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ATA N° 032/2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO 

ORDINÁRIA. Ás dezenove horas do dia 24 de julho de 2018, nas dependências da Câmara de 

Vereadores de Cristal, sob a Presidência do Vereador Claudio Dorneles Lopes, reuniram-se os 

Senhores Vereadores conforme registro no livro de presença: Itamar Medeiros da Silva, 

Cristian Radunz, Delmar Maass, Davi da Gama, Tadeu Tamaszeswki, Ivan Spiering, Leonar 

Tuchtenhagem, Claudio Dorneles Lopes e Paulo Cesar Flores de Oliveira. Dando continuidade 

passou-se a leitura da ATA da última sessão, a qual foi lida e aprovada. Após passou-se ás 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite: Curso CERIMONIAL e PROTOCOLO. Data, 

palestrante e horários a disposição de todos os vereadores. Folder: Capacitar e Conhecimento. 

A disposição de todos da casa. Convite: Seminário de Capacitação e Gestão Publica 

Contemporânea. A disposição de todos os vereadores. Folder: UVERGS- União dos 

vereadores do Rio Grande do Sul. Datas e horários a disposição de todos da casa. As 

dezenove horas e seis minutos passou se para a   ORDEM DO DIA: PROPOSIÇÕES:  Não há 

proposições. Projeto de Iniciativa Popular:  Reprovado. 1 voto favorável, 7 contrários.   

PROJETOS DO LEGISLATIVO: Não há projetos. PROJETOS DO EXECUTIVO: Não Há 

Projetos do Executivo. GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR CLAUDIO DORNELES LOPES- 

bancada do PSB:  Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, demais pessoas que se 

fazem presente nesta casa legislativa, meu boa noite a todos. Quero abordar hoje aqui nessa 

tribuna um assunto que me preocupa muito aqui em nosso município, que é referente aos 

animais, aos animais soltos em via pública, em área do município em que as pessoas largam 

os animais, principalmente cavalos na parte de área pública da Prefeitura, e não sei quem abre 

as porteiras ou quem deixa de abrir, mas o que se vê é que tem bastante animais soltos dentro 

da cidade, ontem na rádio recebi ligações, passei ao vice Prefeito que com muita chuva, ele 

com o funcionário Adriano se deslocaram pra Vila Formosa e foram retirar aqueles animais pra 

que eles não entrassem dentro da BR , sábado 10 horas da manhã o colega vereador Cristian 
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me ligou da mesma forma, conversando também com o vereador Cesar também abordou o 

mesmo assunto, eu também vindo de Amaral Ferrador tarde da noite presenciei os animais na 

estrada no perímetro urbano já, perto do Colegiao, é uma preocupação que tenho devido a 

acidentes, e me vejo numa situação e gostaria que os colegas também, que a gente pudesse 

fazer um tema sobre isso, sentar, conversar, dialogar e ver uma situação que tivesse uma 

construção de alguma coisa nesse sentido, porque pelo que vejo, animais soltos, acontece um 

problema e daí ninguém é dono, não aparece o dono e depois poderá ser tarde demais pra se 

lamentar, acho que esses animais eles são colocados nesta área que o município tem a noite, 

não sei de que forma, mas é um campo aberto, a porteira aberta e os animais andam 

circulando pela cidade, e isso temos que tomar alguma providência, algum cuidado de ter que 

colaborar não sei de que forma, estou aqui deixando no ar pra que todos nós pudéssemos 

sentar, dialogar e tentar achar uma solução até junto com o executivo, mas que isso não 

viesse mais acontecer, porque isso já se faz muito tempo que vem acontecendo isso. E sobre 

o projeto de Iniciativa Popular quero apenas deixar registrado nesta tribuna, que não foi preciso 

eu votar mais, que se precisasse do meu voto eu seria favorável ao projeto, só quero deixar 

isso registrado nesta casa, respeito muito a decisão dos colegas, cada um tem o direito de 

escolher e de votar e de legislar da forma que achar correto, nós vivemos em uma democracia 

e é pra isso que se tem democracia, é pra que haja discordância das coisas, com respeito, 

com educação e cada um tem seus motivos, e eu não foi preciso eu votar, mas se tivesse que 

desempatar eu seria favorável ao projeto. Seria isso por hoje, muito obrigado. VEREADOR 

IVAN SPIERING- bancada do PSB: Senhor Presidente, demais vereadores, aqueles que nos 

dão a honra da sua presença nesta noite, aqueles que também estarão nos ouvindo pela 

transmissão da radio amanhã, meu boa noite. Brevemente gostaria só de trazer um relato e 

compartilhava na chegada, na alegria de também termos concluído ali hoje a Ponte do 

Banhado Grande, no Cordeiro, sei dos questionamentos que assim os estiveram postos, mas 
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se olharmos um pouquinho a própria previsão do tempo, a própria situação do encanamento 

que derrubou a cabeceira por duas vezes, e o tempo que leva de licitação do material foi o 

tempo necessário para que essa ponte fosse refeita e muito bem refeita, que possa durar por 

muitos anos, sendo uma ponte de uso que é diária tanto do transporte escolar como também 

da população, então ela está concluída, está livre pra transito. Volto a bater numa tecla que é a 

questão das eleições, olhando o cenário, a forma como está acontecendo, os acordos vamos 

dizer assim, as ligações, e não me ausento do meu partido, me envergonho, porque se 

tivermos um pouco de atenção e lermos as notícias da forma como estão sendo postas, é claro 

é notório que é feito em cima de acordos que beneficiam alguns, isso nos envergonha, 

envergonha a classe política, porque não é olhado pro projeto de trabalho que faça diferença 

pra um povo, pra uma comunidade, pra um Estado ou pra um País, é olhado se vai convir pra 

aquele B ou praquele C, infelizmente, é dessa forma que temos visto como está sendo posto o 

cenário das coligações tanto Estadual como Federal, é triste, mas não perco o ânimo de 

incentivar cada um, de que cada um esteja olhando com bons olhos aqueles que serão 

candidatos, porque temos tempo ainda de analisar pessoa por pessoa, analisar cada um, 

porque tá começando a cair a ficha, a consciência que alguns não tinham que o melhor seria 

não votar, ou votar em branco, anular o seu voto que isso derrubaria talvez até a eleição. 

Engano! Porque o voto nulo e em branco ele não é computado, é feito o cálculo dos votos 

validos, então se nós nos omitirmos, se nós deixarmos de escolher o melhor, o pior já está 

posto, e poderá continuar ou piorar, então tenhamos essa reflexão, tenhamos esse empenho, 

que com responsabilidade buscarmos juntos a mudança, buscar a renovação, buscar um novo 

rumo, esta mensagem deixo como reflexão pra que nos iniciando praticamente a campanha 

mês que vem, tenhamos disposição de questionar aquele que for candidato, aquele que já está 

candidato hoje, vai ter que apresentar muito resultado, não adianta mais ele vir conversar mais 

como alguns estão fazendo, mas sim mostrar sua condição, sua real condição de ser um 
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representante correto, digno de receber um voto, porque é o nosso voto e nós temos muito 

valor. Muito obrigado, boa noite, e boa semana a todos. VEREADOR LEONAR 

TUCHENHAGEM-bancada do PDT: Declínio. VEREADOR TADEU TOMASZESWKI- bancada 

do PSB: Declínio. VEREADOR PAULO CESAR FLORES DE OLIVEIRA- bancada do PMDB: 

Senhor Presidente, senhores vereadores, nossos visitantes, uma boa noite a todos. Queria 

também me manifestar sobre os animais, são várias vezes que a gente vê esses animais 

soltos na BR116 e na própria nossa cidade, e isso traz sim uma preocupação muito grande a 

todos nós, porque é uma arma muito perigosa um animal solto nas vias públicas, e depois de 

acontecer, o cara não vai lá dizer se o animal é meu, não assume as responsabilidades, como 

já aconteceu na ponte do Rio Camaquã um acidente gravíssimo que aconteceu, de frente ao 

paradouro XI aonde um motoqueiro bateu num cavalo e perdeu sua vida. Eu ontem vi de 

manhã, os cavalos estavam em frente ao posto de saúde da Formosa, quando voltei era 10:30 

estava o Pedrinho Miranda cuidando dos animais pra não ir pra faixa, então é uma 

preocupação muito grande, eu hoje fui na Secretaria da Agricultura, porque tenho 4 animais, fui 

fazer o cadastramento, porque esse é o dever, Deus defenda vem acontecer um acidente, e 

vai ser reconhecido pelas características dos animais. Então a gente vê e não pode, mais 

aconteceu e vem acontecendo, quem é quem vai sofrer as consequências, caso ocorra um 

acidente? É o município. Então as pessoas que tem os animais ali dentro, tem que ter 

responsabilidade, porque a porteira abre, ou alguma pessoa maldosa vai e abre, mas cavalo é 

um animal que ele mesmo pode abrir a porteira. Então tem sim que tomar uma providência pra 

esses animais não saírem mais de dentro daquela localidade, então é muito complicado. 

Quero aqui também falar sobre o projeto que veio a esta casa, na praça os Pioneiros e dizer 

com muita responsabilidade que votei contra, porque uma praça nada contra o Teonas, uma 

pessoa muito estimado de todos, mas vejo que uma praça não pode ter esse nome, então não 

votei escondido, votei contra e to falando do meu voto, mas nada contra ele, que Deus o tenha, 
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quando eu voto é com muita responsabilidade, cada um tem sua posição e essa foi a minha. 

Boa noite a todos. VEREADOR ITAMAR MEDEIROS- bancada do PSB: Senhor Presidente, 

colegas vereadores, comunidade que nos assiste e os demais que vão nos escutar através do 

rádio amanhã, meu boa noite. Vou fazer o uso da tribuna hoje mais pra justificar o meu voto 

favorável ao projeto da praça onde daria nome a pista de skate, respeitando os votos dos 

colegas, mas reivindicando o comentário na fala do vereador Cesar, na verdade vereador não 

estaria trocando o nome da praça, e sim estaria dando nome a pista de skate somente isso, 

mas nada contra a tua fala, nada contra tua opinião, repetindo, respeitando a opinião de cada 

um, mas tive a minha opinião e quero tá defendendo o meu voto, dizendo o seguinte, não 

tenho nada contra a este menino, pouco conheci ele, mas muito ouvi falar, de coisas boas que 

ele fazia, e olhando pelo lado emocional daqueles pais que sofrem tanto pela perda do filho, 

porque na verdade eu vivi uma situação semelhante, aliás, convivi  com a situação semelhante 

lá em 1991 eu perdi a maior perda da minha vida até hoje que foi a perda do meu irmão mais 

velho com 21 anos de idade num acidente, com a cabeça esmagada debaixo de um para-lama 

de um trator, e quando eu falei que eu convivi com uma situação semelhante foi o sentimento, 

o sofrimento dos meus pais, onde o meu pai levou pra tumba e a minha mãe sofre até hoje, e 

eu sei que um projeto dessa altura seria uma escora que os pais estariam se escorando pra 

aliviar um pouco do sofrimento que eles tem, e eu digo gente, só se a gente se pôr no lugar de 

um pai e de uma mãe que tenham a perca de um filho. Na verdade tivemos o nosso filhinho 

agora a 4 meses atrás e Deus tocou no meu coração de eu por justamente o nome daquele 

irmão que eu perdi a 27 anos atrás, e o porquê da minha opinião do meu voto favorável, a 

minha mãe a 2 meses atrás ela me olhou e disse “meu filho, onde eu tiver jamais eu 

esquecerei da tua atitude”. Então deixo aqui esse relato e um grande abraço a todos, até a 

próxima sessão. VEREADOR DELMAR MAASS- bancada do PSDB: Senhor Presidente, 

colegas vereadores, boa noite a todos que estão no nosso poder legislativo, agradeço a Deus 
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mais uma vez estar nessa tribuna , e a comunidade que nos ouve pela rádio amanhã no 

feriado, que o município está comemorando o dia do colono e do motorista, parabéns a todos 

os colonos do nosso interior, aqueles que moram na cidade também são agricultores, são eles 

que produzem o alimento e trazem a renda pro nosso município e pra todo o Estado e todo 

Brasil e pra todo nosso mundo inteiro ai, são eles que nos trazem o alimento de cada dia pra 

nossa mesa, que muitas vezes não é valorizado como deveria ser valorizado, são muitas 

vezes explorados, porque as vezes os governos, citando um pouco da fala do vereador Ivan, é 

ano de eleição e ano de reflexão, e de nos exigirmos aos nossos candidatos que nós vamos 

escolher, a questão que se há algum programa, algum projeto em cima da agricultura familiar, 

e hoje nós sabemos, se não é o fumo e a soja por um tempo tá passando, a soja tem que ter 

muita terra ainda pra se manter porque senão não tem, mais o fumo é o que mantem a 

agricultura familiar ainda no interior, porque um agricultor com 20 hectares, com 15 hectares, 

se não é o fumo, hoje o preço do milho está um pouco melhor, mas talvez na próxima safra vai 

ser diferente. E diante disso dizer que os motoristas também né, parabenizar eles, são os que 

levam os produtos, aonde pararam o nosso País por uma greve, por uma questão de força de 

unidade e essa casa apoio a situação da greve, mas sabemos que essa greve trouxe um 

impacto grande pra inflação, sabemos que o frete subiu demais, até os próprios caminhoneiros 

estão vendo isso, e a tabela foi além do que deveria ir, e hoje quem tá pagando é o 

consumidor, então nosso País está vivendo um momento de desequilíbrio financeiro e político, 

nós sabemos que há uma crise de governo, de administração, de planejamento, e temos que 

avaliar muito que nosso País é rico e não podemos ser omissos e olhar e simplesmente votar 

porque fulano falou que esse é bom e tal, vamos conhecer o candidato, saber da v ida dele, 

saber dos projetos dele, qual o caráter desse candidato, pra que amanhã ou depois possamos 

cobrar. Eu queria aqui dizer que, a questão dos animais, eu recebi uma ligação no sábado de 

manhã sobre isso, sobre os animais presos nas 25 hectares como falou o vereador Cesar, e 
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talvez alguém deixou a porteira aberta, e isso já deu transtorno, mas a pouco tempo deu um 

acidente na BR116 com um comerciante nosso que é o Rogerio da Fruteira, que pegou um 

cavalo, bateu na camionete e matou o cavalo, mas graças a Deus que os 2 não aconteceu 

nada, a mão de Deus estava sobre eles, porque estavam até sem cinto por questão de 

imprudência, mas graças a Deus não aconteceu nada, mas o cavalo morreu pra ti ver o 

impacto que deu, mas que isso não aconteça mais, ai me ligaram, até liguei pro vereador Ivan 

pra ver quem era responsável  pra está administrando isso, mas creio que naquele momento 

foi resolvido, mas temos que cuidar. Outra questão senhor Presidente, semana que vem vou tá 

fazendo uma proposição pro poder executivo a questão da rua do Capão da Praia, sobre a 

questão de agua potável, a pouco tempo fiz uma proposição pra CORSAN pedindo extensão 

de rede de agua potável, e não tivemos respostas, o que os moradores me cobram? Eles 

pagam seus impostos, e não há agua potável pra eles, e eles estão numa sinuca de dois bicos 

vamos dizer assim, não sabem pra onde correr, até tem um valo lá na, tá difícil até dos carros 

trafegarem ali naquela rua, e ali não há agua potável, vou tá fazendo uma proposição semana 

que vem pro executivo, pra que haja o entendimento que posa colocar essa extensão, porque 

são 7 casas que estão ali então podem colocar sim, eu vejo que muitas vezes não há interesse 

nisso as vezes, há pouco interesse nessa situação, nós vemos que a comunidade está ali, tão 

pagando seus impostos, querem o seu direito de ir e vir, então eles pedem e nós temos que 

ouvir, temos que buscar os resultados para aqueles moradores, então vou estar fazendo a 

proposição, pra nós entramos em um entendimento e acordo, que cobre da CORSAN, a 

Prefeitura também tem responsabilidade sobre isso , temos que dar um jeito. E a outra 

situação é parabenizando a Secretaria de Obras sobre a questão da ponte do Banhado 

grande, que era um pedido dos moradores do Cordeiro, então parabenizar por essa obra 

concluída, muitas vezes a gente pedi e tem que cobrar, mas sabemos também  que a 

secretaria é limitada e o tempo não tá deixando, hoje ele é um adversário pra Secretaria, 
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porque as vezes quer executar, daí trabalha dois dias, e não pode concluir, temos que ter esse 

entendimento, e abordando sobre isso, falar sobre a ponte do Bom Será ali da falecida Dona 

Quintina, até quem me disse, deveria pedir pro executivo pra ver se há um entendimento, foi o 

Alessandro Elhert, ele mora naquela localidade, e ele disse que tá difícil de passar ali, porquê 

qualquer chuvinha a agua abrange metros de largura, então se não fizer a ponte, então que 

abra um canal pra, que pelo que ele me falou tá sendo entulhada a parte de baixo, então ela tá 

se alargando, ela não tem mais um córrego, porque está entulhado a parte de baixo, por isso 

que qualquer chuva ela abrange para os lados, então passando pro executivo que é uma 

promessa que vem vindo, talvez a hora que melhorar o tempo, que eles possam ajudar no 

material pra que possa ser resolvido. E diante disso dizer que, na semana que vem vamos 

estar fazendo mais um relato sobre os nossos Deputados. E antes de encerar eu queria 

justificar meu voto contrário ao projeto, eu sei que é um momento difícil de nós aqui tomarmos 

essa decisão, mas tenho uma justificativa, não vou falar isso aqui, mas vou falar pra eles o 

porquê que eu votei contra, porque a gente sabe que quando se perde um filho, só que passa 

por isso sabe, então não vou falar isso aqui, porque é uma coisa familiar, então vou deixar pra 

falar com eles.      Era isso ai, uma boa semana a todos. VEREADOR DAVI DA GAMA- 

bancada do PSB: Senhor Presidente, senhores vereadores, agradeço a Deus mais uma 

oportunidade de subir essa tribuna e já de imediato parabenizar aqueles que vão estar nos 

ouvindo na rádio, os nossos motoristas e colonos, duas classes que infelizmente no Brasil 

estão sendo desvalorizadas, mais que estão sem dúvida alguma inseridos em dois setores 

talvez que sejam pulmão e coração do Brasil, sejam hoje a agricultura e o transporte que é 

feito pelas rodovias, e ao mesmo tempo eu ocupando um cargo político, lamento muito que 

hoje no Brasil essas duas classes tenham sido tão sacrificadas  como estão sendo nos últimos 

anos, é lamentável. E usando essa parte, eu gostaria um pouco, nós estamos a setenta e 

poucos dias das eleições, eu acredito que política ela é uma queda de braço, ou nós nos 
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omitimos e não falamos de política e deixamos alguém falar e muitas vezes fala aquilo que 

convém ou nós tentamos ocupar o espaço defendendo aquilo que nós acreditamos, aquilo que 

nós achamos correto, e dessa forma nós tentar que as coisas melhorem, e uma eleição como 

vem a próxima eleição agora que ela mexe em Brasília, que mexe no Estado, ela mexe muito 

na nossa vida, na nossa cidade, e infelizmente eu vou comparar essa eleição de Brasília, e 

depois de vir de Brasília, antes de ir pra lá eu tinha uma dúvida, depois de vir eu tive certeza 

que aquilo lá é um grande prostibulo engravatado, nós vimos Brasília hoje um lugar onde as 

pessoas tem mais vaga pra aquilo que quer, do que aquilo que lhe interessa, é um grande 

prostibulo com uma diferença, é um prostibulo que tem a lei embaixo do braço, e aqueles que 

detém o poder da lei, porque eu digo isso? porque se nós estamos vivendo num caos social 

hoje, aonde o errado se tornou certo, aonde um pai não pode mais educar um filho, aonde um 

jovem não pode mais trabalhar, mas pode estar na rua usando drogas, se nós estamos 

vivendo num lugar aonde o presidiário ganha mais que o aposentado, o vagabundo paga uma 

fiança mais alta que o trabalhador se precisar, se nós estamos vivendo num lugar aonde nós 

não temos direito mais a nada, porque todos os direitos estão direcionados as minorias como 

se diz, é porque lá existem políticos com o poder da caneta defendendo seus interesses, esses 

políticos mesmos que são responsáveis, porque hoje nós estamos sofrendo talvez o maior 

caos que a sociedade brasileira desde a sua existência venha sofrendo, nem na época dos 

índios se vivei um caos social tão grande, uma época tão difícil pra família do brasileiro como 

nós estamos vivendo hoje, aonde confundiram liberdade com a libertinagem absurda, aonde 

hoje um pai que sempre foi o carro chefe da casa, um pai e uma mãe que foram os exemplos 

de educar seus filhos, hoje ele é visto como daqui a pouco ele está respondendo pra 

preconceito, porque? Por causa que ele perdeu sua autonomia, sua autoridade e isso é 

justamente causado pelas leis aprovadas por aqueles políticos que descobriram que algumas 

pessoas, não muitas, porque eu acredito que as pessoas de bem, as famílias são maioria no 
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Brasil, essas pessoas votam e esses votos são fieis, porque estou dizendo isso? porque 

quando formos votar pra um Deputado, Senador, Presidente, não somente pelas emendas, 

pelo partido dele, antes disso, nós deveríamos olhar se ele tem a conduta que nós achamos 

correto pra nossa casa, pra nossa família, pros nossos filhos, pra que nós pudéssemos olhar e 

dizer assim:  os votos dele, são de pessoas que pensam que nem eu.  Porque esse prostibulo 

ele é defendido pela mídia, pela globo, pela televisão, porque ganham pra fazer isso, eles são 

defendidos por nós políticos  que temos interesse nas suas emendas parlamentares, e por isso 

muitas vezes defendemos eles, são defendidos por pessoas que ganham cargos, tem todo um 

sistema que defende essa máfia, essa corja que trabalha as escondidas, quando o Brasil 

jogava na copa do mundo aprovando leis e projetos que venham  derrubar as nossas familiais, 

que venham contra tudo aquilo que sonhamos pra nossos filhos e pra nossas famílias, porque 

eu duvido que um pai de família que se tivesse oportunidade de votar, de decidir, ele votaria na 

metade das leis hoje que eles aprovam no Brasil, eu duvido. Então são esses Deputados , são 

esses Senadores, alguns candidatados a Presidente, são esses que vão decidir aonde e como 

o Brasil vai se eleger nos próximos anos, eu falo isso lamentando muito, porque a decepção é 

tão grande, e nós vimos hoje isso, a comunidade, as pessoas estão se dando de conta que 

aquele candidato, aquele Deputado que me arruma emenda, aquele que é o mais simpático, 

aquele Deputado que vem na  minha comunidade dançar, que vem tocar gaita, que vem pro 

bailão, e eles são os mesmos que estão respondendo processo na justiça, isso eu nunca tinha 

imaginado chegar num ponto do Brasil onde nós veríamos as pessoas defenderem o 

camarada político que tá sendo processado por crime, defender se ele seja melhor ou pior que 

o outro, imagina o caos, estamos escolhendo não se a pessoa tem uma boa conduta política, 

nós estamos escolhendo se ele é o melhor ou o pior entre aqueles todos que estão todos 

envolvidos na mesma sacanagem, no mesmo prostibulo, esse é o cenário político que vamos 

ter que enfrentar daqui a poucos dias, querendo ou não estamos inseridos, é esse o cenário da 
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escolha das pessoas, nós temos o poder de escolher, e ai eu acabo me dando de conta e me 

decepcionando muito, porque não vimos grandes opções, porque o sistema está tão bem 

implantado dentro do Brasil que vão trocar alguns nomes, mas o prostibulo continua sendo 

administrado pelos mesmos, o sistema hoje do  Brasil hoje de eleição no Brasil, como é 

comandado lá em Brasília ele garante a permanecia de muitos, porque o prostibulo é 

financiado, e financiado somos nós que financiamos aquele prostibulo que pega o nosso 

dinheiro, que pegou nosso dinheiro em outra época, e que injetou pra fora do País, mas  nunca 

deixou de injetar nos partidos daqueles que vão eleger os nossos dinheiros, e os votos deles 

que muitos são de madrugada que nós nem ficamos sabendo, quando você for votar nos 

Deputados, vai no google e pergunta qual os votos deles nas últimas votações, os projetos que 

ele fez, daí vocês vão ver, nós colocamos a culpa hoje na brigada, a justiça, nos noticiários, 

nós cobramos todo mundo, mas aqueles que tem o poder de votar as leis muitas vezes ficam 

escondidos atrás dos seus partidos e continuam trabalhando forte no prostibulo pra que o 

Brasil vá de mal a pior, e eles estão agora caçando os nossos votos com o poder do 

convencimento mais uma vez como eles fazem sempre, chegou o período de todos eles 

aparecerem e pedir voto pra nós, daí eles lembram de nós, é o período de caçar, mas quando 

é pra fazer votação pra defender o meu interesse, o teu interesse, das pessoas que realmente 

precisam, daí eles defendem os interesses das empresas que estão com eles, defendem o sei 

leitorado, os interesses dos seus partidos e negociações, eles usam o seu voto pra tirar a 

maior fatia de prazer do prostibulo ao qual ele faz parte. Então eu quero deixar uma ótima 

semana, a minha posição continua a mesma, não faço campanha pro Sartori, tenho meus 

motivos e se for o caso de falar eu falo, estou com o PSB pra aquilo que acho correto, não 

tenho em nenhum momento ladrão de estimação, e muito menos faço parte de prostibulo. Uma 

boa semana a todos, boa noite, que Deus abençoe. VEREADOR CRISTIAN RADUNZ- 

bancada do PSDB:  Senhor Presidente, senhores vereadores, a todos os presentes, boa noite. 
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Aproveitando as palavras do colega vereador Davi, é um momento que eles estão caçando 

votos, procurando nosso apoio, já tive algumas visitas, algumas ligações, e tem algumas já que 

estão por vir ai, para pedir apoio, e como foi colocado também pelo colega Ivana a questão 

que muitos falam que vão votar em brando esse ano, que não querem saber de política porque 

é uma vergonha, realmente tá uma vergonha, a gente como cidadão, nós como representantes 

do município em questão de apoiar, e aos demais eleitores a questão de votar, temos que 

buscar informações, buscar aquele mais correto, a pessoa que realmente tem algum interesse 

em trazer benefícios pro município, pro Estado, pra nosso Brasil na situação que se encontra, 

esse sistema como foi colocado também, um sistema financiado com nosso dinheiro para se 

manter no nosso poder, isso é uma vergonha e tem que acabar, e tem que começar por cada 

um de nós, pelo nosso ato como cidadão, votar e buscar o melhor pro nosso município que é 

onde estamos, e através disso buscando melhores representantes, o desenvolvimento aqui 

também vai ser melhor, eu como vereador, como representante hoje não vou apoiar essa 

questão de por emenda  , mas sim pela pessoa, pela capacidade, e buscar também ver e 

analisar e levar assim ideias para pessoas que vierem me procura, mas não sei ainda quem 

apoiar, não vou citar nomes, e estou ainda assim como a maioria dos cidadãos, duvida, 

principalmente na questão de Presidente, hoje nomes como falamos aqui, não pelo partido, 

mas que a gente possa tá analisando daqui pra frente, porque em seguida estará começando a 

campanha. Em relação aos animais soltos, liguei pro vereador Claudinho no sábado assim 

como ele falou aqui, essa foi uma demanda que também, uma procura que teve no ano 

passado, e pelo que pude constatar e ouvir das reclamações é que até aumentou a quantidade 

de animais, e além de estar invadindo propriedades, também já estava na zona urbana do 

município, e agente vê principalmente além de estar prejudicando essas propriedades que 

estão entrando e estragando, o principal é a questão de vidas né, dos riscos na rodovia, que a 

gente possa tá vendo isso junto com o executivo, com os responsáveis antes que venha 
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acontecer algo mais grave. Em relação também a ponte do banhado, quero parabenizar a 

Secretaria de Obras pelo serviço, somos todos cobrados em redes sociais, mas quero 

parabenizar a secretaria por essa obra concluída, que muitas outras possam ser feitas, a gente 

sabe a situação desse inverno chuvoso que está acontecendo, mas parabéns por essa obra. E 

em relação aos feriado de amanhã, quero parabenizar todos os colonos e motoristas, eu sou 

de uma família, desse que nasci meu pai já era caminhoneiro por questão de toda família, mas 

sou de uma família de colonos, meus avos, meu pai em 1966 comprou o Primeiro caminhão 

dele e passou a transportar do interior para a Capital e levar assim esses produtos pros seus 

familiares, amigos, vizinhos, queria parabenizar a todos da minha família, todos amigos, 

conhecidos, todos cidadãos cristalenses por essa data, é daí que vem o desenvolvimento do 

nosso País, a gente viu na questão da greve agora o que pode acarretar pra nossa população, 

então parabéns ao dia de amanhã. E desejo uma boa noite a todos, uma abençoada semana, 

seria isso. Nada mais havendo   tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata 

que após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e pelo 1° e 2° Secretário. Sala da 

Sessões, 24 de Julho de 2018. 

 

 

Ver. Claudio Dorneles Lopes                                                        Ver. Ivan Spiering 

                Presidente                                                                                    1° Secretário 

 

                                                         Ver. Cristian Raduz 

                                                             2° Secretario  
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