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ATA N°019/2018 DA CÂMARA DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃOORDINÁRIA. Ás dezenove 

horas do dia 17 de Abril de 2018, nas dependências da Câmara de Vereadores de Cristal, sob a Presidência 

da vereador Claudio Dorneles Lopes, reuniram-se os Senhores Vereadores conforme registro no livro de 

presença: Delmar Maass, Cristian Radunz, Davi da Gama, Itamar Medeiros, Paulo Cesar Flores de Oliveira, 

Tadeu Tomaszeswki, Leonar Tuchenhagen, Ivan Spiering, Claudio Dorneles.  Dando continuidade, passou-se 

a leitura da ata da última sessão anterior, a qual foi lida e aprovada. Após passou-se as 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite: CPM- Escola Municipal Antônio Curi- convidam a comunidade 

em geral, para o Jantar em comemoração ao Aniversário do Município no dia 20 de abril de 2018, ás 19 horas. 

Convite: Duplicação Urgente, dia 20 de abril, no Teatro do Sesc de Camaquã.  Folder: IGAM- Cursos 

Preparatórios, dias 19 e 20 de abril, 8, 9, 10, 11 de maio de 2018. A disposição de todos os vereadores. 

Folder:  Capacitar e Conhecimento: 42° Seminário de Capacitação em Administração Pública Municipal, dias 

17, 18, 19, 20 de abril. A disposição de todos. Convite: Audiência Pública PRF (Polícia Rodoviária Federal) - 

dia 17 de abril, ás 18 horas- LOCAL: Teatro Dante Barone. Convite: Fórum Binacional de Cidades digitais do 

Rio Grande do Sul, dia 10 de Maio de 2018- em Bagé.  Convite: Feira Comercial e Rodeio- Aniversário Cristal 

30 anos, festa no CTG Bento Gonçalves da Silva, dia 28 e 29 de Abril.  As 19 horas e 20 minutos passou-se 

para a ORDEM DO DIA: PROPOSICOES:  Preposição dos vereadores Delmar Maass e Cristian Radunz- 

bancada do PSDB: Pedido de PROVIDENCIA, nos termos do artigo 177, solicitando que seja realizada a 

reforma da calçada do SR° Ivo Bergman, localizada na Avenida Emancipação.  Proposição dos vereadores 

Delmar Maass e Cristian Radunz- bancada do PSDB: PEDIDO DE INFORMAÇAO, nos termos do artigo 178, 

solicitando a apresentação do relatório de trabalho da Obra de Drenagem, com exposição detalhada dos 

valores dispendida pelo município.  Proposição do vereador Ivan Spiering- bancada do PSB: PEDIDO DE 

INDICAÇÃO, nos termos do artigo 176, solicitando que seja realizado uma Blitz de autuação, a fim de verificar 

o uso de som auto em veículos no centro da cidade.  Proposição dos vereadores Delmar Maass e Cristian 

Radunz- bancada do PSDB: PEDIDO DE INDICAÇÃO, nos termos do artigo 176, que seja enviada a 

correspondência a CORSAN, solicitando que seja realizada obras, no sentido de ampliar a rede de distribuição 

de agua na extensão da Rua Capão da Praia.  Proposição dos vereadores Delmar Maass- bancada do PSDB 

e do vereador Paulo Cesar Flores de Oliveira- bancada do PMDB: PEDIDO DE INFORMAÇÃO, nos termos do 
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artigo 178, solicitando a Relação de pessoas beneficiadas com Cestas Básicas encaminhada pela Defesa 

Civil, e a Relação de pessoas beneficiadas com serviços de Retro, devido a estiagem. PROJETOS DO 

LEGISLATIVO: Não houve projetos do Legislativo. PROJETOS DO EXECUTIVO: Projeto N°008/2018 Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a programar os contatos temporários de excepcional interesse público criados 

pela Lei Municipal n°.1393/2016.Permanece nas comissões. Projeto N°009/2018 Extingue e cria cargos de 

confiança- CCs da administração Pública Municipal e dá outras providencias. Permanece nas comissões. 

Projeto de Lei N°010/2018 Altera a Lei 1058/2008, que institui e disciplina o Programa de Pavimentação de 

Vias Públicas e dá outras providencias. Foi retirado.  Projeto de Lei N°011/2018 Abre credito especial no valor 

de R$ 79.281,32 e dá outras providencias. Baixou as comissões. Projeto de Lei N°012/2018 Autoriza o Poder 

Executivo a doar bandeiras e dá outras providencias. Baixou as comissões. GRANDE EXPEDIENTE:  

VEREADOR ITAMAR MEDEIROS- bancada do PSB: Senhor Presidente, colegas vereadores, comunidade 

que nos assiste. Gostaria de estar falando um pouco sobre o movimento que aconteceu hoje em Canguçu, e 

vai ta acontecendo amanhã em Pelotas, acompanhei hoje os agricultores de Cristal e região num movimento 

onde o MPA que é o movimento dos pequenos agricultores, se movimentavam ali na BR392 que liga Canguçu 

a Pelotas, onde foi feito uma caminhada do trevo do lado de cá onde liga Cristal a Canguçu até o trevo de lá e 

foi feita a paralização, onde teve aproximadamente 30 quilômetros de veículo por um determinado tempo, em 

trono de meio dia foi liberado, logo em seguido lá pelas 14 horas foi segurado o transito também e, 

infelizmente eu tive que sair mais cedo, porque tinha que chegar cedo aqui também pra sessão da câmara. 

Então até aquele momento eles aguardavam retorno de Porto Alegre onde tem uma liderança desde domingo 

em Brasília, então naquele momento eles estavam aguardando o retorno do governo do Estado, agendando 

que amanhã vai ir uma comissão lá rebater a reinvindicação dos produtores e, amanhã independente do 

resultado de hoje, amanhã o movimento segue, rumo a Pelotas onde vão estar fazendo paralizações durante o 

dia. É um movimento nada mais justo, porque na verdade o agricultor de um modo geral sofrem pela incerteza 

da produção, na verdade o agricultor ele é vítima sempre, porque ele planta naquela incerteza se vai ou não 

produzir, e este ano aconteceu essa seca, onde prejudicou gravemente a agricultura no setor geral, tanto que 

a gente tem tantos conhecimentos de outros municípios que fizeram decreto de calamidade, onde o município 

de Cristal tem o decreto reconhecido Federal, e o governo Federal não se mexe, onde quanto tempo o 
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Governo Federal já reconheceu o decreto decretado pela Prefeita Fabia, mas lá em Brasília não tem nada para 

os agricultores, não tem nada decidido do Governo Federal, então eles tem que ouvir o grito popular dos 

agricultores, foi isso que aconteceu ali em Canguçu e amanhã em Pelotas, e se for necessário vai haver outras 

paralizações. Teve um momento que se arrecadava recursos, é que na verdade tudo tem despesa, foi alguns 

ônibus porque era bastante gente, tem a alimentação também, mas eu quero deixar nessa minha fala aqui, 

para os agricultores que tudo ocorreu bem, pelo menos até aquele momento que eu sai dela, mas agora já vi 

pela internet que agora à tardinha foi liberado, então não tinha nada escrito ali que tivesse acontecido alguma 

coisa além. Quero dizer, que embora as dificuldades financeiras o movimento aconteceu e da forma que Deus 

quer, sem queimas de pneu, eu acho que isso é uma imprudência do povo como o nosso meio ambiente, eu 

não concordo, e que bom que lá não aconteceu, e que tomara que amanhã também tenha o mesmo rumo, se 

dirigindo a Pelotas e que haja queimadas também, foi uma paralização bem tranquila e eu creio que amanhã 

vai acontece da mesma forma, creio que o Governo Estadual escute o grito dos agricultores e que tome uma 

atitude de estar trazendo alguns benefícios pra nossa comunidade Cristalense e em todos os municípios da 

região. Era isso, um boa noite a todos, grande abraço. VEREADOR DELMAR MAASS- bancada do PSDB: 

Senhor Presidente, senhores vereadores, um boa noite a todos, eu agradeço a Deus mais uma vez estar aqui 

nessa tribuna. Quero desde já, aproveitando a fala do vereador Itamar, dizer que esse é um trabalho árduo do 

agricultor, depois de tanto sofrimento pela perda causada pela seca e após o temporal, ainda tem que chamar 

pela voz, por paralização as autoridade do Governo Federal e Estadual, esse é o nosso Brasil infelizmente, 

porque como bem falou o vereador lá em Brasília não existe nada, a questão da situação da seca, não foi 

decretado seca por Brasília,  porque talvez não entendiam que a região tivesse sofrido da maneira como eles 

enxergam, mas nós sabemos que muitas vezes essas autoridades fecham os olhos pra certas situações , e o 

nosso pobre do agricultor tem que ir se mobilizar, não queimando pneu, mas com o protesto dizer “ estou 

aqui”, porque eu vejo que nessa situação de calamidade o que mais perde nessas situações e sempre vai 

perder é o agricultor, que quando se decreta alguma situação o beneficiado é as prefeituras em maquinário,  

mas deveria ter um projeto diferente quando se tem perca nessa situação da seca, porque automaticamente 

eles vão ser beneficiados, sim talvez sim, mas isso se leva tempo quando se é atingido por certa calamidade, 

mas o pobre do agricultor ele tá trabalhando hoje pra manter a família amanhã, eu só queria lhe cumprimentar 
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pelo seu apoio vereador pelos produtores ali da região, e dizer que tem que estar engajado né, não dá pra ficar 

calado nessa situação. E também, hoje a tarde estive irritado por uma certa situação, mas não quero falar 

sobre isso, quero falar sobre uma situação que o vereador Davi falou, que é a questão   da sua explanação a 

questão do aumento da taxa de lixo, onde falou semana passada nessa tribuna, eu não perdi uma parte 

porque iria colocar a minha visão, mas como vereador do Executivo, eu como oposição tenho a minha visão, 

cada um tem sua posição como vereador dentro dessa casa, eu vejo que no mínimo vereador, o projeto de 

aumento de taxa de lixo e IPTU ele deveria de ser discutido nesta câmara mais amplamente, ele não deveria 

ter entrado numa quinta-feira e ser votado na segunda, tanto é que essa Lei, esse aumento iria ser aumentado 

esse ano, esse ano que ia dar um impacto, eu acho que o esclarecimento, a discussão ele deveria de ser mais 

amplo na sociedade , mas agora já foi feito, o aumento já está nos carne Zinho sobre cada morador, eu tenho 

a mesma responsabilidade como os demais vereadores, não sou irresponsável em dizer que a taxa de lixo e o 

IPTU ele tá em dia, ele tá defasado, mas temos que discutir, tanto é que ficou dois meses no poder executivo 

discutindo com os vereadores a base, daí aqui ele chegou numa quinta-feira e foi votado na segunda, eu acho 

isso um desrespeito com a comunidade que sempre vai pagar o pato, vão ser o ponto mais atingido, acho que 

eles precisam ser informados, porque que na época ninguém foi na rádio falar sobre este aumento? É essa 

minha indignação, essa é minha situação, não é pela questão do aumento, a questão é de levar pra sociedade 

o que está sendo votado nessa casa, foi isso que me deixou aborrecido, pela questão da urgência do projeto. 

Eu acho que nós somos uma casa, e nós temos sim que debater sobre esse assunto e ai levar pra sociedade, 

nós temos todo um cronograma, um tempo pra ser discutido e pra ser votado, podemos levar ao Executivo a 

questão de gestão pública também, da maneira que está sendo investido o dinheiro, eu vejo o Governo num 

todo, não é simplesmente numa parte e, já coloquei aqui mas eu não queria tocar nesse assunto, e talvez eu 

não vou tocar mais, se assim não for levantado algumas situações que eu não concordo, porque a situações  

dentro da gestão pública que eu não concordo, e que deveria ser discutido. Enfim era isso ai, uma boa semana 

a todos. VEREADOR DAVI DA GAMA- bancada do PSB: Senhor Presidente, senhores vereadores, uma boa a 

todos. Começo minha fala dizendo, vereador Delmar, que não é que nem o Governo Federal, a sua fala se tem 

alguma coisa que o Governo esteja fazendo então o senhor denuncie como vereador, porque até onde eu 

saiba ninguém faz nada ilegal no Executivo assim como aqui na casa, questão é que não tem nada de ilegal, 
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então vereador quando o senhor for pra rádio e diga como o senhor diz que foi “ enfiado goela a baixo” e que o 

senhor tem responsabilidade, então o senhor fale pra comunidade de quantas vezes aqui nesta casa os 

projetos chegam e ficam guardados nas suas gavetas e nem são analisados, convide a comunidade pra vir as 

sessões pra eles verem como são discutidos os projetos, não coloco todos, mas eu coloco  a disposição 

porque a comunidade não vem muito a casa e não sabe como funciona, mas muitas vezes as informações que 

chegam na rua não são as mesmas ditas aqui nessa casa, então o senhor usou argumentos na câmara e na 

rádio que eu gostaria de ver os documentos, o senhor disse que tinha 215 mil reais de taxa de lixo arrecadado 

esse ano, o senhor falou na rádio números que só o senhor conhece, então tem situações e eu falei do meu 

comprometimento com a comunidade era de levar a informação porque eu não sou contra a posição de 

ninguém, só acho que a oposição tem a posição dela, mas as pessoas tem que saber da onde sai os números, 

pra depois não ficar aquela história de joguinho político, eu quero seguir a ordem do que eu tinha falado 

semana passada sobre, vou falar rapidamente um pouco sobre receitas, sobre fonte de receita, e continuo com 

a mesma fala que usei semana passada de que a comunidade, porque acho que eles devem saber o valor que 

ele paga, lembrando e vou dizer pra comunidade que quando se fala de gestão, a gestão pública é aberta, 

quando se fala em gestão ela é aberta a qualquer vereador, assim como eu posso opinar e sentar na mesa 

com a Prefeita, qualquer vereador pode, eu tenho certeza aqui dentro dessa casa que até agora não teve 

nenhum vereador  que se propôs a apresentar os números, então quando se fala de gestão então apresente 

pra comunidade aquilo que está se fazendo. Eu quero dizer a respeito da fonte de receita do município, como 

todo município de Cristal, como todo município seja ele pequeno ou grande, que ele tem como município 

administra seus recursos, hoje nós sabemos bem que o município, o dinheiro público que é o recurso livre, o 

município ele tem apenas 5 fontes de receita, e o dinheiro vem da união, do Estado que por sina hoje é um 

Governo que em relação aos municípios tem se tornado mentiroso, eu poderia até dizer “ caloteiro”  porque o 

Estado justificou-se que atrasaria o pagamento de funcionário pra poder repassar para a saúde dos 

municípios, e Cristal que dava quase 600 mil reais de gastos ele apenas pagou 200 mil, e na mídia diz que já 

pagou tudo, então vou deixar o Estado e a União fora, mas eu quero falar um pouco sobre a receita que é 

oriunda do Município, que ela é dividida em NSS, taxas do ITER e o IPTU que é a maior delas ao qual eu me 

propus de fala, que gerou toda essa situação e conversa e que hoje, eu quero salientar uma coisa bem simples 
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e fácil de entender, o aumento do IPTU as pessoas questionam ele, eu tenho sido procurado pra questionar o 

pagamento do IPTU, as pessoas querem saber o porquê do aumento, elas querem saber onde vai o IPTU, eu 

falo o porquê motivo a correção, e me proponho a explicar pra elas, a diferença que eu to tentando explicar  é 

que as pessoas tenham informação aonde é aplicado o IPTU delas, porque as pessoas tem que entender de 

como é administrado o dinheiro delas no município, porque o dinheiro do IPTU que foi coagido ele tem destino, 

ele tem lugar pra ser investido, por exemplo como todo mundo sabe que a Prefeita não calçou  rua, a Prefeita 

não fez um grande trabalho de Obras, a Prefeita desde que se elegeu nos 2 mandatos, a comunidade elegeu 

ela, com a proposta de saúde e educação, todo mundo ouviu ela dizer isso o tempo inteiro. Então quando nos 

falamos em gastos do IPTU pra investimentos, as pessoas tem que saber que a Prefeita está investindo dentro 

daquilo que ela se propôs, e é claro que qualquer um de nós sai aqui e vai encontra uma boca de lobo estrada, 

vai encontra uma rua que poderia ser calcada, isso sempre existiu e sempre vai existir no município, mas 

quando se existe uma responsabilidade pública, com a política pública, aquilo que ela propôs é obrigado a 

priorizar, e na falta de dinheiro manter a proposta que ela tinha feito de educação e saúde. Hoje eu quero 

trazer uns números rápidos, sobre a questão da saúde, o IPTU como se diz que é o recurso ao qual estamos 

falando, o IPTU está previsto que se arrecade isso se todo mundo conseguir cumprir com seu pagamento, 

seiscentos e vinte dois mil com oitocentos reais , até agora final de abril foi pago duzentos e oitenta mil a 

Prefeitura arrecadou, bom eu não vou justificar o pagamento, só quero que vocês saibam, que nós possamos 

discutir aonde ele é colocado, porque a saúde, e agora eu quero lembrar umas coisas, que dizem  sempre que 

não tem gestão, que se gasta mais do que se arrecada, essas conversas politicas muito bem ditas quando se 

quer voto, porque se não tivesse gestão, se não tivesse responsabilidade não tinha mais medico do que tinha 

no governo passado, porque eu lembro aqui como cristalense que eu não me lembro de ter visto 5 médicos no 

pronto atendimento de Cristal, e a comunidade sabe disso, hoje tem médico 24 horas por dia e mais 4 médicos 

divididos no munícipio que atendem e são contratados, veja bem, fora da responsabilidade do recurso que vem 

do ministério da saúde, o que isso gera para o município, que é gasto com recurso livre, recurso ao qual tem 

como principal fonte de arrecadação, o IPTU gera mais ou menos, ele varia entre os médios de 40 a 80 mil 

reais por mês dependendo da situação e da contratação, recurso livre, se nós for fazer uma conta 40, 80 mil 

reais por mês isso ai pode chegar em torno de 700 mil por ano, isso é prioridade de política pública, se isto não 
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é gestão, ai nos vimos aqui que faltou medicamento, faltou carros, é claro porque quanto mais médicos tem 

numa cidade, qualquer criança que tenha boa vontade de entender ela vai se dar por conta que quanto mais 

médicos é mais receita, quanto mais receita mais medicamento, quanto mais exames, mais viagens, por isso 

que aqui se fala tanto dos veículos da saúde porque tem veículo transportando as pessoas pra fora, porque 

Cristal hoje tem medico no Posto de saúde, Cristal hoje tem política pra saúde, a Lei exige que 15% do recurso 

que o município arrecada vai pra saúde, Cristal que é um município que não tem gestão ele gasta 21.7% e se 

não tem gestão porque gastaríamos isso a mais? Qual o benefício maior do que a comunidade ter saúde? 

Entende. VEREADOR DELMAR MAASS: Vereador, eu vou falar na semana que vem, o senhor está falando 

coisas que não tinham no outro governo, mas isso tinha sim, isso que o senhor está falando sempre teve.  O 

senhor não se lembra do governo, o senhor não está sabendo como era o outro governo Sergio e Júlio, eu 

acho que o senhor tá levando isso pra uma politicagem que não tem fruto nenhum, simplesmente lhe fiz uma 

pergunta, qual foi o motivo de colocar em regime de urgência o projeto? VEREADOR DAVI DA GAMA: 

Vereador, vou lhe responder rapidamente, porque o governo não era, o senhor não era daquele tempo, que 

tinham que ir 5 horas da manhã pra fila esperar medico, ficavam 5, 6 meses esperando consulta, te pergunto 

quantos médicos tinha naquela época? Porque o senhor não traz os números pra comunidade? Porque eu 

tenho certeza que se o senhor trazer números que comprovem o que o senhor está falando antes de dizer que 

eu estou falando inverdades, tenho muita tranquilidade que nós vamos lembrar de muitas coisas do outro 

governo, e eu não quero falar em Governo passado, muitas coisas do outro Governo ao qual o senhor falou, 

porque isso não lhe convém, e hoje só vê as coisas ruins do Governo Fabia. Mas hoje infelizmente a fala e eu 

concluo a sua é que o Governo Fabia hoje faz tudo de errado, nós temos hoje aproximadamente 500 e poucos 

mil que é colocado na educação, os estudantes do interior que antes no outro Governo ao qual o vereador, 

pagavam pra poder vir pra Cristal, hoje tem de graça, vão pra Faculdade de Graça, tudo isso são políticas de 

investimento, e ai o senhor apresenta a fala como se tivesse tudo errado. Minhas considerações ficam pra 

semana que vem, meu muito obrigado, boa noite a todos. VEREADOR CRISTIAN RADUNZ- bancada do 

PSDB: Senhor Presidente, colegas vereadores, todos aqui presentes, meu boa noite. Vou fazer um pequeno 

desabafo na questão de algumas colocações, mas como oposição não iriamos discutir essa situação, é uma 

situação que deveria ter sido discutida aqui no Legislativo, foi colocado por alguns colegas também que eles 
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tiveram a responsabilidade de estar estudando, a responsabilidade de estar dentro do Executivo o porquê do 

aumento e qual o percentual provável e razoável pra o momento em que se encontra o município Estado e o 

País, e essa palavra Responsabilidade meio que me senti um pouco ofendido em relação de será que eu sou 

irresponsável, nessa questão de não ser a favor do aumento, eu que eu vejo responsabilidade, é como foi dito 

que foi muito bem aplicado em alguns recursos, se dois como a gente pode ver aqui na prestação de contas, 2 

milhões a mais no orçamento não conseguiram suprir as despesas, o que seria esse percentual em relação ao 

IPTU, a taxa de lixo, a gente sabe que o Estado está defasado, teria que ser estudado, teria que ser colocado 

pra população, estudado, mas como foi na forma como foi a nossa indignação foi essa, foi colocada 

simplesmente em uma sessão, não tivemos tempo nem de discutir, e esse aumento se fosse, acredito, bem 

discutido, fosse um aumento em que a gente veria claramente os benéficos pro cidadão, e não somente assim 

como esse orçamento que foi de 2 milhões, se a gente tivesse trabalhado dentro do orçamento esses 2 

milhões trariam benefícios a mais, nós enxergaríamos esses benefícios, mas como a gente não vê esse 

benefício, vê com esse percentual que seria pouco por cento que seria esses  2 milhões de IPTU, não vejo 

motivos por isso fomos contrários. VEREADOR DELMAR MAASS: Obrigado pela parte vereador. Só pra 

concluir, além desses 2 milhões tem também percentual pra arrecadar, praticamente 600 mil que a câmara 

designo pro Executivo o governo passado, e justamente o Governo está usando o dinheiro do Legislativo, é 

essa a nossa questão de gestão, de que maneira está sendo investido. CRISTIAN RADUNZ: Obrigado 

vereador. Eu vejo assim, essa questão, será que essa mesma responsabilidade de aumenta a taxa Municipal, 

que é o IPTU e a taxa de lixo, essa é a mesma responsabilidade que está sendo aplicada? Assim como eu 

vejo que o Governo Federal muitas vezes não quer nem repassar, como colocamos aqui várias vezes, nós 

temos que ir lá choramingar e trazer migalhas de volta, nesse imposto que eles aumentam dia pôs dia, e a 

população repassa pra eles, a gente reclama que não vê benefício nenhum pra o município onde é a parte 

mais afetada, onde estamos aqui no dia a dia vendo as situações que se encontra, enfim será que essa é a 

mesma responsabilidade? Realmente, questão de gestão,  não to falando A B ou C, mais uma vez vou falar, 

vamos ter responsabilidade e dar ideias e ver aonde pode ser cortado, vou citar também uma coisa que eu to 

analisando, até seguindo as comissões pra o projeto da semana que vem, é um projeto que extingue um 

cargo, troca outro, baixa 10, 20 centavos ali, é isso que o município precisa realmente, está na hora de cortar 
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gastos realmente , está na hora de extinguirmos cargos, uma empresa que tem 100 funcionários, tem 

capacidade de ter 50, vai continua com 100 e quebrar? Isso sim acho que tem que ter responsabilidade e dar 

prioridade, sentar e conversar sobre isso. Se o percentual foi o razoável, realmente estava defasado, teria que 

ter um reajuste, mas o porquê de não sentarmos e buscarmos responsabilidade em relação aos gastos, não 

apenas em relação as despesas. Uma coisa também que eu vejo em relação a gestão, a gente ouve muitos 

comentários, além da responsabilidade, o respeito, é uma palavra muito importante, a gente vê comentários 

aqui, informações verídicas da situação de como tá sendo a gestão hoje do Executivo, sobre pressão muitas 

vezes, sobre medo, sobre ameaças, será que é assim que se deve fazer? Assim como uma empresa tem seus 

funcionários na mão, trabalhando a vontade como coração aberto, se dedicando a aquilo dali, enfim é um 

desabafo, que eu vejo não é 1, nem 2 comentários, são vários que a gente ouve. Acredito que tenha a sua 

responsabilidade em relação a votação pela forma de como foi feito, um período que foi votado no ligeirão, a 

gente não era nem pra estar explicando sobre isso, mas vamos rever isso, e vamos ver onde está sendo 

aplicado este dinheiro corretamente, assim como as proposições, e com responsabilidade ver onde está sendo 

os gastos também, arrecadação é sim importante, mas como está sendo aplicado a benefício do cidadão. 

Seria isso, queria agradecer, e boa semana a todos. VEREADOR CLAUDIO DORNELES LOPES- bancada do 

PSB: Senhor Presidente, nobres vereadores, meu respeito e boa noite a todos. Não sou economista, então 

não vou me deter muito a números e vou me propagar a falar de realidade que são importantes. Ouvindo os 

debates, eu tiro conclusões, analiso, e fico pensando naquilo que esse País virou, aquilo que esse País é hoje 

e no que ele se encontra, aonde se tem hoje acusações de todos os lados, de todos os âmbitos e, se pensa 

muitos vezes que está se fazendo a coisa certa, ou que se está dando uma opinião certa e sensata, mas 

realmente estamos a mercê de dados que são muito mais importantes do que pensamos. Foi enviado um 

projeto a esta casa, só não lembro o mês, que tratava na inadimplência da comunidade, infelizmente eu 

concordo que muitas pessoas não tenham condições de honrar os seus compromissos, de cumprirem aquilo 

que tratam, mas não sou advogado pra dizer certamente dessas Leis, mas foram números bem expressivos 

que veio a essa casa, e veio no valor de 2 milhões e 400 mil reais de inadimplência, e os nobres colegas da 

oposição eles concordaram que fosse cobrado esse valor, do qual eu respeito, é um direito deles, mas porem 

tem que ser tudo saudável. Mas essas coisas que tem que ser ditas, esse dinheiro está fazendo uma falta 
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enorme pro próprio contribuinte que paga a sua conta legal, esse dinheiro faz falta pra iluminação pública, pro 

remédio para o posto de saúde que o povo tem que ter, os impostos arrecadados é muitas vezes eles não 

cobrem, infelizmente, que é o nosso caso, que ficou muito tempo defasado, porque que não foi mandado em 

outras épocas? Gradativamente que fosse sumindo, pra que não chegasse nesse patamar, são questões 

discutíveis que a sociedade discute, as pessoas abordam na rua, e houve uma eleição quase que parelha, 

onde muitas pessoas concordam na administração e outras discordam, tem pessoas que acham que a 

administração pública deveria ser feita de um jeito, a Prefeita entendeu que é de outro jeito, ela entendeu de 

dar sempre muito mais atenção a cuidar das pessoas, na educação, na saúde, enfim é o jeito que ela escolheu 

de fazer gestão, mas eu acho que a oposição está no direito de criticar  e achar que as coisas não estão 

certas, mas eu peço que sente com o executivo e que coloquem alternativas, o colega vereador Cristian disse 

uma coisa, que teria que cortar certas coisas, o vereador pode se reunir comigo também na nossa sala, nós 

temos um bom relacionamento, e o vereador Delmar a mesma coisa, assim como os vereadores Cesar e 

Leonar, enfim nos dizer, se pode cortar aqui ou lá, eu acho que seria bom termos uma conversa, não estou 

querendo dizer que os vereadores não tenham o seu jeito de trabalhar, até porque cada um trabalha da sua 

forma, mas acho que o poder executivo e o Legislativo podem caminhar juntos, embora tenha discordância. E 

quando eu ouço falas totalmente diferentes, é democracia, vida pública é pra isso, se faz dessa maneira, talvez 

esses 2 milhões, hoje eu não tenho os dados reais se eles continuam ou baixaram, então talvez ajudaria muito 

pra que o município caminhasse com mais tranquilidade, são situações que se tem que vir à tona. Hoje 

estivemos no painel RBS sobre a seca no Estado, e como disse o vereador Itamar, é triste é lamentável que o 

agricultor sofrido tenha que buscar suas reivindicações e pedir quase que um esmola para os Governantes 

Federais e Estaduais possam atendê-los, mas nesse painel teve muitos avanços e isso acho que vai começar 

a caminhar de forma melhor. Temos outra situação que é da Corsan, do dia 23 ao dia 27 com o engenheiro da 

Corsan, ele prometeu de estar vindo aqui na casa pra nós marcar a tão sonhada segunda audiência pública e, 

eu gostaria de ter quando ele vir aqui marcar, a correção dessa casa que todos pudessem estar junto, que 

possam fazer convite a comunidade. Não vou me deter muito, a semana do município está ai, completaremos 

20 anos de existência e muitas reflexões, vários governantes passaram por esta terra, vários governaram este 

chão do seu jeito, da moda em que achavam melhor e respeitamos um por um, aquele que o povo elege, 
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daquele que o povo escolhe para que possa representa-los. Também quero dizer aqui a todos os colegas, que 

a câmara está sempre aberta   pra tudo que precisarem, as funcionárias daqui estão sempre presentes e eu 

estou à disposição também pra o diálogo com educação e com respe ito. Um boa noite a todos. VEREADOR 

IVAN SPIERING- bancada do PSB: Boa noite senhor Presidente, colegas vereadores, aqueles que nos visitam 

nesta noite. Venho a esta casa a um bom tempo, ano passado tive uma forma de trabalhar, esse ano já é 

outro, trazer informação a comunidade, assim como nos relatos de quinze dias atrás e também confirmado na 

semana passada, essa semana está acontecendo as obras na vila do Cordeiro,  a questão dos canos, 

boieiros, e as demais necessidades continuam sendo feitas na cidade e aos poucos vamos conseguir dar 

demanda, devido a excelente forma colocada pelo vereador Davi e sabíamos certo que a Secretária de obras, 

se analisar nos últimos anos, eu tive fazendo uma busca mas não consegui conclui toda minha pesquisa, mas 

eu não encontrei uma emenda parlamentar, não encontrei um recurso que viesse de fora, e este é um recurso 

livre pra que a Secretaria de obra possa planejar e organizar o nosso município, bem pelo contrário, ela tem 

que esperar quando alguma arrecadação, algum tributo do município cai nos cofres, aquilo que é a sua parte 

seja retornado pra ela, e  desta forma se torna lento o trabalho mas está sendo feito, continua na cidade e no 

interior e na cidade continua sendo feito a recolocação de canos quebradas, arrumação de bocas de lobo, as 

limpezas, a troca de tampas, não consegue fazer todas num mesmo dia, até porque mesmo o efetivo, a mão 

de obra humana é pouca nessa secretaria, mas pessoas competentes estão fazendo um excelente trabalho. 

Trago também um grande convite a esta casa, assim como estive representando essa casa, assim como tenho 

feito parte de todas as reuniões que acontecem em prol e o movimento da BR116, dia 20 estará sendo feito 

uma mobilização de toda região centro Sul, não é um ato de partidos e sim um ato de toda região Centro Sul, 

então de Guaíba até Rio Grande estará acontecendo em todos os trevos de acesso uma mobilização, assim 

estará acontecendo aqui na nossa cidade, convido a todos os nobres vereadores a se fazerem Presente nessa 

causa, estarem engajados nessa luta juntamente com esse movimento, a partir das 11 horas as 14 estará 

acontecendo em frente ao posto Ipiranga  uma forma de estarmos assim fazendo a nossa ação no nosso 

município, estará acontecendo ali uma colocação de veículos batidos de acidentes, juntamente com uma 

formulação, uma encenação de um resgaste onde a Samu estará participando, fazendo ali com estivesse sido 

um acidente, dentro disso vamos tornar lento o transito para conseguirmos entregar panfletos e adesivos 
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referentes a duplicação da BR116, assim como estará sendo colocados banners , um grande painel amanhã 

possivelmente , e se estará em todos os municípios pra mostra o número de mortes que tem causado a 

BR116. Concluindo assim a partir das 12 horas e 30 minutos de Pelotas pra cá estará vindo os ônibus e 

caravanas, passando aqui em torno de 13:30 onde estará disponibilizando ônibus também daqui do município 

que estará levando aquelas pessoas  que quiserem estarem acompanhando e mobilizando pra esse ato lá na 

cidade de Camaquã, da mesma forma estará vindo de Guaíba pra cá   e juntando tudo em Camaquã, e partir 

das 14 horas na estará acontecendo na esquina de Camaquã esse grande ato em prol da duplicação   e das 

15 às 17 o painel RBS estará acontecendo no Sesc, então como eu já disse não é um ato de partidos, não é 

um ato isolado e sim é um movimento da população, então que todos possam estar convidando e divulgando  

e incentivando a fazermos um ao bom, bonito e pacifico mas que tenha um grande número que venha dar uma 

repercussão em cima daquilo que a RBS se propus mais uma vez a estar dando noticiário e importância 

devido a relevância que tem essa questão da duplicação que está ficando no esquecimento, porque se não 

temos dinheiro pra duplicar uma estrada, como temos tanto dinheiro pra fazer uma ponte? Vamos ter duas 

pontes e ai talvez vai ter que ter uma sinaleira na ponte para esperar entrar na BR, enfim parece uma piada, 

mas esses são os atos governamentais que nós temos que enfrentar e nos posicionar, então deixo ai esse 

grande convite a todos, assim como a comunidade também estará vindo a esta casa na próxima semana, mas 

posso adiantar que dia 25 dentro do calendário das atividades do Município ali no centro de integração 

Municipal, as 19 horas estará acontecendo uma audiência Pública aonde nós queremos estar conversando 

com a comunidade sobre a questão do calcamento, temos algumas possiblidades, temos algumas formas, 

então antes de determinarmos formas e modelos, vamos estar falando com a comunidade e ouvindo eles, 

espero que todos os colegas estejam presentes. Era isso, então uma abençoada semana a todos, boa noite . 

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

bancada do PSB: senhor Presidente, senhores vereadores. Eu estava só esperando a minha vez, eu quero 

falar um pouco sobre a saúde. Eu acho que ela é em primeiro lugar m tudo, o pessoal doente não pode fazer 

nada, se gasta muito, mas o dinheiro vem pra isso. Nós lá no Auto Alegre tínhamos um lugar isento, não 

tínhamos médicos, nenhum enfermeiro, mas hoje tem médicos, tem enfermeiro, tem dentista, tem tudo lá , 

então muitos ficam falando que eu troquei de partido, mas sim troquei na hora certa, porque nós não éramos 
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ninguém, só em época de eleição ai sim chegava todo mundo. VEREADOR DAVI DA GAMA: Vou concluir a 

respeito da saúde, a sua fala, tenho certeza que ela é além de vereador, ela é de como morador lá no Auto 

Alegre, e isso eu quero lembrar, por isso que quando eu falo de informação, é porque quando eu falo que as 

coisas mudaram na saúde, eu falo porque as pessoas sabem que mudo, então somente pra concluir  a fala, a 

estratégia da saúde, as unidades básicas como a do Cordeiro, Auto Alegre e por ai, enfim são exemplos de 

realidades hoje de Cristal, isso que eu falo é o que a comunidade se beneficia, e se isto não é investimento, se 

isso não é cuidado, independente da opinião de quem seja, então realmente eu não sei mais o  que é gestão e 

como se investe dinheiro pra dar um pouco de saúde melhor a comunidade. Obrigado vereador. VEREADOR 

TADEU TOMASZESWKI:  A Fabia está investindo lá e assim que deve ser feito, aquele postinho foi criado pelo 

senhor Carlos Becker, mas sim tem que gastar quando se fala em saúde, porque quantas vezes eu tinha que 

pegar o meu carro e trazer as pessoas pra cá e muitas vezes já chegavam mortas, mas hoje já tem tudo lá e 

aqui e isso ai tudo custa dinheiro, mas temos estrada boas e isso nunca tivemos, só agora e todos sabem. 

Então é por isso que eu não me arrependo de ter ficado do lado da Prefeita. Só o que temos de precário lá é 

nossa iluminação pública, não foi colocado uma lâmpada lá, mas isso eu vou falar com a Prefeita amanhã. Boa 

noite a todos, era isso ai. VEREADOR PAULO CESAR FLORES DE OLIVEIRA- bancada do PMDB: Senhor 

Presidente, senhores vereadores, nossos visitantes, nossos ouvintes do rádio, meu boa noite a todos, é uma 

satisfação muito grande usar esta tribuna mais uma vez, neste dia 17/04/2018. Quero já sair falando de saúde, 

porque a saúde é muito importante, quero dizer aqui que fui oposição do Governo Sergio, onde a Secretaria da 

saúde era a Prefeita Fabia, e essa de gastar 21%, isso ai é normal na saúde, todos os governos não mediram 

esforços pra liberar dinheiro pra saúde, aonde me lembro tanto como se fosse hoje, Prefeita Fabia esteve aqui 

nesta casa aonde foi anunciada pelo Prefeito Sérgio, nesta casa, que seria a Pré candidata do PPS , ficou na 

saúde nos 8 anos do governo Sergio, aonde fez um grande trabalho e por isso se elegeu Prefeita de Cristal. 

VEREADOR DELMAR MAASS: E com muito dinheiro, muito dinheiro que o Prefeito Sergio cedia pra saúde. 

VEREADOR PAULO CESAR OLIVEIRA: Obrigado vereador pela suas palavras, é verdade. Eu me lembro, 

tanto, como se fosse hoje, nunca fui rejeitado porque tenho uma sinusite crônica, e nesse governo fui rejeitado, 

cheguei pra me vacinar na Formosa e simplesmente ligaram pro Posto de saúde, e digo com muita convicção 

nessa tribuna, que pra mim não tinha vacina. Então isso é o governo da Perseguição, é o governo que gasta 
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mais do que se arrecada, e a saúde, vem muito dinheiro pra saúde, e tem que gastar sim na saúde, aonde a 

pouco vereador Tadeu Tomaszewski fez suas colocações nesta tribuna, aonde então o ex vereador falecido 

Tadeu Tomaszewski, Xavier Tomaszeswki, que Deus te reserve um lugar bem reservado, foi um grande 

vereador, que aquela comunidade eu tenho certeza que sentem muita falta dele, ele trabalhava muito por 

aquela comunidade. Vou citar 3 secretarias que poderiam ser cortadas, aonde o Governo da gestão passada 

alugou vários prédios no centro da cidade, coisas desnecessárias, voltou a realidade agora nas salas da 

Prefeitura que estavam tudo vazias, enquanto isso estavam gastando o dinheiro público em coisas que não 

precisava, são coisas desnecessárias, como a Secretaria da Fazenda, da Administração e de Turismo e 

Desporto , essas três poderiam ser enxugadas, e o vice Prefeito assina pela a da Fazenda e da Administração 

como vice Prefeito. Turismo e de Esporte, e sim volta pra Educação que aonde o ex vereador Gilnei Carvalho 

Dutra fez um grande trabalho como secretário da Educação no nosso município, então essas 3 secretarias 

poderiam ser cortadas, porque nós temos um grande Contador que se chama Renato, não precisa de 

secretario nessa Secretaria só pra assinar, porque ele é muito capacitado. Então aonde falam de projetos 

engavetados nesta casa, mas cita o nome dos projetos, vereador o senhor já fez as suas colocações nesta 

tribuna, mas não vou dar parte, o espaço é meu e eu tenho muita coragem, e atitude. Foi Projetos de criação 

de cargos, projeto do IPTU isso nós votamos contra, e quanto ao projeto do IPTU que veio a esta casa, veio 

aqui numa quinta-feira e quando chegou segunda ele foi votado em regime de urgência, sem nem informar a 

comunidade, isso é um desrespeito com a comunidade cristalense, esse é um governo ditador, e ai como que 

a comunidade não vai levar um susto quando viu o preço do IPTU, sem a comunidade nem ter uma audiência 

pública com a comunidade, e vem a essa casa porque tinha a maioria, porque sabia que ia aprova, porque é 

regime de urgência . Esse governo se cortasse os cargos, o vereador Tadeu tem razão de defender o governo, 

que a Prefeita ganhou a eleição porque ele foi pro 40, com interesse é óbvio, a criação de cargos, esse é um 

governo “cale te boca” me aponta uma obra que esse governo faz com recurso livre, nenhuma, porque não 

tem a conta partida pra dar nem se quer do calçamento, que um projeto maravilhoso do contribuinte entra com 

material e a Prefeitura com mão de obra, não tem.  Quero aqui informar os nossos produtores do nosso 

município, e dizer a eles, uma reinvindicação que eles pediram a mim, César Oliveira, vereador da bancada do 

PMDB, aonde eu não medi esforços pra então atender essas reivindicações pra então a nossa Inspetora 
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Vânia, da nossa Inspetoria veterinária no nosso município, aonde trazia um transtorno tão grande para os 

nossos produtores, aonde humilhava os nossos produtores, hoje ela não tá mais ai, eu digo com muita 

convicção que eu não medi esforços pra ela não estar e sair daqui, porque é um desrespeito com os nossos 

produtores, uma pessoa que fez muitas pessoas chorar dentro daquela inspetoria, olhava para a pessoa e 

destacava uma inflação bem alta, isso é um absurdo, o que ela fazia, eu não medi esforço, ela não podia me 

enxergar,  mas eu nunca lhe disse, se ela não saísse daqui eu então saía do meu partido, PMDB, hoje, e me 

atenderam o pedido do nossos então produtores do nosso Município, e ela não volta mais, aonde ela fez 

diversas manobras pra não sair daqui, mas não volta mais aqui para o nosso município, lamento que ela vai 

pra outro Município incomodar, então é a pessoa muito mal humorada. Então faz tempo que eu queria 

comunicar a nossa comunidade, mas sai hoje, sai amanhã e não saia, agora eu digo com muita certeza ela 

não volta mais ao nosso município, porque foi muito desleal com muitos produtores do nosso município, que 

eu tenho certeza que muitos vão ouvir nas suas casas amanhã, onde eu garantia a eles que ela ia sair  desse 

nosso Município, eu teria mais coisas a falar, mas vou deixar pra semana que vem e vou deixar pra sábado ir 

no rádio, que faz dias que não vou. Com muita certeza quero deixar uma boa noite aos ouvintes da Cristalense 

e os nossos colegas vereadores. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a que 

após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, pelo 1° e 2° Secretário. Sala das sessões, 17 de abril de 

2018  

 

Ver. Claudio Dorneles Lopes Ver. Ivan Spiering 

Presidente 1°Secretario 

 

 

Ver. Cristian Radunz 

                   2° Secretario  



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL 

16 
 

 
"NO LEGISLATIVO ESTÁ A SUSTENTAÇÃO DA DEMOCRACIA" 

Rua Largo Capão da Amizade 34, fone/fax. (0**51)36781277 - CEP. 96.195-000 - CRISTAL/RS 
e-mail:camara@cmcristal.rs.gov.br 

 

 


