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ATA N°017/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS 

REUNIÃO ORDINARIA. Às dezenove horas do dia 20 de abril 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: Oficio n°19/2015 Secretária Municipal de Obras e Trânsito, 

Oficio n°18/2015 Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, Oficio n°31/2015 SMPLADIC, Convite 

Cerimônia Oficial EXPOSOL. ORDEM DO DIA: PROPOSIÇÕES:  Vereador Gilnei Carvalho 

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

correspondência a Prefeita Municipal Fabia Richter, no sentido de que o através da Secretaria 

competente, remeta a esta Casa, a copia dos orçamentos; dos empenhos; das notas fiscais; e eventuais 

contratos firmados referente a realização do evento do MotoFest/2014 em nosso município, além de 

outros documentos que o Poder Executivo entender pertinente, visando dar maior transparência a nossa 

Comunidade. Vereador Jose Nicolau Trescastro da bancada PT: Requerendo que após os Tramites 

Regimentais,  seja enviada correspondência a Prefeita Municipal Fabia Richter, solicitando que a 

mesma entre em contato com a secretaria Estadual dos Transportes e Mobilidade, no sentido de estudar 

a viabilidade de fazer juntamente com o referido órgão um contrato de cedência do trecho que esta sob 

nosso município da ERS 354. Vereador Leonar Tuchtenhagem da bancada PDT: Requerendo que 

após os Tramites Regimentais, seja enviada correspondência a Prefeita Municipal Fabia Richter, no 

sentido de que através da sua equipe promova o recolhimento dos pneus existentes no pátio do Horto 

Municipal, bem como se estude a viabilidade da Prefeitura recolher para um local coberto os produtos 

que são descartados pelas borracharias e ficam a céu aberto até completar uma carga. Vereador 

Leonar Tuchtenhagem da bancada PDT: Requerendo, que após os Tramites Regimentais,  seja 

enviada correspondência ao Secretario Municipal de Obras, Arlei Spiering , no sentido de que através 

da sua equipe promova o conserto de uma boca de lobo na rua saião lobato em frente ao n°471. 

Vereador Leonar Tuchtenhagem da bancada PDT:  Requerendo, que após os Tramites 

Regimentais,  seja enviada correspondência ao Secretário Municipal de Obras, Arlei Spiering, no 

sentido de que através da sua equipe promova a troca de um cano de esgoto quebrando na Rua D, em 

frente ao n° 33. PROJETOS DO EXECUTIVO: Projeto de Lei n°011/2015 Abre crédito especial no 

valor de R$ 13.370,00. Aprovado por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE:  Delmar Maass-

bancada PSDB cumprimentou todos os presentes, tive semana passada numa audiência publica, com 

pedido do deputado Pedro Pereira, juntamente com o secretário de transporte, em Porto Alegre, onde 

foi relatado sobre as ERS do estado, aonde algumas foram concluídas, e outras não foram, como 

exemplos, Cristal, Amaral, Canguçu, Chuvisca, e assim em diante, e não tivemos uma boa noticia, por 

nos relatar que não será concluído ano que vem, mas dentro dessa audiência publica  nos 

questionamos, principalmente, o dinheiro que foi investido, isso é uma questão administrativa, e nos 

ali pedimos a conservação da estrada 354, que liga Cristal a Camaquã, e dentro disso o Vice-prefeito 

estava ali, tem que entrar em contato com o estado, porque se hoje o Executivo for colocar as 

maquinas lá ele pode ser atuado, penalizado, mas o Executivo não pode ficar de braço cruzado, e não  

ter acesso aos agricultores, de todos cidadãos, que ligam Cristal a Amaral, então se não possam 
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concluir as estradas, que de uma boa manutenção; quero pedir também que a líder de governo leva esse 

aviso sobre as arvores que já estão crescendo para o lado da rua no capão, em frente a nossa câmara, 

que posam mandar um órgão competente para se fazer essas podas; queria também sanar umas 

duvidas, queria saber aonde foi parar os 220 mil reais que a câmara destinou ano passado pro 

Executivo, que esse ano já se esta pedindo dinheiro novamente pro Legislativo, isso é uma situação 

que nos aqui temos que questionar, nos queremos transparência sobre isso, quero dados, relatórios de 

onde foi investido, seria isso, uma boa noite.  Gilnei Carvalho Dutra-bancada PSDB 

cumprimentou a todos os presentes, aproveitando a fala do Vereador Delmar, vou ser obrigado a falar 

também desses 220 mil reais, onde na virada do ano sentamos e combinamos, que está sobra seria para 

uma construção de uma pista de skate e também para a área da educação, e agora novamente estão 

pedindo dinheiro para a educação, o recurso é livre e ele aplica aonde bem entender, mas acho que essa 

Casa poderia ser informada aonde foi parar o dinheiro que repassamos ano passado, sempre sereia a 

favor na educação, mas gostaria de saber aonde foi parar, semana que vem irei fazer uma proposição 

sobre isso; quero falar também sobre uma proposição que eu fiz e já recebi resposta, sobre 

economicidade, em relação que o projeto estaria aqui na Casa, eu fiz uma proposição pedindo esse ano 

a economia, aonde a gente poderia economizar não sei em quantas folhas de oficio, isso é muito 

significativo talvez num orçamento de 22 milhões, aonde está esse 220 mil, aonde se faz 150 camisetas 

para o carnaval, 70 para a banda municipal, mas eu vejo a banda com 30 integrantes, isso não procede, 

já colhi essa informação com os integrantes da banda, eu vejo uma camiseta de péssima qualidade, 

uma camiseta aonde tem  a serigrafia do carnaval, com a da motofest por cima, isso tem alguma coisa 

errada, isso é um absurdo que esta acontecendo, são 80 camisetas para a secretaria da cultura, 

secretária tem quantos trabalhando? Distribuição gratuita? Existe essas 150 camisetas, temos algumas 

irregularidades, nota de prestação de serviço, não temos respectivos empenhos, isso é grave, economia 

se fala, como eu digo, cada um é gestor e faz a gestão do jeito que quer, vou falar de economia pra que 

então, prédios alugados, isso geraria mais de 100 mil reais quando se fala em economia, estamos nos 

quarto mês do ano e já estão pedindo socorro pro poder Legislativo, que gestão é essa aonde já foi 

gasto os 220 mil, o nosso papel é legislar e não vou deixar sanar esse erros, seria essa minhas 

colocações para o dia de hoje. José Nicolau Trescastro-Bancada PT cumprimentou a todos os 

presentes, gostaria de agradecer aos meus colegas Vereadores e Vereadoras por terem votado a favor a 

Proposição que fiz a respeito da RS354, pedindo que a Prefeita fizesse um contado com a Secretaria de 

Obras e Mobilização do Estado no sentido de que a gente possa tomar uma decisão que atenda a 

reinvindicação da nossa comunidade. Eu moro na rua do Palanque mas o Estado entende que ali é uma 

RS então eu tenho que brigar pelos dois lados. Quero desabafar um pouco, que a gente esta 

acostumado a ver quando participa de Reuniões, Seminários e Audiências Publicas obviamente quando 

vamos a essas ocasiões recebemos uma diária e eu já fui mais de uma vez por conta dessa RS354 e 

nunca tive uma posição concreta por parte do Estado na conclusão daquela obra. Nessa ultima 

Audiência que tivemos no Centro Administrativo, só desta Casa foram seis Vereadores, mais o Vice-

prefeito e a gente esperava que iria receber uma boa noticia mas por parte a gente sabia que o Estado 

com as finanças muito boas e é de muitos anos que a gente sabe que o Defit e a conta do estado é de 

R$ 85 milhões como foi divulgado, fazem mais de 35 anos que o Estado esta com esse rombo, 

estávamos  entre sete, Amaral Ferrador, Piratini, Pinheiro Machado, Pedras Altas eram os outros 

Municípios com representações e o gasto com diárias deve ter ficado em torno de R$ 20 mil reais, se 
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tivéssemos conscientização não teríamos esse gasto, pois era certo que não teríamos uma resposta 

definitiva em relação a ERS, então fica aqui minha indignação, pois além de sermos convocados para 

reuniões que não dão em nada ainda geramos mais gastos para nosso Município. Espero que o 

Executivo se sensibilize e faça esse convênio com o Estado pelo menos da parte urbana, para 

podermos manter, pois segundo o próprio Estado a ultima maquina adquirida foi a 30 anos atrás. 

Estamos iniciando mais uma semana de comemoração de aniversário do Municipio, vão ser 14 dias de 

comemorações espero que nossa comunidade se faça presente. Na semana passada foi feita uma 

reunião que eu e a Verª. Malu nos fizemos presente, referente à situação dos taxistas, onde eles querem 

a regularização dos seus serviços  e querem saber como vão se aparar para fazer isso então chegamos a 

conclusão que devemos alterar a lei regulamentando os pontos e aqueles que se encontram irregulares 

possam se regularizar para trabalhar correto. Verª. Malu K. Holz – bancada do PSB,  cumprimentou 

os presentes, sobre a reunião sobre a ERS que participamos no Centro Administrativo, ficamos muito 

triste por não ter uma previsão de quando começarão as obras, pois não tem dinheiro como disse o Ver. 

Nicolau a ultima maquina foi comprada a mais de 30 anos e segundo o próprio secretário por mais que 

o Município, queira não pode dar manutenção para uma estrada Estadual, mas já estamos estudando 

uma forma de fazer um convenio para realizar a manutenção dessas Estradas. Sobre a reunião que 

tivemos na sexta-feira sobre os taxistas estará sendo regulamentado o serviço para que todos possam 

estar trabalhando e melhorando a qualidade do atendimento. Quero convidar a todos para a semana do 

Município, fico feliz que o Presidente tenha concordado em fazer a Sessão Solene na Praça na próxima 

segunda-feira, pois ano passado já havia feito essa solicitação e não tive retorno, somos sabedores que 

o Regimento Interno nos permite fazer essas reuniões, então eu agradeço o seu entendimento, então na 

segunda – feira a partir das 16 horas estaremos na Praça convido a comunidade Cristalense para 

comparecer. Ver. Paulo Cesar Flores de Oliveira-bancada do PMDB,  cumprimentou a todos os 

presentes, quero falar sobre a reunião que participamos sobre a ERS 354, onde voltamos muito tristes 

por saber que o Estado encontra-se em péssimas condições financeiras e estamos de braços amarrados, 

esperamos que esta ERS seja asfaltada, quero agradecer ao Ver. Nicolau pela sua proposição sobre o 

assunto, também quero dizer que fui abordado pelos moradores do Bairro Panorama, onde vieram me 

dizer que os motoqueiros estão passando em alta velocidade, peço a brigada militar que de uma 

passada por lá; Quero parabenizar ao Município pela passagem de mais um aniversário, na próxima 

sessão solene na Praça. Wilma Trapp – bancada do PSB cumprimentou a todos os presentes, quero 

dizer que estive junto aos meus colegas na reunião sobre a ERS 354, uma preocupação é o trafego de 

ambulâncias que pegam aquele percurso sem asfalto , isso foi muito discutido, a resposta que nós 

deram é que não tem dinheiro; Quero dizer que esta começando a semana do Município convido a 

todos para participarem; Ver. Delmar pede um aparte eu sei que é um tema complicado, mas eu penso 

que o Executivo e Legislativo tem sua parcela. Verª. Wilma Convido a todos para participarmos de 

uma reunião que será realizada referente aos cachorros. Nada mais havendo a tratar foi encerrado os 

trabalhos deste Legislativo é lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelo 

Presidente e Secretário. Sala das Sessões, 20 de abril de 2015. 

 

 

Ver. Paulo Cesar Flores de Oliveira                                        Ver. Marcelo Luís Krolow 

Presidente                                                                                Secretário         


