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ATA N°015/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS 

REUNIÃO ORDINARIA. Às dezenove horas do dia 06 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°22/2015 Secretária de Planejamento, 

Oficio n°17/2015 Secretaria de Obras e Trânsito, Oficio n°054/2015 Secretaria de Recursos 

Humanos, Oficio n°058/2015 Gabinete da Prefeita. ORDEM DO DIA: PROPOSIÇÕES: 

Proposição do Vereador Delmar Maass da bancada PSDB: Requerendo, que após os Tramites 

Regimentais, seja enviada correspondência  ao Engenheiro do STE. José Carlos Barbato, 

solicitando que o mesmo compareça a esta Casa Legislativa com data previamente agendado, para 

prestar informações referentes as questões das licitações das obras de duplicação da BR 116. 

Proposição do Vereador  Gilnei Carvalho Dutra da Bancada PSDB: Requerendo, que após os 

Tramites Regimentais, solicitando que seja enviada correspondência ao Secretário Municipal de 

obras, Arlei Spiering solicitando que o mesmo através da sua equipe de trabalho providencie a 

limpeza na continuação d valo existente da Av. Emancipação, após a esquina da Rua Princesa 

Isabel.  Gilnei Carvalho Dutra da bancada PSDB: requerendo, nos termos do artigo 54, inciso 

XIV da Lei Orgânica do Município de Cristal/RS,  após os Tramites Regimentais, seja enviada 

correspondência ao Secretário Municipal de Obras. Arlei Spiering, solicitando que o mesmo 

através da sua equipe de trabalho providencie a limpeza na continuação do valo existente da Av. 

Emancipação, após a esquina da Rua Princesa Isabel. Gilnei Carvalho Dutra da bancada PSDB, 

requerendo, nos termos do artigo 54, inciso XIV da Lei Orgânica do Município de Cristal/RS,  

após os Tramites Regimentais, seja enviada correspondência ao Engenheiro do STE. José Carlos 

Barbato, solicitando que o mesmo compareça a esta Casa Legislativa com data previamente 

agendada, para prestar informações referentes às questões das licitações das obras de duplicação 

da BR 116. Gilnei Carvalho Dutra da bancada PSDB, vem requerer, nos termos do artigo 54, 

inciso XIV da Lei Orgânica do Município de Cristal/RS,  após os Tramites Regimentais, seja 

enviada correspondência a Prefeita Municipal, Enfª. Fabia Richter, reiterando as proposições 

abaixo relacionadas às quais de acordo com o que versa o art. 54 acima relacionado, o Poder 

Executivo tem 15 dias para prestar informações solicitadas. Proposição apresentada dia 02/03/15, 

protocolada sob nº 746, que solicita cópia de orçamentos, empenhos, notas fiscais, e contratos 

firmados referentes à realização de evento Carnaval/2015. Justifico tal reiteração de pedido, pois 

na resposta que a nós foi enviada, constavam alguns documentos sem assinatura e notas fiscais de 

mercadorias e não de prestação de serviço; Proposição apresentada dia 09/03/15, protocolada sob 

nº 747, que solicita copia completa do projeto da sanga leste, inclusive com a parte física do 

referido projeto;Proposição apresentada no dia 16/03/15, protocolada sob nº 758, que solicita 

informações referentes à prestação de serviços pela Empresa Koletar LTDA, no que se refere a 

contrato com o Município, para contratação de profissionais para trabalhar na função de serviços 

gerais e merendeira na Escola Antônio Curi. Proposição Vereador Leonar Tuchtenhagem da 

bancada do PDT: Requerendo, que após os Tramites Regimentais, seja enviada correspondência 
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a Prefeita Municipal, Fabia Richter, no sentido de que através da Secretaria competente se 

encontre uma solução para o destino final do esgoto da COHAB. Faz-se tal solicitação devido a 

varias reclamações de moradores, pois o reservatório encontra-se cheio, exalando o mau cheiro 

nas casas dos moradores mais próximos ao final da rede de esgoto. Proposição Vereador Leonar 

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

enviada correspondência ao Secretário Arlei Spiering, no sentido de que através da sua equipe 

promova o patrolamento e encascalhamento das ruas da COHAB, que se encontram em péssimas 

condições de trafegabilidade. PROJETOS DO EXECUTIVO: 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. Continua nas 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. Continua nas comissões. Projeto de Lei n°011/2015 Abre crédito 

especial no valor de R$ 13.700,00. Continua nas comissões. Projeto de Lei n°012/2015 Autoriza 

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

Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n°013/2015 Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

firmar contrato temporário de excepcional interesse público. Aprovado por unanimidade 

GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Wilma S. Trapp-bancada PSB cumprimentou todos os 

presentes, queria dizer hoje que a nossa funcionaria do município a Barbara Pinzon se encontra em 

Brasília, isso para o nosso município é muito importante, pelo potencial dela, quero deixar meus 

parabéns para ela, queria dizer também que foi aberta a estrada  dos índios, uma parceria com a 

EMATER, dizer também que chegou os tablets para as escolas, para os jogos educativos para as 

crianças, terá meia hora para cada alunos, na Antonio Curi, Otto Becker, estamos de parabéns por 

receber esses tablets, e também dizer que está começando a alfabetização na escola Otto Becker, 

são 100 alunos escritos, isso para o nosso município é muito bom, será por 6 meses, pelo SENAR, 

e dizer que nesse sábado terá a entrega do PA, e dizer que hoje começou o trabalho de mais um 

médico no nosso município, pelo PROVAB, o médico Ariel, estamos de parabéns, estamos com 4 

médicos agora, quero falar também sobre as proposições que os meus colegas Vereadores fizeram, 

o Vereador Leonar fez uma hoje, quero dizer que as maquinas essa semana elas estão vindo para a 

cidade, porque até então a nossa preocupação era no interior, então já está tudo sobre controle, 

seria isso, uma boa semana a todos. Malu Holz-bancada PSB cumprimentou a todos os 

presentes, quero dizer que na sessão anterior eu me fiz presente nessa tribuna  para falar das 

estradas, da Santa Tereza e da Colônia Nova, tive na sexta feira santa fazendo umas visitas na 

Colônia Nova,  quero dizer que a Secretária de Obras está de parabéns, hoje a nossa preocupação 

nas estradas do interior é a velocidade, o pessoal está reclamando da poeira, mas a estrada está 

muito boa; A parte Vereador Delmar: Que bom que as estradas foram patroladas, porque antes 

não tinha como andar. A parte Vereadora Wilma: Dizer, que o pessoal esta correndo muito, 

porque as estradas estão muito boa,  teve pessoal procurando a prefeita para dizer como as estradas 

estão boas. Verª. Malu Cumprimentar a Secretaria de Agricultura, fora entregue 240  toneladas de 

calcário, totalmente gratuito para os nossos produtores, governo está de parabéns com esse 

incentivo aos nossos produtores, fala como a Vereadora Wilma já falou sobre os nossos tablets, 

como jogos educativos, isso é uma vitória para a nossa educação, e estamos com três turmas de 

alfabetização, aonde temos 100 alunos recendo essa educação, até o mês de maio estamos recendo 
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as inscrições, isso é muito importante porque o nosso índice de analfabetos é muito grande, 

recebemos hoje mais um médico, agora estamos com quatro médicos, hoje o Medico Ariel fez 

suas primeiras consultas, que nos possamos estar recebendo ele de braços abertos, quem lê 

bastante, ver o sacrifício dos municípios, ao nosso redor, o SPM diminuiu muito, trabalhar agora 

na gestão está difícil, o que a gente vê na região é que vários municípios já deixaram de atender 

algumas secretarias, alguns trabalhos, nos estamos de parabéns, temos que dar uma forçadinha no 

governo federal sobre nossos repasses, seria isso, meu boa noite e muito obrigado. Marcelo Luis 

Krolow-bancada PSDB cumprimentou todos os presentes, gostaria de começar as minhas 

considerações falando da preocupação que estamos hoje, a questão que o município atravessa que 

é o IPE, essa situação do convenio firmado junto ao plano de saúde, sabemos da responsabilidade 

que temos, temos muitos funcionários que fazem o uso desse programa de saúde, e hoje estamos 

com o nosso contrato vencido, estamos sem o direito de ir ao direito a saúde, hoje o funcionário 

precisando fazer suas consultas, ou internação, enfim, o que ele tiver precisando, ele não vai poder 

fazer, uma vez que o nosso contrato não se encontra mais em vigor, desde de o dia 31 de março, é 

uma situação que é bastante delicada, uso essa tribuna como vereador e também representante do 

sindicato, pra falar desta situação, porque na realidade o IPE, ele que fazer um reajuste, nos 

valores nos índices, no percentual, de cobrança para os municípios, hoje os municípios pagam 

13,2%  e o interesse do IPE é que esse contrato seja renovado passando para 22% então isso 

representa um valor muito alto, representa para o município, e ainda em uma conversa semana 

passada na terça feira, e posteriormente a isso, em mais uma oportunidade junto ao poder 

Executivo, sobre o impacto financeiro, se teria viabilidade ou não o município, e hoje, segundo a 

Prefeita nos não teríamos impacto financeiro, isso acarreta um aumento de 4,8% representando 

entre 240, 260 mil reais de contribuição do município, penso que para o funcionário em discussão 

também do sindicato, ainda vamos fazer algumas reuniões, esse percentual ele aumenta em 4% 

para o funcionário, praticamente o aumento real que ele teve de salario não teria, ele vai perder no 

sentido que ele vai ter que fazer esse repasse para o IPE, mas se nos vamos analisar é o plano de 

saúde mais barato que existe ainda, então para o funcionário que ganha na faixa de 1500 reais, 

aumenta 4% neste valor, não representa um valor tão alto, uma vez que considerado que de 6 vai 

passar pra 10%, vai pagar 150 reais de plano de saúde mensal, para toda família, então desta forma 

ainda é barato, então o poder Executivo não tem medido esforços pra chegar pedir uma medida 

eliminar, isso uma situação delicada, temos que tomar as medidas mais rápidas possíveis, para que 

nos possamos chegar ao denominador comum, e a um consenso, 30 e poucas prefeituras já deliram 

o novo plano de adesão, eu penso que algumas coisas tem que ser vista, primeiro, o IPE é um 

plano que hoje ta quase quebrado, devido a má gestão, eles não nos provam diante do exposto 

quanto que cada município tem usado, nos usamos muito mais o valor do que a gente passou, no 

ano passado, para ter uma ideia, ai os números não batem bem, eu fiz um levantamento, junto com 

as contribuições mensais, nos chegamos a um valor de 650 mil, eles falam num repasse de 460 mil 

reais e um gasto de 680, então esses números eu não sei de que período a que período é, isso não 

se tem um controle, o IPE não faz nenhum cadastramento de controle dos novos, as vezes as 

pessoas casam, tem uma ou duas mulheres, continuam como dependentes, e isso está errado, isso 

são situações que devem ser analisadas, tem que haver um consenso em cima disso, a Vereadora 

tinha falado em dar os parabéns ao poder Executivo, eu não sei se ainda dar os parabéns, e nos 
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tomar algumas medidas em contenção as despesas, esta um ano muito difícil , o ano promete ser 

difícil, isso me preocupa bastante, nos temos a felicidade de ter vindo mais um médico, que bom, 

esse recurso é um recurso federal e vai ser pago através do governo federal, embora eu tenho uma 

opinião sobre isso, eu não vejo nossos médicos recebendo 10 mil reais, por cada medico, porque a 

gente vai ver ai, é muito raro um medico receber 10 mil reais, e penso que nos precisamos 

trabalhar melhor esse programa, e tem que haver uma cobrança mais em cima disso, uma vez que 

o governo ele faz o programa ele, não da toda medida necessária, e sabemos desta dificuldade, 

mas vai o alerta para o nosso poder publico municipal, precisamos entrar num período em que 

temos fazer contenção de despesas, temos custos elevados, e vendo o contrato que foi feito pela 

KL  nos temos um pagamento de 8400 reais para três servidores, é muito alto, essas são as 

situações que nos precisamos rever e precisamos trabalhar, isso é mais um custo que temos 

mensal, são situações que nos temos levantado, peço que as Vereadoras como líder de governo 

levem nossas preocupações para a Prefeita, para que nos possamos construir juntos; A parte 

Vereadora Malu: Concordo com tudo que o Vereador falou, nos hoje na reunião dos secretários de 

que temos que diminuir os gastos, todos nos sabemos e é isso que eu quis dizer de que vai ser um 

ano muito difícil, mas quero dizer que na verdade na região, aonde a gente veja serviços deixando 

de ser feitos por questão financeira nos ainda estamos de parabéns  eu quero ressaltar Vereador 

Marcelo, que a minha vontade é chegar dezembro e nos dar os parabéns, porque vai ser um ano 

muito difícil, esperamos fazer essa economia não deixando de atender qualquer serviço, seria isso, 

obrigado. Entendo a sua parte, mas nos sabemos que os serviços básicos eles foram feitos, mas 

tivemos algumas dificuldades em portarias, onde o serviço se tornou muito precário, também 

gostaria de deixar essa preocupação do Vereador Gilnei, que também é uma preocupação de todos 

nesta Casa, em conversa hoje com o Vereador Nicolau, tínhamos falado que até enviaríamos uma 

proposição, não foi enviado, mas certamente semana que vem estaremos enviando, so sentido de 

ter juntamente a está Casa, da secretaria ou da engenheira da prefeitura que esta acompanhando, a 

execução das obras do município, principalmente nos estamos lidando com grandes obras, a obra 

da Sanga Leste e a obra do muro o Cemitério, são obras que estão sendo executadas e estão em 

processo de termino, quase no seu final, eu não tenho conhecimento técnico de uma obra grande, 

mas nos já tivemos muita gente nos procurando dizendo de a obra não esta de acordo de como 

deveria de ser feito, por isso o Vereador Gilnei, solicitou uma proposição, pedindo  a copia dos 

projetos e não somente o acompanhamento dos engenheiros, nos temos que fazer essa conversa 

junto com o setor de engenharia da nossa prefeitura para que a gente tenha a ciência em que a 

prefeitura esteja ciente a execução da obra padrão normal; A parte Vereadora Malu: Gostaria de 

dizer nos que fizemos parte do governo também fomos cobradas, particularmente eu Malu quero 

dizer, se vir projeto para esta Casa vou ter certeza que vou estar lendo grego, pois não entendo 

nada, essa obra antes mesmo de ser licitada, ela teve que ser feito um projeto, que foi a engenheira 

Benso através do engenheiro Sergio, então assim, é isso que eu quero dizer, a engenheira Monica 

ela, faz o acompanhamento a fiscalização, assim como o nosso secretario que é fiscal, acho que 

pra sanar as nossas duvidas, nada melhor que o próprio engenheiro que fez, não o que esta 

executando, temos que fazer uma reunião, reunindo todos os envolvidos na obra,  da construtora 

Alves, e discutir isso, eu entendo completamente o que vocês querem dizer. Foi isso que eu tinha 

mencionado quando eu falo em execução, temos que estar ciente do que esta acontecendo para que 
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futuramente não cause um dano, ainda mais com esse valor tão grande, por isso temos que ter esse 

acompanhamento. 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, 06 de Abril de 2015.  
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