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ATA N°013/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. 
REUNIÃO ORDINARIA. Às dezenove horas do dia 23 de março 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 e Gilnei Carvalho 
Dutra. Dando continuidade passou-se a leitura da ata da ultima sessão, a qual foi lida e 
aprovada.  Após passou-se as CORRESPONDENCIAS RECEBIDAS: Of. Nº 013/15 da 
SMOT;  Of. Nº 014/15 SMOT; Of. Nº 15/15 da SMOT; Of. 049/15 do Gab. Da Pref. 
ORDEM DO DIA: PROPOSICÕES:  Ver. José Nicolau Trescastro - bancada do PT, 
requerendo que após os tramites regimentais, seja enviada correspondência ao 
Secretário Municipal de Planejamento, solicitando que o mesmo envie a esta Casa    a 
copia e o croqui do Projeto de Construção do Prédio do Centro Social de Apoio ao 
Trabalho da Mulher. Ver. José Nicolau Trescastro-bancada do PT solicitando que seja 
enviada correspondência a Secretaria Municipal da Fazenda para que a mesma informe 
a esta Casa toda movimentação financeira da Cristal Tabacos referentes ao período de 
2013 e 2014.  PROJETOS DO EXECUTIVO: Projeto de Lei n° 007/2015 Altera a Lei 
n° 1178/2010 que dispõe sobre a Politica Municipal de proteção aos Direitos da 
Criança e do Adolescente e dá outras disposições. Aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei n° 008/2015 Autoriza o poder Executivo Municipal a firmar contrato 
temporário do excepcional interesse público. Aprovado por unanimidade.  GRANDE 
EXPEDIENTE:  Verª. Malu K. Holz – bancada do PSB cumprimenta a todos os 

presentes, cumprimenta também ao Poder executivo por estar fazendo uma força tarefa 
em benefícios das mineradoras do Município, sabemos da importância dessas empresas 
para nós: Quero cumprimentar também ao pessoal do STE que tiveram no Município, 
fazendo a caravana do mirim na praça os pioneiros, com um importante material 
distribuído para as crianças, além da secretaria que foi a responsável pela realização 
desse evento; Ver. Paulo Cesar Flores de Oliveira – bancada do PMDB cumprimenta 

aos presentes,  e fala sobre sua viagem a Porto Alegre juntamente com os Vereadores 
Gilnei, Marcelo e Delmar onde estiveram na Secretaria de Economia e Desenvolvimento 
para tratar de diversos assuntos importantes para o Município, também fui tratar da 
nomeação do novo diretor do Parque Bento Gonçalves, que é de grande importância 
cultural para o Município. Informa que foi procurado por um morador da rua Marau que 
fez uma reclamação referente a limpeza das ruas, peço ao Secretário de Obras que 
tome providencias, junto a empresa contratada para realizar tal serviço, assim como 
peço também que o mesmo faça o recolhimento dos pneus que estão jogados a céu 
aberto em frente a referida  secretaria, pois há uma grande preocupação com o foco de 
dente existente hoje no Pais, também foi feita uma capina e o lixo esta jogado na rua. 
Além das ruas esburacadas que estão em péssimas condições, fico feliz que o pedido 
do Ver. Delmar de arrumar a estrada de acesso a estancia das corujas foi atendido, pois 
a mesma não tinha mais condições de trafegabilidade; Mais uma vez venho alertar sobre 
o perigo existente pois hoje o trator da copeerativa estava trafegando na BR com 3 
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pessoas em cima do para-lamas, um enorme perigo de acidente, pois os mesmos estão 
trabalhando e tem que ter o mínimo de segurança e condições de trabalho. Verª. Wilma 
Trapp – bancada do PSB, cumprimenta a todos e responde ao Ver. Cesar sobre as 

ruas esburacadas as maquinas estão trabalhando pois existe um cronograma de 
trabalho,  e o interior esta sendo atendido no momento, e posteriormente a cidade, sobre 
a cascalheira da Santa Teresa onde estavam tirando o cascalho a Prefeitura começou a 
fazer o trabalho de reparação do referido local, para que o proprietário não fosse 
apontado. Ver. Delmar Maass – bancada do PSDB ¸solicita que seja mandada uma 
correspondência a STE, para que os mesmos informem quais as obras estão sendo 
licitadas e realizadas e também de quando vai começar a obra de duplicação dentro do 
perímetro urbano da cidade, sugiro que alguém compareça para prestar tais 
informações; Sobre os projetos que vem para esta casa referente ao beneficio para o 
município todos serão aprovados até por unanimidade se for para o bem de todos, e 
dentro disso quando me refiro a arrumar entradas de proprietários não e algo que é de 
hoje são necessidades do ano passado já, somos sabedores que existe um cronograma, 
mas somos cobrados pela comunidade. Também quero salientar que estive verificando 
que a parati da secretaria da saúde que é usada para buscar as pessoas em casa, a 
mesma encontra-se em péssimas condições podendo causar um acidente pois 
encontra-se em precárias condições, além de estar muita suja, peço ao secretario que 
olhe com carinho esse problema. Ver. Gilnei Carvalho Dutra-bancada do PSDB, 

cumprimenta a todos e de inicio parabeniza o Ver. Delmar pela passagem de seu 
aniversario; Sobre os questionamentos que são feitos pelos colegas é muito interessante 
pois todos nós temos o mesmo objetivo de querer o bem da comunidade. A respeito da 
proposição protocolada semana passada sobre o carnaval/2015, vou reiterar o pedido 
por faltar alguns documentos importantes, assim como alguns sem assinatura do 
ordenador de despesas, são coisas que temos que ter cuidado porque são passiveis de 
apontamentos. 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, 23 de março de 2015. 
   
 
 
 
Ver. Paulo César Flores de Oliveira                    Ver. Marcelo Luis Krolow 
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