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 ATA N° 005/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. 

REUNIÃO ORDINARIA. Às dezenove horas do dia 02 de Fevereiro de dois mil e quinze, nas 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores, sob a Presidência do Vereador Paulo Cesar 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, com ausência do vereador Gilnei Carvalho Dutra. Dando 

sequência á reunião o Presidente deste Poder Legislativo, solicita a todos que fiquem de pé, para 

que seja dada posse ao Vereador Marinaldo Fernandez Kruger, da Bancada do PMDB, pedindo ao 

mesmo que de pé com a mão direita estendida faça o seguinte juramento: ” PROMETO 

CUMPRIR A CONTSITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, A LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E AS LEIS, DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O 

MANDATO DE VEREADOR QUE O POVO ME CONFERIU,PROMOVENDO O BEM 

GERAL DO MUNICIPIO.” Após  o Vereador assinar o livro de posse  o Vereador foi indicado 

a fazer parte da Comissão de Orçamento e Finanças, na qualidade de relator. Dando continuidade 

passou-se a leitura da ata da ultima sessão, a qual foi lida e aprovada junto com as atas da 

comissão representativa. Após passou-se as CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício n° 

01/2015 Gabinete da Prefeita; ORDEM DO DIA: PROPOSICÕES: Não houve proposições 

dos Senhores  Vereadores; PROJETOS DO EXECUTIVO: Projeto de Lei n° 053/2014 Dispõe 

sobre o serviço voluntário prestado por pessoa física ao poder público do município de Cristal, 

institui o programa “Ser voluntário e dá outras providências”, permanece nas comissões. Projeto 

de Lei nº001/15, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato com a Caixa Federal, 

apresentado baixou as comissões.GRANDE EXPEDIENTE:  Paulo César de Oliveira-bancada 

PMDB cumprimentou a todos os presentes, dando boas vindas ao novo vereador Marinaldo e em 

seguida  agradecendo por ter alcançado a presidência da Câmara; Dando continuidade o mesmo 

falou  sobre as estradas que teve muitas chuvas e as mesmas encontram em péssimas condições, 

espera que se de andamento ao trabalho após o retorno do secretário de obras que se encontra em 

férias no mês de janeiro, pedindo para que a Sr. vereadora Wilma leve ao secretário essas 

mensagem de melhorias nas estradas e ruas; Também não  podemos deixar de falar sobre o 

praiano no nosso município onde teve os jogos eletrizantes e decisivos, nossa comunidade esta 

comparecendo em grande número no nosso balneário ainda mais agora que é a fase quente do 

nosso praiano e o nível das esquipes esse ano é bem melhor que ano passado e desde já desejar a 

todas equipes que nessa fase eliminatória sorte que vença o melhor; Quero deixar um bom dia a 

todos da nossa comunidade cristalense, e quero dizer também que como de praxe todas terças 

feiras vou a rádio. Wilma S. Trapp-bancada PSB cumprimentou a todos os presentes, dando os 

parabéns ao novo presidente César Oliveira, e dando boas vindas ao Vereador Marinaldo, triste 

pela perda do Sr. Xavier uma perda muito grande para o nosso município, pois a comunidade lá de 

fora ficou órfã de ter aquele líder, Xavier foi uma grande perda, então nos estamos com o coração 

triste de luto, nosso município esta triste. Peço ao Vereador Marinaldo que é de lá, que de 

seguimento para ajudar aquela comunidade, porque são pessoas carentes que não tem 

representantes e como Vossa Senhoria é o único lá de fora eu sei que o pessoal vai te procurar 

bastante; E também quero dizer ao Vereador César que o praiano esta encantador, que nossa praia 
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esta bonita esta limpa, ontem mesmo muitos elogios, na realização do Montain Bike onde eu e a 

Malu estivemos presentes e veio pessoal de Santa Maria, Santa Catarina e de varias cidades, que 

se encantaram com a nossa cidade, uma cidade pequena mas bem acolhedora, então nos estamos 

de parabéns, parabéns ao Adilson Lilge que esta a frente levando o nome de Cristal. Marinaldo 

Fernandez Kruger-bancada PMDB cumprimentou a todos os presentes, salientou que é grande 

honra hoje fazer parte desta Casa, apesar de não ter sido desta forma que esperava assumir esta 

cadeira, pois tivemos uma grande perda lá fora Sr. Xavier, a partir dai queria deixar meu nome a 

disposição da comunidade de fora, como minha colega Wilma comentou, o trabalho de nível dele 

é meio difícil de fazer, mas a comunidade do interior continua tendo um representante, pretendo 

fazer um ótimo trabalho, buscando bons recursos para o Município, junto com vocês, e quero 

agradecer aqueles que confiaram na minha pessoa. Delmar Maass-bancada PSDB cumprimentou 

a todos os presentes dando boas vindas ao Vereador Marinaldo, também concorda que o interior 

precisa de um representante, juntamente com o Vereador César da mesma bancada iram fazer um 

belíssimo trabalho para nossa comunidade Cristalense, trazendo recursos emendas parlamentares e 

dando uma assistência boa a aquela comunidade do interior, porque é através do interior que o 

nosso Município desenvolve, quero também me colocar a disposição, também quero deixar minha 

manifestação de tristeza pela perda do Vereador Xavier, que além de vereador ele era amigo, uma 

pessoa humildade ele fazia aquilo que era além da conta dele muitas vezes, pelo trabalho que ele 

prestava a comunidade, pela maneira que ele desenvolvia dentro do interior, infelizmente o Xavier 

não pode estar mais aqui conosco, mas a vida é assim, ela nos pega de surpresa, assim como pegou 

o vereador Xavier de surpresa, nem eu imaginava, da maneira que foi tão rápido o falecimento, a 

perda do nosso companheiro e já quero dizer que Deus esta confortando os familiares, porque no 

momento que acontece muitas vezes não cai a ficha, mas ao decorrer do tempo é que vai se 

tornando a saudade, os momentos do dia a dia, de união em suas casas, e também os vizinhos, os 

seus eleitores, toda sua comunidade do interior e também da cidade e quero dizer que talvez mais 

adiante possamos fazer uma homenagem ao Xavier através da família. Saliento que é um ano pós-

eleição que agora estamos prontos para buscar recursos para o Município porque a maioria dos 

deputados que receberam nossos votos estão hoje ocupando uma cadeira na Câmara e tem o dever 

e olhar para essa cidade e cabe nos ser como uma pedra no sapato deles. Da mesma forma quero 

parabenizar pela abertura do Montain Bike, dizer que nada começa por acaso através da pessoa do 

Adilson que é um apaixonada por Montain Bike, buscou  com perseverança e determinação e por 

uma questão também de uma boa saúde, trouxe um esporte que não tinha aqui no nosso Município 

e por isso  tudo quero parabeniza-lo; Da mesma maneira falar em questão das estradas e dizer para 

a líder de governo, que teve muita chuva, mas nessa hora o Executivo tem que estar preparado  

com seus maquinários em dia para que possa dar esse suporte no tempo certo, porque as aulas 

estão quase chegando novamente, há muita coisa a fazer, o interior não é pequeno, há muitas 

rosadas, muitas entradas, não vou falar muito porque saímos do recesso é o inicio de fevereiro, 

espero que até o meio do mês as coisas possam estar em dia. José Nicolau Trescastro-bancada 

PT cumprimentou a todos os presentes, inicialmente gostaria também de ressaltar esta casa mais 

uma vez, desejar muita paz e coragem para a família do nosso companheiro Vereador Xavier que 

acabou de nos deixar, grande líder, grande amigo, exercendo o seu quarto mandato, deixando 

muitas saudades; Estamos aqui hoje recebendo o primeiro suplente do partido do PMDB o 
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Marinaldo, seja bem vindo a essa casa, da mesma forma eu quero me colocar a disposição no que 

possamos estar colaborando no que for necessário, seja bem vindo também o nosso novo assessor 

jurídico e a nossa nova secretária; Queria também deixar registrado nessa Casa, que no sábado a 

gente se fez presente na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, presenciando a 

posse do nosso grande companheiro na liderança da nossa região o Zé Nunes que tomou posse 

como deputado, para nós do Partido dos Trabalhadores é um orgulho, e tenho certeza que muito 

ele vai nos ajudar, não só no nosso Município mas sim também em todo o Estado, uma pessoa que 

tem capacidade e já demostrou isso como prefeito de São Lourenço do Sul, e a gente está ai 

torcendo para que ele tenha sucesso na carreira dele como Deputado Estadual, que nos possamos 

estar presenciando e também ocupando esse grande deputado; Hoje como é a primeira sessão 

ordinária de dois mil e quinze logicamente vamos começar os trabalhos estudando os novos 

projetos, trabalhando para a comunidade, sendo que esse ano é um ano de investimento, pois ano 

que vem já tem a eleição novamente. Leonar Tuchtenhagem-bancada PDT cumprimentou a 

todos os presentes, dando boas vindas ao Vereador Marinaldo, quero também falar da grande 

perca que nos tivemos do vereador Xavier, foi uma coisa que não esperávamos, quero deixar 

minhas condolências a família, pedindo a Deus que fortaleça o coração desse pessoal que de força 

pra resistir essa grande perca que eles tiveram; Só quero lembrar para proposição feita em dois mil 

e quatorze  pelo Vereador Delmar, que nos assinamos junto, referente a isenção do IPTU para as 

pessoas aposentadas e deficientes, chegou o final de ano e a gente não teve nenhuma resposta, se 

pensaram em fazer alguma coisa, ou não; Também foi falado sobre a questão da reclassificação 

dos funcionários, pois estamos no período de  dar o aumento de salário e já não tem mais tempo 

pra nada, e fico na mesma situação, pra quem ganha bem é um bom aumento, mas pra quem ganha 

pouco é uma miséria que não tem fundamento, então vamos trabalhar para o próximo ano essa 

questão, porque pra esse ano não da mais tempo. Malu K. Holz-bancada PSB cumprimentou a 

todos os presentes, inicialmente como já foi dito aqui, estamos iniciando um novo ano depois de 

ter acabado o nosso recesso, quero desejar muita sorte, quando o Vereador Leonar diz não ter 

tempo, nos estamos iniciando esse ano com  muito gás, e quem faz o tempo é a gente, que 

possamos estar trabalhando, lutando pelo interesse do nosso Município há tempo suficiente sim, 

pra quem quer trabalhar, pra quem quer fazer sempre há tempo; Eu também quero desejar muita 

paz pra família do Sr. Xavier, o povo cristalense esta de luto, perdemos um grande vereador, uma 

pessoa que por quatro anos, por quatro mandatos seguidos desempenhou um belíssimo trabalho 

em defesa da justiça e da igualdade social, o Sr. Xavier com certeza foi um exemplo que acabou 

pagando pra ser vereador, foi um homem integro, uma pessoa muito humana e com certeza a 

comunidade do Alto Alegre esta de luto, e como disse a vereadora Wilma, órfãos, mas sei que nos 

Vereadores que somos pagos pelo povo, possamos cada vez mais se empenhando pelo povo, para 

trabalhar e suprir as necessidades daquela comunidade; desejo um belo mandato ao Marinaldo, 

que nos da bancada do PSB estamos a sua disposição, peço Vereador que lute pelos interesses da 

comunidade e não pelo interesse partidário, que nos nove podemos neste ano lutar cada vez mais 

para nossa comunidade cristalense; Como já foi dito nessa Casa, ano que vem é um ano de eleição 

então que nos podemos deixar a politica  pra dois mil e dezesseis; eu queria aqui dizer que deixo 

de ser líder de governo, assumindo meu primeiro ano como vereadora, essa responsabilidade de 

ser líder de governo foram 38 projetos defendidos por mim no ano de dois mil e treze e 53 no ano 
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de mil e quatorze, totalizando 91 projetos, agradeço a cada um de meus colegas pois muitas vezes 

tivemos grandes batalhas e brigas, mas que mesmo assim tiveram respeito por mim, que me 

ajudaram e entenderam que  eu defendia era em prol da comunidade cristalense, agradeço ao 

Poder Executivo, a Prefeita Fábia e ao Vice-Prefeito Rudi, e a todos os secretários que acreditaram 

no meu trabalho que fizeram com que eu me sentisse uma pessoa digna do respeito de cada 

cristalense, quando eu assumi a liderança do governo PSB que é um governo puro que trabalhou 

durante um grande tempo pra assumir o Executivo, com certeza eu deito a cabeça no travesseiro 

com a sensação do dever cumprido e por isso eu agradeço a cada um de vocês que foram as 

pessoas que trabalharam dia a dia junto comigo pra que isso acontecesse, então não deixo de 

defender o governo, continuo na defesa porque acredito na defesa do governo, acredito no trabalho 

da Prefeita Fábia e o Vice Rudi, acredito no trabalho de todos os secretários, tenho certeza que é o 

melhor projeto que Cristal pode ter, eu e a vereadora Wilma decidimos que seriam dois anos pra 

cada, estou aqui a sua disposição vereadora Wilma, o que tu precisar estou aqui pra defender nossa 

comunidade pela qual nos somos eleito, assim como os demais vereadores, então deixo o meu 

agradecimento sincero a todos que entenderam a minha liderança nesses dois anos, que 

entenderam sim que o objetivo era a comunidade cristalense, sempre que nos entendia que não era 

propicio, retirávamos os projetos e discutíamos, então foi um grande aprendizado, agradeço a cada 

um de vocês vereadores; como já foi dito, ontem teve a abertura do ciclismo no nosso município 

um belo evento, cumprimento a Secretaria em nome do Arnildo Bartz, ao Adilson Lilge que 

trabalhou incansavelmente para que esse evento acontecesse da melhor maneira possível, sendo 

assim agradeço a todos. Marcelo Luís Krolow-bancada PSDB cumprimentou a todos os 

presentes, dando boas vindas ao Vereador Marinaldo, que Vossa Senhoria possa desenvolver toda 

a função que lhe cabe, onde a comunidade confiou o voto na tua pessoa, sabendo da condição que 

hoje vem assumindo, quero deixar os mais sinceros votos de força para a família do Ver. Xavier 

que possa estar se recuperando, um pai de família de responsabilidade que era o Xavier, a 

comunidade dele certamente vai sentir a falta, que tu possa estar desempenhando essa função no 

interior, trabalhando juntamente com os demais, que a comunidade não fique desassistida, nessa 

primeira sessão quero fazer algumas considerações, sobre as estradas do interior, fui bastante 

procurado nesse mês de janeiro como nunca tinha sido, porque não era comum eu fazer pedidos 

em relação para arrumar estradas enfim as ruas da cidade, mas nesse mês de janeiro nos 

infelizmente sabemos que tivemos problema do tempo, tivemos também varias oportunidades de 

ser realizados os trabalhos, não sei também o motivo pelo qual não foram executados, tivemos 

também no interior  do nosso município a época da colheita do fumo onde fui procurado neste 

sentido, grande problema pra se tirar a sua produção, sabíamos disso, já falávamos isso ano 

passado, ficou muita coisa acumulada, e ai com o mau tempo a situação ficou muitas vezes crítica, 

por isso o Poder Executivo tem essa cobrança, tem que ser cobrado, através da secretaria de obras, 

através da secretaria de agricultura, para que o serviço possa ser desempenhado, tenho certeza que 

não foi só eu que fui procurado, neste período de verão no balneário, por varias vezes  fui cobrado, 

tem umas ruas que estão em situação bem crítica a rua São Lourenço é uma delas, ontem fui 

novamente cobrado, então fazer com que podemos no programar melhor para que não  tenha o 

acumulo de trabalho, para que consiga desenvolver todo o trabalho; Quero parabenizar o evento 

do Motain Bike ontem, parabenizar o Adilson e dizer que ele vai sim precisar de um apoio da 
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comunidade, apoio da Câmara de Vereadores, apoio do próprio Executivo, esse ano ele tem um 

sonho que ele esta batalhando a três anos que é de representar o nosso Município, representar o 

ciclismo, então já desde já quero deixar esse desafio com a ajuda do Executivo, achando uma 

forma de ajudar, se possível com algum patrocínio enfim, isso já fica como um desafio lançado 

para todos os Vereadores; Também gostaria de dizer que nesse mês de janeiro tive a oportunidade 

de participar juntamente com o sindicato na questão do aumento salarial e da reclassificação dos 

níveis um e dois, dizer que tivemos reuniões, onde estive nessa Casa pegando novamente o 

orçamento do ano passado no qual foi aprovado, fazendo um estudo mais aprofundado em relação 

os percentuais, enfim, aquilo que temos de recurso para ser aplicado no pagamento enfim os 

números são de 21% de aumento do nosso orçamento total, temos 16% do aumento do 

funcionalismo, temos a questão da reclassificação que sempre implica nisso, nos não podemos 

usar a politicagem para fazer em cima dessa situação, é difícil de se mexer, porque tu mexe com 

gente e mexe com o salário, eu já tinha falado isso nas reuniões que eu participei do sindicato, e 

sabemos que é uma dificuldade muito grande, há um consenso dentro do sindicato que esses dois 

primeiros níveis do salário é abaixo do básico  onde o salario é menos que o básico, mas aonde tu 

vai mexer no salario das pessoas que ganham mais  e tendo que ter uma redução, não será tão 

simples assim, vamos ter que fazer um estudo mais aprofundado, tenho plano de carreira pra ser 

estudado para o nosso funcionalismo, situação que todos nos vereadores desta Casa deveremos 

participar, colocar a nossa cara a tapa, colocar nossa opinião, expressar aquilo que nos pensamos, 

pra que possamos não de uma forma politica mas com uma forma consciente para construir um 

funcionalismo, então devemos sentar e discutir nos vereadores tanto para o funcionalismo quanto 

para o sindicato juntamente com o poder executivo para agregar e agradar a todos; gostaria de 

deixar uma boa semana pra a comunidade, e que estamos a disposição, iniciando um terceiro ano 

de trabalho, naquilo que for de nosso alcance queremos ajudar para ter cada vez uma cidade 

melhor, onde se constrói discutindo, analisando projetos, sugerindo, buscando recursos, que foi o 

que fizemos nos dois anos anteriores e que possamos continuar nesse ano de realizações, podendo 

ter o maior numero de obras possíveis, porque sabemos que ano que vem é um ano que limita 

muito pelo fato de ter eleição, então quero deixar esse desejo de que tudo possa ocorrer bem, e que 

o Executivo possa fazer um bom trabalho e aqui nessa Casa, eu juntamente com os outros 

Vereadores possamos obter objetivos. Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos 

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

Secretário. Sala das sessões, 02 de fevereiro de 2015. 
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