se manter limpo, porque 
nos tínhamos os banheiros ano passado ainda e era aqueles banheiros que não pode 
ter mais no nosso balneário, foi necessário a retirada de lá, mas enfim, vamos fazer uma 
analise de o porque não esta dando vencimento em manter limpos aqueles banheiros 
instalados, se é na questão do recolhimento ou se é  na questão de limpeza com muita 
demanda. Malu K. Holz-bancada PSB cumprimentou a todos os presentes, inicialmente 
cumprimenta a Prefeita Fabia pela passagem de seu aniversário ontem, desejar muita 
força, saúde, cada vez mais dedicação que é o que não falta para ela, administrar o 
nosso Município, cumprimenta o Executivo pela petulância de arriscar os dois turnos na 
escola Antônio Curi, sabemos do gasto, mas sabemos que é necessário este 
investimento, então cumprimento o Executivo por esse passo dado, é muito investimento  
na educação  que é necessário, cumprimenta a secretaria da cultura pela miss praiano 
sábado, pela feira de petiscos neste final de semana, também convido a todos  que se 
façam presente as 19:30 horas na praça no show gospel, e convido também para o 
carnaval nos dias 13,14 na rua Dom Feliciano, que nos posamos estar nos divertindo 
curtindo a festa, então peço para que toda população se faça presente para podemos 
fazer uma belíssima festa, cumprimenta a Secretaria da Saúde que fez um contrato com 
o Hospital da Reserva, onde o Município poderá fazer dez endoscopias/mês e quero 
deixar um recadinho a todo o pessoal do interior que esteve afastado do ensino médio 
que pudesse procurar a escola Otto Becker, ou  secretaria de educação, pra deixar seu 
nome lá, estamos trabalhando forte para fazer o ensino médio na escola Otto Becker, 
nos precisamos desta listagem, um bom número de demanda, para ter mais força com a 
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coordenadoria.  Paulo César Flores de Oliveira-bancada PMDB cumprimentou a todos 

os presentes, queria falar sobre a reunião que estivemos presente juntamente com o 
Vereador Delmar e a Prefeita Municipal Fabia, hoje na escola Antônio Curi, uma reunião 
muito importante à gente sabe o quanto aquelas pessoas nesses últimos anos passaram 
dificuldades com o transporte escolar, por causa dos horários, crianças pequenas, que 
tinham que sair muito cedo se suas residências, aonde trás uma grande preocupação 
aos pais, eles nos procuraram diversas vezes, e hoje finalmente teve êxito, saímos de lá 
com a decisão tomada, pela Prefeita Municipal e com a concordância dos pais, que será 
dois turnos para facilitar para aquelas crianças do pré, primeiro ano, segundo ano e 
terceiro ano no turno da tarde, isso vai melhorar bastante, também foi discutido bastante 
sobre as condições dos ônibus escolares, onde a Prefeita se empenhou bastante em 
relação que os ônibus estejam em bom uso, para o transporte das crianças, porque 
quando se fala em criança se tem muita responsabilidade, e os ônibus tem que ter essa 
segurança, para que não venha acontecer um transtorno no amanhã. Nós fomos até lá, 
e já sabiamos das condições que se encontram as estradas do Município, sabemos que 
o mês de janeiro choveu muito e as maquinas estiveram paradas e isso causou um 
transtorno muito grande, onde também não adiantava patrola, porque sou contra o 
patrolamento, sou a favor do projeto do encascalhamento, porque trás economia e 
segurança para as pessoas que passam na estradas, porque  não adianta passar a 
maquina e vim tirar tudo aquele cascalho e da um transtorno muito grande, eu acredito 
que nosso funcionários do município, eles vão ter que trabalha muito, porque as 
condições que se encontram, as estradas em geral e as ruas das nossa cidade é muito 
precária, mas já esta começando a melhorar, acredito que o secretario não pare de fazer 
o encascalhamento na nossa estradas, na nossas ruas, isso é o mínimo que podemos 
fazer para os nosso produtores e para os nossos contribuintes que pagam os impostos, 
e querem ver nossa cidade em condições para poder fazer o escoamento dos nossos 
produtos: Essa semana passada estive na rádio falando sobre os entulhos da nossa 
cidade e graças a Deus estão sendo retirados, isso foi muito cobrado de nos vereadores 
e nos trabalhamos para que isso acontecesse, então que bom que estão se 
movimentando; Também queria falar sobre os banheiros de nosso balneário assim como 
o Vereador Marcelo levantou, que se encontra com mau cheiro horrível; Sobre a escolha 
da miss praiano e não sei como as pessoas aguentavam o cheiro que lá estava, é muito 
desagradável, é uma pena que aqueles banheiros de antes não pode mais ser usado, 
porque esses ai não deram certo, não tem como aguentar o mau cheiro em dias de 
eventos no nosso balneário, junta muita gente, e o uso é muito mais frequente, mas 
espero que o secretario aja da melhor forma possível pra corrigir isso, tenho certeza que 
todos que vão visitar o nosso balneário vão agradecer, porque não tem condições;  
Nada mais havendo a tratar foi encerados os trabalhos deste Legislativo e lavrada a 
presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e Secretário. Sala 
das sessões, 09 de fevereiro de 2015. 
                        
Ver. Paulo César Flores de Oliveira                                    Ver. Marcelo Luis Krolow 

                 Presidente                                                                              Secretário 


