
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL 

 
"NO LEGISLATIVO ESTÁ A SUSTENTAÇÃO DA DEMOCRACIA" 

Rua Largo Capão da Amizade 34, fone/fax. (0**51)36781277 - CEP. 96.195-000 - CRISTAL/RS 
e-mail:cmvcris@terra.com.br 

ATA N°09/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. 

REUNIÃO ORDINARIA. Às dezenove horas do dia 02 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 CORRESPONDÊCIAS RECEBIDAS: 

Oficio SEMTELC/N°039/2015, folder UVERGS. ORDEM DO DIA: PROPOSICÕES: 

Proposição Vereador Gilnei Carvalho Dutra-bancada do PSDB,  após os tramites regimentais, 

seja enviada correspondência a Prefeita, no sentido de que o município através da secretaria 

competente, remeta a esta Casa, a cópia dos orçamento, dos empenhos, notas fiscais, e eventuais 

contratos firmados referente a realização do evento do Carnaval/2015. Proposição Vereador José 

Nicolau Trescastro-bancada do PT; após os tramites regimentais, seja enviada correspondência a 

ECOSUL, solicitando esclarecimentos referentes a isenção de tarifa de pedágio para moradores 

residentes após a praça de pedágio sentido Camaquã-São Lourenço. PROJETOS DO 

EXECUTIVO: Projeto de Lei n°006/2015 Extingue os cargos de auxiliar de serviços gerais e 

merendeira e dá outras providências. Apresentado baixou para as comissões. Projeto de Lei 

n°002/2015 Altera a Lei n°898/2015 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do 

município e dá outras providências. Reprovado, 02 votos a favor da Vereadora Malu Holz e Wilma 

Trapp, 06 votos contra, dos Vereadores Delmar Maass, Leonar Tuchenhagem, Marcelo Krolow, Jose 

Nicolau, Marinaldo Kruger e Gilnei Dutra.  GRANDE EXPEDIENTE: Gilnei Carvalho Dutra-

bancada PSDB cumprimentou a todos os presentes,  manifestar ao apoio do comércio cristalense, 

que se fizeram presente hoje juntamente com o protesto dos caminheiros, infelizmente passamos um 

momento delicado no nosso país, talvez as pessoas não tenham dimensão do problema que nos 

vivemos economicamente, independente de comissão partidária, se estivesse sendo com o meu 

partido eu teria a mesma postura, e quero ser solidário e pedir nesse momento, que nada acontece, 

Brasil é um país tão rico, mas infelizmente atravessa economicamente uma situação de incerteza, 

porque tudo pode acontecer, sou favorável ao tipo de protesto que foi feito hoje na nossa cidade, 

espero que tenhamos uma proteção de vida muito abençoada, porque não sabemos do nosso futuro, 

temos aqui uma representante de comércio, a Vereadora Wilma, não sei se partiu dos comerciários, 

quero parabenizar a ACIC, mostramos que somos um povo pacifico. José Nicolau Trescastro-

bancada PT cumprimentou a todos os presentes, quero aproveitar as palavras do Vereador Gilnei, 

embora eu faça parte do partido dos trabalhadores, quero parabenizar a mobilização que está 

acontecendo e sabemos da necessidade que estamos tendo, meu filho que é caminhoneiro, já fui 

também, sei como é desde  1976 foi a primeira vez que eu sai do meu estado pra viajar, eu sei como é 

a lida do caminhoneiro, está sendo bem rígido e com certeza terá resultado, o que me deixa 

preocupado é que nas mobilizações, que estão acontecendo é que o sindicato a gente não vê o 

movimento deles, com as empresas com as transportadoras, muito menos com os setores das fabricas, 

porque no meu ponto de vista, esse aumento de óleo, já deveria ter uma proposta para o frete, porque 

automaticamente vai ter que cair em cima de alguém, porque se amentou o óleo, o caminhoneiro não 

pode bancar a parte da diferença, acho que é justo, de uma forma justa passiva, no nosso estado 

quanto no país, e com isso vamos chegar a uma boa conclusão; e também gostaria de deixar o meu 
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muito obrigado, a todos que assinaram a favor da minha proposição da ECOSUL, porque minhas 

reivindicações não foram atendidas e estamos brigando a anos, porque alguns que tem esse passe 

livre lá, é porque já tinham suas terras antes do pedágio, e o que eles falam para os outros que estão 

hoje pedindo isso é que eles não tinham terras lá antes, então eu acho que o que é para um é para 

todos, não acho certo, então que tire de todos, e vamos sempre insistir no caso, nos já tivemos varias 

reuniões com eles, mas sempre ficam de dar a resposta mas que possamos ter um resultado positivo; 

também quero parabenizar o Colégio Estadual Bento Gonçalves da Silva, onde eu participei no 

retorno das aulas, foi implantado o EJA, agradeço a diretora Izele por ter me convidado, porque eu 

lutei por sair o EJA, porque  difícil, e para nos convencer a secretaria do estado, então foram feitos 

muitos contatos, fui pessoalmente, e no ano passado recebemos a noticia que teria o EJA, e acredito 

que muitos estão participando; Malu K. Holz-bancada PSB cumprimentou a todos os presentes, 

inicialmente queria falar também do manifesto, me causa muita tristeza, porque para os 

trabalhadores, infelizmente, aqueles que querem trabalhar, esses sim tem que cumprir as leis, hoje, 

participamos do manifesto, eu e a ver. Wilma vendo aqueles trabalhadores lutando de forma pacifica, 

chegaram os policiais, de uma forma agressiva, nem se quer conversaram, foram agressivos, com 

todos que estavam ali, isso que nos estávamos tranquilos, infelizmente quem reivindica é tratado 

dessa forma, agora quem rouba, tira o dinheiro do povo, esses não, passamos a mão por cima, 

infelizmente Brasil é assim, quero deixar aqui o meu apoio a todos os caminhoneiros, comerciantes, a 

todos os cidadãos quero dizer que eu apoio, toda vez que tiver um manifesto, acho que não pode 

continuar do jeito que esta, tem que sim, mudar a economia, a maneira que o Brasil esta levando, não 

da mais pra continuar dessa maneira, queria cumprimentar os organizadores da Igreja Católica, onde 

tivemos a oportunidade de ver as reformas, foi feito um  belíssimo trabalho; quero também convidar 

a todas as mulheres, para o nosso jantar das mulheres no dia 06 de março, a partir  das 22 horas no 

CTG, vai ser animado com o grupo Mariah a entrada é 1Kg de alimento, no qual vai ser retornado na 

secretaria de assistência social e o dia 07 de março vamos ter uma cavalgada de mulheres que será na 

praça a partir das 15 horas, para que possamos comemorar o dia internacional das mulheres, convida 

todos para se fazerem presentes no final do praiano, na entrega da premiação, dizer que é uma 

satisfação poder encerrar mais um praiano, que é um grande evento no nosso município. Marcelo 

Luis Krolow-bancada PSDB cumprimentou a todos os presentes, gostaria de parabenizar a 

comunidade Católica pelo evento que proporcionaram no sábado a noite, dizer para a nossa 

comunidade que participem um pouco mais desses eventos, são eventos com integração de famílias e 

precisam ter um pouco mais de prestigio para que posam seguir acontecendo, eu como presidente da 

associação vila nova sei como tem dificuldade de proporcionar esses eventos, nos infelizmente temos 

uma cultura de não participação desses eventos, é uma programação que ela tem um custo ela é paga, 

mas mesmo assim a comunidade deve participar mais, para que possa estar contribuindo de uma 

forma com a igreja, enfim, ou com a entidade que está organizando e ao mesmo tempo ter alguns 

eventos diferenciados no nosso município; também quero falar sobre esse manifesto que teve hoje a 

tarde, sou favorável a essa manifestação, vivemos num momento critico do nosso país,   chegamos 

num custo que não da mais, um custo operacional muito  forte, o preço das transportadoras estão 

muito alto, para os lojistas, mercados, todos, a taxa de tributação no nosso País, esta absurda, e nos 

não vimos a prestação de serviços realizada na mesma proporção que é a entrada de impostos, 

precisamos de uma reforma tributaria, da forma que esse dinheiro é distribuído vamos ter sempre 
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essa precariedade de serviço, essa dificuldade de administração pública, dificuldade de prestação de 

serviço básico para nós que somos contribuintes, as pessoas não sabem que nos contribuímos 

aproximadamente quatro meses do ano pagando impostos, então é um percentual muito alto, 

infelizmente é assim, solicitando a emenda parlamentar, cada vereador sabe como funciona, para um 

município pequeno fica mais difícil ainda, então está certo essas manifestações, que a comunidade 

toda se una; também quero falar de uma questão que foi muito bem falada lá no nosso balneário, 

sobre a questão dos horários dos jogos, todos jogos muito tarde, sei que a justificativa, pelo fato das 

equipes de fora, só que com isso estamos esvaziando o nosso publico, procurando agradar só as 

equipes, as pessoas mais de idade elas não ficam ate tarde num domingo a noite, então temos que ver 

essa questão de horário; queria falar também sobre a questão dos projetos que chegaram aqui nessa 

Casa, esse projeto eu por ser colega das professoras, em necessidade tenho que falar mais uma vez 

em tribuna, é um projeto que criou um desgaste muito grande, foi muito discutido ano passado, ouve 

um acordo de aumentar por um ano para que possamos encaminhar, esse projeto ate por minha 

surpresa voltou e eu infelizmente no retorno dele certamente vem toda uma expectativa em cima dos 

profissionais, um artigo de continuidade de trabalho, enfim até das finanças pessoais e com isso 

devemos ter um pouco de coerência a esse sentido, por mais que a líder de governo hoje defenda o 

projeto, por mais que a Vereadora Malu defenda o projeto que vote favorável, por estar sendo um 

projeto do Executivo com o nosso papel de Vereador a gente sabe como é, eu certamente estarei me 

colocando a disposição para as meninas fora da tribuna, sei que as escolas vão sofrer muito porque 

hoje é 02 de março e os contratos terminam dia 12, tem só 10 dias de contrato em vigor  e em 10 dias 

nos sabemos se tiver que fazer um novo processo para que seja recontratado outros profissionais 

nesse período de 6 meses, e eu já sugiro que seja feito um contrato mesmo de tempo de duração 

mínima até o concurso e que esse concurso venha contemplar todas aquelas pessoas, eu tenho certeza 

que as meninas terão toda condição de passar no concurso até porque conhecem, já trabalham tem 

toda noção de como é a educação, que possam passar nesse concurso que não uma, duas vagas, temos 

a contratação de sete profissionais nesse inicio de ano, e possivelmente mais ainda, porque temos a 

creche, aumento de turmas, enfim, justificando mais uma vez  falando em cima da minha coerência, 

os projetos foram votados de forma coerente, de forma correta, por isso que estamos votando, se não 

é admirado por todos de certa forma é respeitado pela seriedade que estamos tendo nessa Casa; Paulo 

César Flores de Oliveira-bancada PMDB cumprimentou a todos os presentes, queria parabenizar a 

Igreja Católica pelo belíssimo jantar, e toda comissão organizadora, quem tiver a oportunidade de ir 

lá ver as reformas da igreja católica com essa comissão organizadora, dizer também o quanto 

concordo com as manifestação que estão tendo com os caminhoneiros, eles estão no direito deles, e 

quero dizer que eles sim tem que fazer essas manifestações, paralização, porque é um absurdo o que 

se encontra no nosso país, uma crise como muitos anos não se via, subindo tudo, é um absurdo o que 

vem se vendo, é preocupante, e eu como Vereador, apoio essas manifestações, ainda hoje a prefeita 

esteve nesta Casa, e comentou que não estão sendo repassadas verbas para o município, tem coisas 

que não justificam e tem que acontecer tudo isso, os nossos produtores encontram dificuldades nas 

estradas, e sem verba não arrumamos elas, a presidente falou em rede nacional que os caminhoneiros 

não eram importantes, e isso é um absurdo, sem eles nos não comemos, não temos a própria gasolina, 

diesel, então estamos juntos com os caminheiros para as manifestações; e quero convidar todos para 

o final do praiano, uma grande atração do nosso município; Wilma S. Trapp-bancada PSB 
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cumprimentou a todos os presentes, quero convidar a toda as mulheres para a festa do PSB, para que 

toda as mulheres se fazem presentes no dia 06 de março no CTG a partir 21 horas, com a banda 

Mariah, e o ingresso é um Kg de alimento não perecível, e no sábado as 15 horas terá a cavalgada das 

mulheres também para todas as gaúchas, e também convidar aos cristalenses para o nosso final de 

praiano, que será nesse final de semana, e essa semana teve uma reunião na escola Otto Becker com 

os alunos, diretora e secretaria, tratando sobre os alunos que serão levados para a escola agrícola de 

Santa Isabel onde a prefeitura vai levar na segunda e buscar na sexta, e também no mês dia 14/02 foi 

entregue 350 bolsas de alimentação do PA, foram 350 famílias beneficiadas com esse alimento; e 

dizer também que a quadra do Cordeiro já está sendo usada, ficamos contentes por isso, e também 

dizer que a estrada do Cordeiro foi interrompida duas vezes, a ponte caiu, então eles reconstruíram 

semana  passada, e caiu novamente, então o acesso está interrompido, eles vão concertar novamente; 

e dizer que as estradas do interior estão ruim, mas o pessoal esta trabalhando, encascalhando, 

rosando, mas tivemos que parar por enquanto pelo fato da gasolina e do diesel, porque deixamos uma 

reserva para as emergências, e dizer também que teremos algumas mudanças no recolhimento do lixo 

, vamos receber um caminhão; Marinaldo Fernandez Kruger-bancada PMDB declinou da palavra. 

Delmar Maass-bancada PSDB cumprimentou a todos os presentes, dizer que nos  como Vereadores 

as vezes é muito difícil tomar algumas posições, aonde envolvem pessoas, famílias, alunos, mas 

acima disso tudo nos temos que ter a parte administrativa, a parte de uma legalidade, de uma gestão 

seria, de um posicionamento aonde foi feita uma emenda substitutiva do regime jurídico, e hoje vem 

o projeto novamente, e se criou dentro do Poder Executivo que seria aprovado ano passado que já foi 

negado, e quando as professoras vieram me procurar eu vi que teria uma recontratação e não a 

questão de alterar o regime jurídico, e me deixa angustiado porque criou dentro do Poder Executivo e 

poderia ser feito, nos não estamos aqui brincando com coisa seria, e isso da entender que somos 

contrários ao Poder Executivo, e não somos, é com equilíbrio, com uma gestão séria, só que antes de 

se criar qualquer expectativa faça um bom planejamento para que não tenha esse desgaste, já foi 

falado varias vezes ano passado, essa lei foi sancionada e voltou novamente; E sobre as maquinas 

esta certo que tivemos que parar pelo fato da gasolina, mas a um mês atrás. Porque não estavam 

funcionando, as aulas estão ai, e tem lugares que o ônibus não passa, dificulta para os produtores e 

hoje no Brasil nos vivemos uma avaliação que todo o pai e mãe dentro de casa tem que pensar muito 

bem quando vai gastar seu dinheiro, antes já era assim mas hoje muito mais, a luz e o combustível 

sobem muito rapidamente, um valor absurdo, e como a Presidente falou que não precisamos de 

caminhoneiros, mas isso não existe, meu pai era, e colocou o pão com o dinheiro que ele ganhava, e é 

um serviço perigoso, responsável, muitas vezes colocam seus fretes baixos para não perder suas 

cargas, dizer que assegurem o dinheiro que tem, porque a recém estamos começando o ano, vamos 

avaliar nossas decisões no dia a dia. Nada mais 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, 09 de março de 2015. 

 

 

 

Ver. Paulo César Flores de Oliveira                            Ver. Marcelo Luis Krolow 

              Presidente                                                              Secretário 
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