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ATA N°012/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. 
REUNIÃO ORDINARIA. Às dezenove horas do dia 16 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 CORRESPONDENCIAS RECEBIDAS: Of. Nº 013/15 da 
SMOT;  Of. Nº 014/15 SMOT; Of. Nº 15/15 da SMOT; Of. 049/15 do Gab. Da Pref. 
ORDEM DO DIA: PROPOSICÕES:  Ver. Gilnei Carvalho Dutra-bancada do PSDB                                     
requerendo, 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. Fábia Richter, no sentido de que se promova através da Secretaria 
competente, a melhoria do acesso à propriedade localizada na Estrada da Cancela, 
residência informada no documento que segue em anexo. Cumpre destacar que na 
situação que se encontra o referido acesso, está inviabilizado o acesso de veículos a 
propriedade rural. PROJETOS DO EXECUTIVO: Projeto de Lei n° 006/2015 Extingue 
os cargos de auxiliar de serviços gerais e merendeira e dá outras providências. 
Reprovado 02 votos das vereadoras Malu Kuhn Holz e Wilma Trapp a favor, 06 votos 
contra. Projeto de Lei n° 007/2015 Altera a Lei n° 1178/2010 que dispõe sobre a 
Politica Municipal de proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente e dá 
outras disposições. Apresentado baixou para as comissões. Projeto de Lei n° 
008/2015 Autoriza o poder Executivo Municipal a firmar contrato temporário do 
excepcional interesse público. Apresentado baixou para as comissões.  GRANDE 
EXPEDIENTE: Malu K. Holz- Bancada PSB cumprimentou a todos os presentes, 
inicialmente eu gostaria de fazer um apelo a todos os nossos produtores rurais, 
compareçam com o seu talão de produtor até o dia 31 de março no ICMS  para estar 
fazendo o senso 2015, queria aqui dizer da minha surpresa, acho extremamente 
importante a contratação da Koletar  dos merendeiros e serviços gerais, eu não sei se 
alguém tem alguma informação a respeito, porque a nossa informação é que sim, a 
koletar teve um novo contrato, para o recolhimento do lixo, onde o valor do contrato com 
a cooperativa teve seu valor reduzido, mas a respeito da merendeira e serviços gerais. A 
parte Ver. Gilnei: Obrigado pela parte. Eu visualizei pessoas bem como mostrar fotos 
trabalhando na escola com o uniforme de uma empresa KL, mas o que tem haver com o 
projeto que foi votado hoje, de que maneira foi, se teve justificativa pela líder de governo 
semana passada, que estava vinculada a esse projeto, que não tem nada haver uma 
coisa com a outra, no meu entendimento e, se já estão trabalhando tem que ter um 
contrato, uma dispensa de licitação é essas informações que nós queremos saber por 
que o projeto recém acabou sendo votado e reprovado. Verª Malu Ok obrigada pela 
colaboração, não eu inclusive na minha opinião acho que nós temos o dever e o direito 
de cobrar, fiscalizar concordo plenamente com a proposição acho que tem que vir até 
essa Casa as informações necessárias para que a gente esteja sanando as nossas 
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duvidas este é um papel importantíssimo de nós vereadores mas não a única a 
preocupação é que na proposição fala Koletar e a informação de eu tenho é de que não 
é com a Koletar mas em questão do restante nós estamos fazendo o nosso papel era só 
para corrigir este pequeno equivoco que teve. Queria aqui dizer que nós vamos ter uma 
mudança no recolhimento de lixo inclusive eu gostaria que o Presidente solicitasse a 
presença da Senhora Prefeita junto com a sua equipe do Meio Ambiente na próxima 
Sessão para que pudesse estar nos fazendo esclarecimentos sobre o recolhimento de 
lixo, sobre todo o tramite legal que vai estar sendo feito na questão do recolhimento do 
lixo se for possível na próxima segunda eu gostaria que fosse pedido. Queria aqui 
também falar a respeito do manifesto que se teve ontem em todo o Brasil, acho que é 
extremamente importante, acho que a participação popular é sim uma forma de mostrar 
a democracia infelizmente nós estávamos todos aqui programados pra ir até a praça 
mas devido a chuva não foi possível, quero cumprimentar todos brasileiros acho que é 
dessa forma que  fizemos politica transparente e séria. Queria cumprimentar a 
Secretaria pela  Terceiro Festival de Canoagem que foi realizado no nosso Balneário 
nesse final de semana. Dizer que hoje foi feita a transição da Secretária Barbara que 
então era da Fazenda agora assume a Secretaria de Turismo e o Secretário Arnildo que 
era do Turismo hoje assume a Secretaria da Fazenda. Ver. Marcelo Luis Krolow-
bancada PSDB cumprimentou a todos os presentes é gostaria de fazer uso dessa 
tribuna da mesma forma que a Vereadora falou dos manifestos de ontem e nós como 
representantes da Comunidade, representantes do Povo  devemos nos posicionar em 
relação a essas situações que acontecem. Dizer da preocupação  que nós temos como 
cidadão do atual momento que o País está passando nós já tivemos oportunidade de 
falar isso em outro momento, falar a respeito da liberdade das pessoas em expressar 
aquilo que pensam, aquilo que sentem e isso é a democracia realmente de fato, dizer 
que nós não podemos fechar os nossos olhos independente de Partido é eu tenho visto 
tantas discussões entre pessoas que são conhecidas, e que são supostamente amigos 
vamos colocar assim entre aspas ou pelo menos conhecidos dentro da nossa 
Comunidade em discussões ferrenhas argumentando em relação a situações que eu 
acho que não tem nem argumentos é o roubo em qualquer lugar quando existe desvio, 
quando existe corrupção, quando existe o mau uso do dinheiro público é dever de quem 
está participando, é dever de todo o cidadão cobrar e estar pedindo para que sejam 
esclarecidos as situações, para que sejam empregados de uma forma mais concreta e 
mais visível, nós temos tantos problemas hoje na área da saúde, na área de educação a 
enfim nós temos tantos problemas na área da agricultura quantos investimentos deixam 
de ser feitos, quantas coisas nos vimos que deixam de ser executadas e realizadas e 
isso começa desde o pequeno município até o Órgão Federal onde o recurso é maior. 
Então esta de parabéns toda a comunidade, toda a população Brasileira melhor dizendo 
em relação a essa situação de fazer essas cobranças, de estar na rua nós precisamos 
de mudanças, nós precisamos que algumas coisas aconteçam é perguntaram se eu era 
favorável ao impeachment não sou favorável ao impeachment. Acho que nós temos que 
dar um novo rumo para o Brasil não dessa forma pedindo o impeachment da 
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Presidência mas que sejam feito reparos em todas as área, na área da economia na 
questão de apuração desses atos de corrupção escancarados que nem vem 
acontecendo nos últimos tempos, nós temos problemas em varias Estatais, temos 
problemas no BNDS que ainda não apareceu, nós temos problemas com Multinacionais 
que estão recebendo investimentos que a gente fica vendo e analisando que é fora do 
normal com o dinheiro público, nós temos investimentos em Clubes de Futebol como foi 
o caso do Corinthians que recebeu milhões de Órgãos Estatais então alguma coisa 
alguém tem que tomar uma providencia o povo tem que deixar o comodismo de lado e 
realmente ir pra rua, vai surtir efeito não sabemos o que vai acontecer mas eu vejo que 
as pessoas começam a discutir e parecem que segam com alguns argumentos. A gente 
olha nas redes sociais eu até exclui alguns amigos meus das redes sociais porque não 
da para ver tu ficar defendendo o cara a pessoa ou os envolvidos que estão até presos 
que estão condenados que foram condenas por roubo e tu querer ficar defendendo uma 
situação se o PSDB tem gente que participa de roubo como já teve que sejam presos, 
que sejam excluídos do partido, que sejam punidos, que sejam colocados no seu devido 
lugar, nós não podemos ser coniventes com essa situação independente de partido e 
ainda ficar defendendo, discutindo batendo boca, defendendo gente que roubou que 
esta tranquila em casa que esta com milhões em paraísos fiscais, dinheiro de quem? 
Nosso, dinheiro de contribuinte por isso que nos estamos com a carga tributária cada 
vez maior. O consumidor ele tem que ser consciente é ele que paga essa conta quem 
paga não é só o comerciante é o consumidor por que é repassado esse valor pra ele e a 
nossa carga tributária é absurda e isso é culpa só do PT? Claro que não é só do PT isso 
já vem de longa data não vamos aproveitar o momento para botar só na conta do PT 
mas isso esta acontecendo nesse Governo e tem sim que ser cobrado, e nos temos que 
nos posicionar a gente tem que ter um posicionamento a respeito disso. E isso vale pra 
nós do pequeno Município cobrar atitude, cobrar posição não só nós Vereadores como 
agora nós temos cobrado algumas coisas como essa situação das empresas que estão 
sendo contratadas nós temos que ter essa cobrança, sim nós precisamos cobrar nós 
estamos com a folha de pagamento com 48% e nós estamos gastando mais despesas 
por que o que que esta acontecendo a onde é que a prestação de serviço não está 
sendo bem feita. Então cabe a nós sim do Poder Legislativo cobrar, enviar essas 
proposições eu estou com uma serie de contratos e estou estudando esses contratos 
muitos na minha mão estudando sobre eles sobre a necessidade real e dos custos que o 
nosso Poder Executivo esta tendo até por que nós somos pagos pra isso, então nas 
próximas Sessões a gente vai estar discutindo, nós vamos estar debatendo alguns 
contratos, debatendo algumas situações e pedindo justificativas ao Poder Público para 
que o nosso contribuinte, para que o nosso munícipe ele possa ter sempre a certeza de 
uma qualidade de trabalho bem prestada com o principio da economicidade para o 
município que futuramente vai sobrar outros recursos para que a gente possa investir 
em outras áreas.Ver. Paulo Cesar Flores de Oliveira-bancada PMDB cumprimentou a 

todos os presentes eu quero aqui nesse momento já pedir desculpa a Secretária de 
Turismo e Desporto pois hoje o secretário Marcelo lendo as correspondências o convite 
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da Canoagem no nosso Rio Camaquã e onde eu não fiquei sabendo então peço 
desculpa foi uma falha da nossa Casa por isso eu não pude estar lá  prestigiando esse 
evento. Quero também parabenizar a toda à turma da Faculdade onde fizeram um 
almoço, uma iniciativa a fim de arrecadar recursos para pagar o transporte escolar nesse 
primeiro mês estão de parabéns pela organização  e eles estão todos de parabéns por 
essa iniciativa. Também aqui nesse momento queria dizer que sexta-feira ouve uma 
denuncia de um empresário do nosso município que se encontra com a sua empresa 
sem funcionar e onde a Policia Ambiental veio a noite fazer uma fiscalização que é o 
dever quando acontece uma denuncia de comparecer no local e ver se realmente o fato 
é verdadeiro ou não onde a equipe do Meio Ambiente se deparou que essa empresa se 
encontra sem funcionamento e não era no local onde foi feita a denuncia. Então tem que 
ter muito cuidado para fazer uma denuncia por que é uma coisa muito séria e muito 
grave e ai trazer um descontentamento muito grande  para esse empresário que eu não 
vou citar o nome. Então são coisas desagradáveis e são coisas que não vem nos trazer 
um bom entendimento e vem trazer um desagravo muito grande por que eu acho que 
não há necessidade de acontecer isso no nosso Município e essa pessoa que denuncio 
que tenha muito cuidado. Quero também falar sobre a grande manifestação que teve no 
nosso país, e dizer que eu sou a favor da manifestação, sem nenhuma tragédia, a gente 
sabe que tem corrupção, e os errados tem que ir para a cadeia, não deixando de 
reconhecer que hoje esta em grande número, muitos partidos envolvidos, é lamentável a 
gente tem que dizer isso ai em uma tribuna, porque a gente é brasileiro e esses 
corruptos tem ir pra cadeia sim, eu sou de acordo, porque somente assim vamos viver 
num país digno, então que tome as posições certas. Verª. Wilma S. Trapp-bancada 
PSB cumprimentou a todos os presentes, quero informar que foram entregues essa 

semana 360 sacolas do PA, mês passado foram 350, quero dizer que nos estamos de 
parabéns, só faltou o Cordeiro e a Cancela, aonde foi entregue pão, bolacha, cuca, 
alface, feijão de vagem, feijão preto, ovos, moranga, mel,  então isso é um progresso 
para o nosso município, e queria dizer que semana passada foi feito uma proposição da 
Sanga Leste, então a prefeita pediu que nomeasse dois Vereadores, que marcasse uma 
data para discutir e dizer também que o vereador semana passada falou das 
propriedades do Lineu Caldasso sobre as 19 famílias que fazem o uso de umas 
propriedades que foram adquiridas, dizer que a prefeita já está negociando com essas 
famílias, e dizer que foi acertado com os moradores de lá, vai ser feito dois mata burro, 
tem famílias que vão ajudar com as pedras, outras com a madeira, e a prefeitura com a 
mão de obra, então foi acertado isso, porque isso não é de agora, é desde de 2006; e 
sobre IPTU estão sendo entregues nas casas pelo correio, a parcela única é para o dia 
06/04  com 15% de desconto e a segunda parcela com 8%, são aquelas que podem ser 
pagas em 5 vezes, e dizer para os produtores fazer o recadastramento do modelo 15, 
mesmo aqueles que não tiraram notas  ir no ICM e fazer o senso. Dizer também que eu 
não fiz parte da Terceira competição de Canoagem aqui no Rio Camaquã que foi 
belíssima mas eu não me fiz presente por que eu estava em um aniversário ontem, 
foram mais de 30 de novos participantes, parabéns para esse pessoal que gosta deste 
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esporte. quero dizer também ver. Nicolau a Prefeita já estava tomando conhecimento 
dos médicos cubanos que tu colocou que estavam em uma sala pequena e realmente 
estão ela vai ver se acha uma casa maior para eles e o valor também por que esta 
sendo pago o aluguel para eles de R$ 700,00 reais mais água e luz  e alimentação e a 
internet e que esse próximo mês vai aumentar de R$ 500,00 reais que é uma ajuda de 
custo para alimentos vai passar para R$ 750,00 reais, mas antes disso tem que ter uma 
conversa uma organização toda para depois fazer tudo direitinho. E dizer que vocês 
devem ter reparado hoje que nós recebemos um caminhão da Koletar que esta 
recolhendo o lixo também vai ter o trabalho de educação que eles estão chegando casa 
por casa hoje passaram na minha rua só que eu não estava em casa eles estão pedindo 
para o pessoal separar o lixo por que a Prefeitura fez uma experiência com a 
Cooperativa mesmo assim ela vai estar junto só que eles contrataram essa outra 
empresa por que nós estávamos gastando de rejeito para mandar do Município R$ 
51.600,00 reais que são 4 containers de lixo, então essa empresa vai recolher todo o 
nosso lixo e levar o rejeito todo e vai fazer por R$ 32.000,00 vai ser bem mais em conta 
claro vai ter ainda o contrato com a Cooperativa ela vai levar o reciclado então a 
Prefeitura vai ter um gasto de R$ 12.000,00 com a Cooperativa mas mesmo assim 
somando os dois valores vai reduzir bastante. E dizer também que na sexta-feira eu 
tinha sido convidada para a inauguração do Escritório de Advocacia ali na Rua Bento 
Gonçalves da Bruna Becker eu compareci fui a única dos  Vereadores que me fiz 
presente quero dar os parabéns para Bruna Becker para mãe dela Heloisa Becker que é 
arquiteta, foi um belíssimo coquetel que elas apresentaram para nós, sucesso para ela. 
E dizer também Vereador Cesar sobre essa denuncia a Prefeitura estava fazendo um 
trabalho lá tinha cortado uns galhos, onde teve uma denuncia e veio o pessoal a 
tardinha que diziam que tinham 4 caminhões mas a Prefeitura estava com 2 caminhões 
e que não sei quem é que denunciou que a Prefeita também esta vendo isso esta 
tomando conhecimento e estavam arrumando a estrada para varias famílias que moram 
lá é uma pena que as pessoas as vezes tenham maldade, a Prefeitura lá fazendo um 
trabalho para aquelas famílias. E dizer que não sei se os meus colegas Vereadores são 
procurados pelas famílias  mas eu sou muito procurada sobre a função dos cachorros, 
mas ano passado eu, Ver. Nicolau,  Ver. Delmar,  Ver. Gilnei se não me foge a memória 
íamos tentar achar uma solução  referente aos cachorros aqui no nosso Município ontem 
2 famílias me procuraram porque largaram cachorros lá no alto do Palanque tem filhotes  
no Paroquial largaram uma caixa com 3 filhotes, hoje a D. Noeli que deve estar nós 
ouvindo me atacou que foi largado um cachorro lá também grande parece que derrubou 
a moto com o João Balaca segundo ela me disse mordeu crianças que estão vindo  da 
escola e o que fazer com esses animais? Então meus colegas Vereadores eu fiz uma 
reunião na minha casa na quinta-feira eu tinha convidado 25 pessoas que são protetoras 
dos animais claro umas tinham ido na igreja, outras estudam, outras trabalham e 
reuniram-se  na minha casa 8 pessoas  que estão dispostas em ajudar eu queria 
convidar vocês para gente marcar outra reunião para nós ver o que a gente vai fazer. 
então eu deixo bem a vontade se vocês quiserem me ajudar eu quero fazer a minha 
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parte eu fui muito criticada me disseram assim: -  Vereadora tu não vai conseguir mais 
votos! Não tem problema se eu não me eleger não tem problema mas a minha parte eu 
vou fazer vou defender os animais do nosso Município. A parte Ver. Nicolau 
Trescastro – Bancada do PT,  para complementar que  gostaria só de ajudar a 
relembrar e pedir também para o nosso Executivo  se não tem como nós criar uma 
associação pagar um veterinário para fazer a castração desses animais,   inclusive se 
colocaram a disposição para resolver  já tem gravado nessa Casa por varias vezes que 
a Faculdade de Pelotas  ia disponibilizar um veterinário que estava em fase de 
estagiários e até hoje não foi feito nada não só por esse governo mas pelo outros 
anteriores também e acho que a iniciativa tem que partir do Executivo  por que daqui a 
pouco nós vamos estar fazendo uma coisa e a própria Prefeitura vai nós impedir de 
fazer isso, então tem que ter a ação do Executivo nesse sentido por que se não nós não 
vamos conseguir fazer nada criar um canil no Município é uma coisa praticamente 
impossível não tem como criar então temos que começar pelos donos dos cachorros,  
eu já falei mais de uma vez que a Prefeitura disponibilizasse o veterinário para fazer 
castração, vacinar pois nós temos o veterinário como foi dito a uns anos atrás que iam 
procurar  uma Universidade pra conseguir esses veterinários que estavam estagiando 
então que se faça isso de imediato não adianta nós ficar aqui conversando e não vai ser 
resolvido nada eu estou aqui a 14 anos e ate agora nada foi feito.  Verª Wilma, Eu quero 
dizer que eu já dei o meu passo, já comecei temos uma pessoa maravilhosa que já 
trabalhou numa ONG que é o Toni aqui da Brigada Militar eu indiquei ele como 
Presidente da nossa Associação que ele tem conhecimento ele já adestrou cachorro já 
trabalhou com isso ai e o Toni é um dos parceiros se quiserem falar com ele é só 
procurar ele para tirar maiores informações mas eu gostaria de não começar nessa 
empreitada sozinha mas contar com o apoio de vocês em Camaquã tem a Ivani eu vou ir 
lá vou me inteirar mais como nós devemos fazer não criar uma ONG para arrecadar 
animais se a gente criar isso vão vir animais de tudo que é Município e vão largar e nós 
não temos capacidade para isso, nós não temos recurso para isso, quem sabe 
castração imunizar enfim o Toni já deixou bem claro que nós temos que fazer 
levantamento de quantos animais nós temos no Município que nós vamos nos 
surpreender com a quantidade que eu fiquei sabendo que os agentes de saúde podem 
nós ajudar inclusive uma já viu pra mim que na Carmem Klug do falecido Ovídio ela tem 
18 cachorros por que as pessoas largam sabem que ela gosta dos animais e ela junta 
vocês olhem o problema que se torna então eu vou marcar outra reunião talvez aqui 
nessa Casa e eu peço a colaboração dos meus colegas para ver cada um com a sua 
ideia ver o que nós podemos fazer nós temos que começar a fazer alguma coisa seja 
pequenininha mas nós temos que fazer alguma coisa. Ver. José Nicolau Trescastro-
bancada PT cumprimentou a todos os presentes gostaria de inicialmente fazer um 

pequeno relato que a gente viu através dos meios de comunicação as manifestações da 
nossa População Brasileira com relação à indignação em relação à corrupção na 
verdade que eu iria me manifestar e não me manifestei na semana passada por que a 
manifestação foi agora ontem mas com certeza eu também sou contra e como bem fez  
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e se manifestou aqui o Ver. Marcelo com certeza se for do meu partido ou partido que 
for se for corrupto tiver algum processo não deveria nem de concorrer a cargo eletivo 
nenhum por que a partir do momento que a pessoa tem uma condenação de maneira 
nenhuma ele poderia estar ajudando a administrar o nosso País tão rico, tão lindo que é 
admirado pelo mundo inteiro então eu também quero aqui me manifestar dizendo da 
indignação contra a corrupção no nosso País a gente sabe da facilidade que tem hoje 
nos meios de comunicação que é muito maior e muito melhor que de antigamente não 
tínhamos muita informação mas mesmo assim a gente tem que lutar contra a corrupção 
por que não é possível que cidadãos de bem como eu estou aqui a 14 anos como 
legislador e pretendo deixar uma imagem limpa pura da minha própria família e não vai 
ser por conta de que eu esteja no meio Politico que eu vou deixar que me incluam junto 
com esses corruptos então eu também me manifesto que sou completamente contra a 
corrupção eu acho que é como diz também o Ver. Marcelo em relação ao impeachment 
para existir o impeachment tem que ter algo concreto contra a pessoa para poder fazer o 
impeachment eu ate assisti hoje pela manha o Juiz  do TSJ do nosso Superior de 
Justiça dizendo que não existe de maneira nenhuma como montar o impeachment da 
Presidente mas se tivesse também logicamente que iam tentar a montar então eu quero 
deixar aqui bem claro para toda a nossa Comunidade Cristalense eu como cidadão e 
como Vereador desse Município e como Vereador do PT a indignação contra a 
corrupção a gente sabe da quantidade de partidos que tem e isto também influencia e 
ajuda muitas vezes algum partido ou outro se aproveitar da oportunidade para fazer 
algum tipo de corrupção e a gente vê vários partidos ai dizendo que também não vão ser 
e não vou citar partidos ate por que são vários nem eu sei a quantia que nós temos hoje 
registrados no País mas é em torno de 40 partidos então que isso seja feito de imediato 
a reforma Politica que já esta pedindo pela própria população brasileira que seja 
implantada a reforma Politica, que seja feita alguma modificação nesse sentido que a 
gente possa de alguma forma excluir os corruptos e a gente sabe da dificuldade que tem 
até por que o Senado e a Câmara Federal é quem criam as leis então quando tem 
alguém lá que tem como fazer apelar para fazer a cassação, existe imunidade, se o cara 
roubou vai querer se aproveitar do próprio roubo para se beneficiar, para diminuir a 
coordenação, e isso é mais um roubo que está acontecendo dentro da própria politica; a 
gente também recebeu aqui que nos nomeasse dois vereadores para participar em 
relação a Sanga Leste, tivemos semana passada lá, não somos nenhum perito, mas a 
olho nu da para ver que as coisas não estão em coordenação, mas eu descordo com o 
pedido da prefeita em relação para nomear dois coordenadores, ela tem que nomear 
todos Vereadores, porque daqui a pouco colocaram um cano que era para ter uma 
espessura e tem outra, tem colocar um material para fazer um aterro e tem outro, então 
primeiro temos que receber uma documentação aqui, dizendo, de que forma deve ser 
concluída a obra, quais matérias seriam usados, porque se continuar do jeito que está lá 
nem vai poder ser usada, então acho que tem que ser feita uma reunião aqui nesta 
Casa, e com todos os Vereadores, também quero falar da coleta de lixo que me 
surpreendeu pelo valor de R$ 51 mil que estamos pagando. Verª. Wilma Trapp –
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Bancada do PSB pede um aparte  a prefeita pediu para que o presidente marcasse 

uma hora que ela pudesse vir, junto com o secretário do meio ambiente pra sanar todas 
as duvidas. Ver. Marcelo Luis Krolow pede um parte  eu acho que seria importante 

esclarecimentos, mas, é uma vez que ira haver essa reunião possivelmente na próxima 
segunda feira, seria importante a Casa esta enviando um documento solicitando um 
relatório do ano de 2012, 2013 e 2014, referente ao nosso custo do lixo para nos termos 
uma relação de custo dos anos anteriores, para nos fazer uma analise mais concreta 
sobre os valores . Ver. Nicolau, acho certo porque todos nos temos que saber sobre a 
relação desses valores, então tenho certeza que a nossa líder de governo vai levar 
essas informações até a nossa prefeita. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados 
os trabalhos deste legislativo, após lida e aprovada a ata será assinada pelo Presidente 
e Secretário, sala das sessões, 16 de março de 2015. 
 
 
 
Ver. Paulo César Flores de Oliveira                    Ver. Marcelo Luis Krolow 
                 Presidente                                                         Secretário 


