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ATA N°014/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS 

REUNIÃO ORDINARIA. As dezenove horas do dia 30 de março 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: Of. n°207/2015/SCV, Of. SMED/N°089/2015, Of. 

n°16/2015, Oficio de Curso pratico sobre regimento interno da câmara municipal, Oficio de aspectos 

práticos da correlação entre poderes. ORDEM DO DIA: PROPOSIÇÕES: Vereador Delmar 

Maass da bancada PSDB: Requerendo, que após os Tramites Regimentais, seja enviada 

correspondência  ao secretário de obras, Arlei Spiering, no sentido deque se promova, a limpeza dos 

valos em frente a residência n°3234 na Av. Passo do Mendonça;  Vereador  Gilnei Carvalho Dutra 

da Bancada PSDB: Requerendo, que após os Tramites Regimentais, solicitando que seja enviada 

correspondência a Prefeita Municipal Fabia Richter, no sentido de que se promova através da 

Secretária competente, informações referentes ao andamento da obra do Campo Municipal, pois o 

local encontrasse de portões fechados e a empresa que faria a referida obra não esta mais sediada no 

Município, por tais motivos pedimos esclarecimentos se foi aberto novo processo de licitação e qual 

a previsão de inicio das obras;  Vereador Marcelo Krolow da bancada PSDB: Requerendo, que 

após os Tramites Regimentais, solicitando que seja enviada correspondência a Prefeita Municipal 

Fabia Richter, no sentido de que se promova através da secretária competente, informações referentes 

aos contratos realizados com as empresas de recolhimento de lixo desde janeiro de 2013, bem como 

todos os gastos realizados para execução do trabalho inclusive os repasses realizados a 

COOPCRISTAL;    PROJETOS DO EXECUTIVO: Projeto de Lei nº 07/15 altera a lei nº 

1178/10 que dispõe sobre a politica municipal de proteção aos direitos da criança d do adolescente, 

aprovado por unanimidade;  Projeto de Lei nº 008/15  que autoriza o Poder Executivo Municipal a 

firmar contrato temporário de excepcional interesse publico, aprovado por unanimidade; 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. Apresentado, baixou as comissões. 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. Apresentado, baixou as comissões. Projeto de Lei 

n°011/2015 Abre crédito especial no valor de R$ 13.700,00. Apresentado, baixou as comissões. 

Projeto de Lei n°012/2015 Autoriza o Poder Executivo Municipal  a firmar contrato temporário de 

excepcional interesse público. Apresentado, baixou as comissões. Projeto de Lei n°013/2015 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato temporário de excepcional interesse público. 

Apresentado, baixou as comissões. GRANDE EXPEDIENTE: Marcelo Luis Krolow-bancada 

PSDB cumprimentou a todos os presentes, dizer hoje da importância que tem um Vereador, tive a 

oportunidade de estar sexta num programa de radio aonde fui questionado em algumas situações que 

o nosso município vem atravessando, muitas vezes as pessoas não sabem do real trabalho que nos 

temos, às vezes não tem o conhecimento do que acontece dentro desta Casa, então quando nos temos 

uma reunião, como tivemos hoje, onde ficamos ouvindo, questionando, e agora com o pedido de 

documentos para fazer papel de fiscalizador, de agente do nosso município, aquele que foi eleito pela 
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comunidade para estar aqui representando, nos temos que ver a ciência naquilo que nos temos que 

buscar em cada reunião, a cada semana, eu falo isso para que se mude um pouco o conceito do 

Vereador,  não faço criticas em vão, não faço criticas para fazer politicagem,  as cobranças que 

tivemos aqui nesta tribuna, elas vão permanecer, esperamos que no envio da minha proposição 

pedindo que seja feito todo relatório, esperando receber nesta Casa tudo em questão do lixo, neste 

período de dois anos, tudo relacionando a cooperativa, relacionando aos custos para que nos posamos 

fazer uma analise completa, que possamos estar estudando as leis e no que nela mudou, qual o real 

comprometimento em cima disso tudo, nos vamos ser cobrados futuramente, que todos aqui 

possamos reagir como agentes responsáveis pelas finanças também do município, embora não seja 

nos que administramos, então tenho usado muito essa tribuna para falar isso, então que as pessoas 

nos cobrem, não só em questão de pedir para arrumar uma rua, uma estrada, ou um bueiro, mas que 

cobrem a nossa postura, que possamos estar reforçando o crescimento do nosso município, e que esta 

Casa seja vista com outros olhos na comunidade, que as pessoas que daqui a dois anos forem votar 

novamente, votem com consciência, que enxerguem esse trabalho   que a gente faz aqui, eu faço esse 

desabafo porque nos somos muito cobrados na rua, muitas vezes somos cobrados com intuito de 

achar que temos o poder de aplicar dinheiro, nos não temos esse poder, a gente não tem o dinheiro 

para aplicar, temos o papel de agente politico para conseguir recursos com os deputados que fica 

totalmente limitado, todos vocês sabem, temos um município pequeno, com 5 mil votos validos, 

então trabalhar em cima destas questões, e a cima de tudo dentro daquilo que é a nossa função que é a 

que temos que desempenhar aqui, é isso que eu sempre tenho falado, deixo uma boa semana a todos. 

Paulo César Flores de Oliveira-bancada PMDB cumprimentou todos os presentes, já contribuindo 

com o Vereador Marcelo, sobre essa ultima sexta feira, programa de grande utilidade para o nosso 

município, nos Vereadores que temos a responsabilidade de responder as perguntas, onde lá fomos 

questionados, como presidente eu tive o dever de comparecer, juntamente com os demais Vereadores 

que pudessem estar presentes, quero também dizer que nessa ultima sexta feira, junto com o 

Vereador Arion Braga de Canguçu, onde ele passou um documento para está Casa e me fez um 

convite para nós comparecermos ao DAER, para tratarmos sobre a empresa Puchalski que parou a 

mais de ano com a linha canguçu/Camaquã, nós temos que correr atrás de um novo recurso, pois 

todos nos somos muito sobrados, mas eu vou atrás porque sou o representante desta Casa, e nós por 

meios legais de engajamos juntos, eu e o Vereador Arion, juntamente com a força de cada um de 

nossos colegas Vereadores, onde fomos recebidos muito bem pelo DENIT,então nos aqui, vamos 

fazer de tudo, vamos correr atrás porque a nossa comunidade não pode ficar sem esse transporte, 

aonde a gente sabe da luta da Prefeita, aonde ela já esteve lá no DENIT, lutando por essa causa, e 

esse é o nosso dever, lutar pelo bem comum da nossa comunidade, e é isso que estamos fazendo, e 

que torçamos que quando for a Canguçu na reunião, essa linha volte a funcionar, também estive na 

secretária da agricultura, do nosso estado, tratando de assuntos do nosso município, também estive na 

agencia do Banrisul, por saber do mal atendimento que está tendo no nosso banco, aonde não tem 

uma pessoa para auxiliar os nossos aposentados, que vão lá para receber e precisam de alguém, e não 

tem, então já foi enviado um documento, pedindo um auxiliar para ajudar as pessoas no nosso 

Banrisul, e com isso eu quero tranquilizar os aposentados, em breve terão esse auxilio, quero deixar 

um bom dia a todos. Wilma Trapp-bancada PSB cumprimentou a todos os presentes, todos estarão 

recebendo um imã de geladeira com o calendário de recolhimento do lixo do nosso Município, peço 
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que cada um faça a sua parte para que chegue esse lixo na Cooperativa de forma adequada, na minha 

casa eu separo. Então eu peço a toda Comunidade que façam a sua parte. A Barbara Pinzon vai a 

Brasília com suas despesas todas pagas pelo SEBRAE ela vai ganhar um reconhecimento pelo 

trabalho prestado ao Município, parabéns a ela. O  muro do nosso Cemitério Municipal esta sendo 

concluído, esta limpo, e bonito graças a essa verba que veio da Defesa Civil, então parabéns ao nosso 

Município pelo belíssimo trabalho. Quinta-feira a partir das oito até as quinze horas vão ser vendidos 

peixes na Praça Os Pioneiros e depois das quinze vai ser vendido na Formosa e produtos coloniais 

também, convido a nossa população que prestigie e compre seu peixe ali. A Estratégia da Saúde da 

Família vai ter uma vez por mês na Antônio Curi, segunda quinta do mês sempre na parte da tarde 

nos dias: 09 de Abril, 14 de Maio e dia 11 de Junho. E no Capão das Cinzas na Igreja do Nativo vai 

ser na quarta quinta do mês nos dias: 23 de Abril, 28 de Maio e 25 de Junho sempre à tarde também. 

E dia 06 de Abril estaremos recebendo mais um médico do Mais Médicos,  já temos três médicos 

cubanos agora fomos contemplados com mais um o nome dele é Ariel. Semana passada fui a 

Camaquã visitar uma ONG e eu dou os parabéns pra Ivania pela coragem e iniciativa dela de cuidar e 

arrecadar esses animais, tudo bem limpinho, bem tratados de ter em torno de uns 150 animais são 

todos separados. Então eu peço aos meus colegas  vamos dar o ponta pé inicial eu tenho um grupo de 

25 pessoas mas precisamos da colaboração da comunidade dos demais colegas. Vamos ir em outras 

ONGS para gente ver como funciona, quero convocar uma reunião para semana que vem pode ser 

nessa Casa ou na minha residência para nós ver como devemos proceder; Quero desejar a todos uma 

Feliz Páscoa.  Delmar Maass-Bancada PSDB cumprimentou a todos os presentes. Quero começar 

falando da Empresa Puchalski que o Ver. Cesar falou da luta para que volte essa linha volte e desde o 

inicio do ano eu falei com o nosso Presidente da Casa Ver. Cesar: Essa Casa tem que se mobilizar, 

algo tem que ser feito para aqueles que dependem dessa linha por que muitos estão sendo 

prejudicados, muitos agricultores não tem veiculo pra vir até a cidade. O Governador hoje é do seu 

Partido é o Sartori, e a uma intercessão dos Vereadores do nosso Município, os Vereadores de 

Canguçu juntamente com os Prefeitos nós temos que medir forças, então parabéns Presidente estou 

contigo para irmos e tomarmos as medidas, fazer reuniões, através de alguns debates para que se 

desate essa situação. Que se marque de uma vez essa reunião já tem data Presidente? A parte Ver. 

Cesar, não assim que for marcada virá um Oficio para essa Casa nos convidando a participar por que 

estamos engajados juntos nessa luta. Ver. Delmar Pode Contar comigo e com os demais Vereadores 

vamos estar nessa reunião. A respeito da Proposição do Ver. Marcelo de pedir relatórios do contrato 

com a Cooperativa que foi falado na reunião nessa Casa hoje que eu não pude ficar até certo 

momento, mas o que se pode ver é que se fez esclarecimentos de algumas situações que se passam 

com a Cooperativa e a nova Empresa que pegou para recolher o lixo orgânico e o lixo reciclável vai 

ficar com a mesma Cooperativa dentro dessa Proposição vamos ver de que maneira esta sendo gasto, 

de que maneira esta sendo investido, de que maneira esta sendo cuidado a situação do lixo. Nós 

ouvimos a Prefeita Fabia, alguns Secretários foi produtivo, foi bom e dentro dessa fala vamos olhar 

os relatórios, os contratos, os Decretos e ver de que maneira estão sendo conduzido. Infelizmente a 

Cooperativa não teve condições de fazer todo o recolhimento é muita coisa, e agora essa outra 

Empresa foi contratada para ajudar. Foi tudo por Decreto não passou nada por essa Casa talvez foi 

falha nossa de não ter pedido relatórios, de trazer a essa Casa para prestar esclarecimentos, para saber 

de que forma esta sendo investido o nosso dinheiro Publico dentro do recolhimento do lixo. Quero 
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parabenizar o Secretario de Obras por alguns acessos de entradas que foram arrumadas de tanto a 

gente pedir,  foi demorado mas foi bem feito alguns moradores estão satisfeitos, mas eu fui cobrado 

pela estrada da Santa Tereza e eu estive duas vezes essa semana lá está terrível aquela estrada não da 

para trafegar talvez creio que essa semana vão arrumar. A parte Verª Wilma parece que estão indo 

amanha para lá essa semana já vão ser arrumada a prioridade é Santa Tereza e Colônia Nova. Que 

bom por que varias vezes foi pedido a minha pessoa que tivesse algum resultado. Ver. Delmar Pedi 

ao Ver. Marcelo que enfatizasse no Programa Roda Viva a situação das estradas da Santa Teresa  

porque estão intrafegáveis, temos que exercer a nossa função que é de fiscalizar. Infelizmente o 

politico hoje esta com uma imagem  ruim é isso nos machuca mas eu quero dizer que nesse meu 

terceiro mandato. Quero desejar uma feliz pascoa a todos cidadãos Cristalenses que Deus abençoe a 

todos. José Nicolau Trescastro-bancada do PT cumprimento a todos os presentes, quero reforçar o 

que meus colegas falaram em relação ao programa roda vida que na sexta – feira não me fiz presente 

por que não estava no Município, é um programa de muita importância por que passa informações 

para toda a comunidade e com certeza quando houver um próximo convite eu estarei lá pois a nossa 

função é de ser  porta – voz do Povo e que a Comunidade não precisa se constranger na hora de nos 

perguntar  ou de nós cobrar alguma coisa ; Gostaria de reforçar sobre as escolas da Colônia que dois 

agricultores me pediram hoje e eu me comprometi de falar na tribuna esta na época da colheita e não 

tem condições de andar. Novamente vou falar sobre a propriedade do Sr. Irineu Caldasso que foi 

adquirida pelo Banco da Terra que estão com problemas do corredor. A respeito dos médicos 

cubanos, temos três agora vamos ser contemplados com mais um através do Governo Federal, peço 

então mais uma vez que a Prefeita reveja essa função do reajuste da ajuda de custos dos médicos. 

Desejo uma feliz pascoa. Malu K. Holz-bancada do PSB cumprimentou a todos os presentes, quero 

deixar os meus cumprimentos a Secretária Barbara que teve seu trabalho reconhecido na Secretaria 

da Fazenda, sua dedicação no tempo que foi responsável por aquela pasta. Recebeu o convite para 

participar do encontro dos Municípios em Brasília, esta indo representar nosso Município. Foram 

pouquíssimos Municípios do RS que tiveram esse reconhecimento; Sobre os médicos cubanos são 

três o Dr. Ariel que vai chegar agora dia 6 ele é brasileiro vem através do PROVABE; Sobre as 

estradas eu tive em reunião com a Prefeita e o Sec. Arlei e fui informada que as maquinas estão indo 

para a Colônia Nova para fazer o patrolamento; Quero informar que a vacina do HPV já começou a 

ser feita e é de extrema importância para as meninas de 9 a 11 anos; Na quinta-feira na praça estará 

acontecendo a feira do produtor e feira do peixe. Quero pedir a comunidade que cuide e preserve a 

decoração de pascoa que foi feita com poucos recursos, mas com muito carinho, como aconteceu a 

depredação do poste de iluminação na calçada em frente ao Capão da amizade, acho que todos 

devemos cuidar. Mais nada havendo a tratar foi encerrado os trabalhos desse legislativo e lavrada a 

presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e Secretário. Sala das sessões, 30 

de março de 2015. 

 

Ver. Paulo Cesar Flores Oliveira                                Ver. Marcelo Luis Krolow 

Presidente                                                                 Secretário 

           


