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ATA N° 08/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. 

REUNIÃO ORDINARIA. Às dezenove horas do dia 23 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 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: Revista Fecomércio. ORDEM DO DIA: 

PROPOSICÕES: Não houve proposições dos Senhores Vereadores; PROJETO DO 

LEGISLATIVO: Projeto de Lei n°002/2015 Reajusta os subsídios dos Vereadores, Prefeito, 

Vice-Prefeito e Secretários Municipais. Apresentado em Regime de Urgência e Aprovado por 

Unanimidade. PROJETOS DO EXECUTIVO: 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. Passou para segunda discussão. GRANDE EXPEDIENTE: Delmar Maass-

bancada do PSDB cumprimentou a todos os presentes, quero informar a líder de governo sobre a 

situação das nossas estradas, a estrada que dá acesso a estancia das corujas está horrível em 

péssimas condições e também a Rua São Lourenço, perto da Igreja Luterana, na subida e ao longo 

da mesma, os moradores já não sabem mais o que fazer, já foram feitas varias reivindicações  mas 

nada é resolvido, não sei se tá  faltando uma organização, planejamento para que se possa sanar 

esses problemas, mas, as estradas do interior também não estão boas, e as aulas estão começando, 

e logo os ônibus já estão circulando e a situação está precária. Leonar Tuchtenhagem-bancada 

do PDT cumprimentou a todos os presentes, quero falar sobre a contratação dos professores, 

sabemos da importância dos professores, e o Executivo sabendo que estão vencendo os contratos e 

agora se nos não aprovar, vão dizer que a Câmara é a culpada dos alunos não estarem estudando 

então vamos tomar um providencia rápida; Quero falar também sobre as estradas, dizer que não 

tem mais condições, chegou o limite, as aulas estão começando, nem falo das colheitas,  peço para  

a líder de governo passar para o secretário de obras, que as mesmas estão em péssimas condições 

de trafegabilidade, no Capão das Cinzas, não adianta só passar a patrola, tem que colocar o 

cascalho, então peço ao secretário para que tome uma providencia José Nicolau Trescastro-

bancada PT cumprimentou a todos os presentes, gostaria que a líder de governo procurasse saber 

como anda a condição da linha Camaquã/Canguçu,  qual pertencia a empresa Puchalski, os 

moradores estão se mobilizando, para vir fazer um movimento, até falei com eles para fazerem 

uma reunião com a Prefeita, mas também sabemos que temos que ter a ordem do DAER, acho que 

todos nos deveríamos ir lá no  DAER, para tentarmos juntos achar uma solução. Malu K. Holz-

bancada PSB cumprimentou a todos os presentes, primeiramente queria dizer que eu e a 

Vereadora Wilma estivemos presentes no DAER semana passada, a respeito da ERS 354, estamos 

com o processo parado, mas por problemas técnicos; Sobre a contratação temporária dos 

professores,  acredito que esta Casa com toda seriedade que tem devemos agir com mais 

coerência, esse projeto é um projeto de suma importância, eu particularmente convívio com a 

secretária Rose, e sei o trabalho que essas professoras vem desempenhando, sei também que para 

o Município seria muito mais em contra a recontratação, mas também como vereadora não posso 

dizer que nos aprovamos a mesma lei, alteração,  Vereador Leonar, o senhor antes de usar a 
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tribuna e dizer que uma recontratação em decreto tem que ver a legalidade, não pode 

simplesmente tirar a responsabilidade do governo Executivo sem saber a legalidade, o senhor se 

compromete em defender a prefeita Fabia se ela fizer essa contratação por decreto e for apontada, 

estou lhe fazendo uma pergunta? A parte Vereador Leonar: Agora eu pergunto a vereadora se 

ela se compromete também a responsabilidade que essa Casa esta tendo em aprovar esse projeto? 

A responsabilidade que eu tenho é a mesma que os demais Vereadores tem. Ver. Malu eu lhe fiz 

uma pergunta e o senhor não me respondeu, eu acho que esse jogo de empurra tem que parar, as 

meninas sabem da competência, e eu digo olhando nos olhos dela que a nossa vontade é de 

aprovar, sabemos como foi discutido pelos demais, não sabemos o que o governo próximo ira 

fazer, eu particularmente não me oponho a essa situação, mas acho que temos que parar com essa 

função de empurra, a responsabilidade é tanto do Executivo, quanto do Legislativo, então assim, 

deixar muito claro sem que a gente esteja fazendo politicagem, tanto eu que faço parte do governo, 

temos que jogar  sincero, assim como o Vereador Marcelo faz, nossa vontade é, mas vamos estar 

abrindo um leque enorme, vamos que ter seriedade nas nossas responsabilidade e jogar muito 

aberto, teríamos que ter colocado em votação isso hoje, pra se decidir essa situação, se falarem que 

foi culpa da câmara eu e a Vereadora Wilma vamos pagar junto porque fazemos parte dessa Casa, 

mas também não adianta nos simplesmente dizer que o Executivo pode fazer, porque ai eu na 

qualidade de líder de governo vou dizer que nos estamos aqui com o projeto aqui, se nos quiser 

aprovar a gente aprova,  o Vereador Marcelo sentou com vocês, falou, foi muito coerente, 

explicou. Marcelo Luis Krolow-bancada PSDB cumprimentou a todos os presentes, esse projeto 

é um tanto quanto polemico, eu acho que essa questão de fazer politica, ela começa quando o 

projeto retorna a casa , esse projeto não poderia ter voltado com essa redação pois nos já 

discutimos esse projeto ano passado, nos tivemos a oportunidade de ficar três, quatro sessões, um 

período longo discutindo, o tempo que ele ficou nas comissões era pra ter tramitado dentro da 

nossa Casa, esse projeto ele lida diretamente com vida de pessoas, meche com famílias, nos temos 

uma comunidade bem pequena,  eu também tenho a oportunidade de ser professor, pois essas 

meninas mencionadas pela Vereadora Malu, são minhas colegas de trabalho, e foram minhas 

colegas ano passado eu não preciso falar na questão de qualidade, pois elas desenvolveram um ano 

inteiro de trabalho e muito bom e sem um treinamento especifico que o município resolveu adotar 

um novo ensino, esse ano elas tiveram a oportunidade de participar já, novamente desse processo, 

e ai que eu fico me perguntando, se as leis são claras, se as leis já eram previstas, se foi feita uma 

emenda substitutiva, se sabia que não ia poder contratar novamente, a Casa decidiu por 

unanimidade, inclusive com a assinatura da Vereadora Malu e Vereadora Wilma que são do 

governo e mencionada pela própria prefeita, porque esse projeto retorna pra essa Casa, com essa 

mesma redação pra criar  esse desgaste, pra discutir com essas pessoas, pra criar uma ilusão de que 

pode e que vai passar, já foi discutido esses mesmo argumentos ano passado, eu por mim, pela 

qualidade do trabalho, eu diria assim, nem faz um contrato, faz já a efetivação dessas professoras, 

ai eu estaria fazendo um politica barata, eu podia fazer isso, fazendo esse tipo de argumento, e ai 

que eu me apego quando eu uso essa tribuna, muitas vezes eu falei, e talvez eu tenha a 

oportunidade de me eleger só uma vez, não tem problema, todas as vezes que eu usar essa tribuna 

é com coerência, com responsabilidade, o nosso voto ele tem que ser assim, temos que fazer com 

que a cadeira que usamos e o dinheiro que recebemos tenham valor no fim do mês, e por isso que 
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a nossa votação ano passado foi nesse sentido, por isso que se discutiu tanto,  que se procura 

subsidio, pra se ver o que se pode fazer, então eu acho totalmente errado esse nosso jeito de 

produzir o processo, não sei se me fiz entender o Vereador Leonar, que de uma certa forma, 

buscar, não pode ser assim por decreto, tentar achar um meio legal, já que nos temos a justificativa 

da própria prefeita, tivemos a oportunidade de estar numa reunião, que daqui alguns dias podemos 

ter um processo seletivo, um concurso no nosso município, pra suprir todas as vagas que estão em 

deficiência, onde nos temos esse problema com contrato, vendo por esse lado, primo pela ideia 

mesmo que nos não temos a necessidade de alterar o regime jurídico, e deixar que os contratos 

fiquem permanecendo enfim, é uma preocupação, uma responsabilidade, um risco, todos nos 

assinamos, já foi bem discutido, temos a oportunidade de discutir isso na semana que vem, e 

trabalhar um pouco mais em cima dessa questão; também gostaria de falar um pouco dessa 

reclamação da estrada, a rua São Lourenço é uma rua que de fato eu tive diversas reclamações 

pelos moradores, porque ali não consegui  solucionar o problema, em umas casas as pessoas não 

conseguem entrar, estão entrando atravessado, o carro não consegui subir, eu não tenho o material, 

não tenho a solução, não tenho maquina, e também não sou patroleiro, mas tem que se tomar uma 

providencia, porque isso vem desenrolando a muito tempo, as reclamações são constantes, tive 

muitas reclamações, então levar isso até o nosso secretário, pra tentar de uma vez por todas 

resolver, nos temos no interior, eu sei que estão fazendo todo o processo que é cabível, hoje nos 

tivemos a prestação de contas do ultimo trimestre do ano passado, nos estamos com esse problema 

das estradas, sabemos que esta fora, as vezes tem o orçamento, mas não tem o recurso, mas ano a 

ano tem fechado sempre com superávit,  nosso município tem essa responsabilidade, mas temos 

que pensar também que o município não pode parar de prestar o serviço básico, e o serviço básico 

e dar para o cara que esta lá no interior a condição de trabalhar, então sobrar recursos dentro de 

cada secretaria, nos tivemos essa explicação. Felizmente nossa arrecadação aumentou, por 

segurança esse ano vamos ter que segurar um pouco esses recursos porque não sabemos a situação 

econômica que o pais ainda vai enfrentar durante o resto do ano, mas são considerações que 

vamos discutir ao longo do ano, certamente não termina por aqui, teremos diversas oportunidades 

de estar discutindo essas relações; e ainda em tempo gostaria de parabenizar porque foi a partir da 

iniciativa da prefeita e não se discuti isso com a ajuda e todo o comercio, tivemos a presença da 

banda opus dai eventualmente aqui na nossa cidade sexta feira, não pude estra presente por estar 

em outro compromisso que era o praiano, que é a semifinal na praia, me fiz presente por uma hora 

na outra semana, mas fiquei chateado por sermos mencionados e não estamos, estamos em 

participação de outra secretaria, mas fiquei muito chateado por ser cristão e gosto de me envolver 

em qualquer coisa referente a deus, o que a prefeitura fizer, pode me procurar que eu sou 

participante. Wilma Trapp-bancada PSB cumprimentou a todos os presentes, hoje eu queria 

dizer que esse projeto não foi votado, mas semana que vem ele será votado, e dizer assim às 

professoras que se fazem presentes, eu estarei levado para prefeita, vendo o que pode ser feito, já 

foi discutido, bem debatido, então semana que vem eu vou trazer um resposta, então peço a 

contribuição de vocês, o ano letivo esta ai e sei que são umas profissionais, os alunos sentem a 

falta, porque já estão acostumados, e quando sai do ritmo tem essa diferença, então semana que 

vem vamos ver isso, e dizer também ao Vereador Marcelo, que foi o pastor que ficou chamando os 

nomes, dizer também que eu fiquei comovida com a banda,  maravilhosa escutei o pessoal 
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pedindo que no aniversario do município trouxesse essa banda de novo, encantou, em seguida ela 

vai estar ai de novo; e falar também sobre as estradas, eu fui pra fora ontem e passei la na 

residência do nosso colega Moca, e dizer que a estrada esta boa, estão trabalhando agora na costa 

do Camaquã, estão fazendo um trabalho muito bom, com encascalhamento, rosadas, aonde eu fui 

ontem está muito bom, levei também ao secretario sobre o bueiro que o colega Delmar falou, dizer 

então que eles estão trabalhado incansavelmente, foi um ano de férias, carnaval, feriadão, mas 

mesmo assim o pessoal esta trabalhando agora; dizer que eu e a  Malu, estivemos em Porto Alegre 

quinta feira no DAER e fizemos um questionamento, com o gerente do DAER que nos atendeu 

muito bem, e ele colocou pra nos que nos tínhamos oito km de britagem aqui, e eu disse  não 

temos e o PT não deu prioridade,  essa obra então era uma obra que era da Ribas, então ele ligou 

naquele momento para Pelotas pedindo que levasse projeto essa semana para lá, nos ficamos 

muito contente, peço para que meus colegas que façam visitas e cobrem, eu e a Malu levamos 

fotos das estradas. Nosso Município não esta no plano safra, tem lugares que tem 500 mil para as 

estradas, então assim, quem não é visto não é lembrado, ficamos felizes de ter ido la, claro eles 

estão meio perdidos, mas é muito importante a gente se fazer  presente. 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 fevereiro de 2015. 
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