
 

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

1 

"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 
 
 

ATA N° 036/2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO 

ORDINÁRIA. Ás dezenove horas do dia 21 de Agosto de 2018, nas dependências da Câmara 

Municipal 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, Delmar Maass, Davi Oliveira da Gama, Cristian Radunz, Tadeu Tomaszeswki, Leonar 

Tuchtenhagem, Claudio Dorneles Lopes, Paulo Cesar Flores de Oliveira e Ivan Francisco Spiering. 

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

passou-se ás CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: folder: Curso E-CIDADES- curso completo. A 

disposição de todos os vereadores. Oficio: Secretaria de Educação- convidam para a Solenidade 

de recebimento da chama do fogo Simbólico da Pátria em nosso município. Folder: Comunicado 

CM166810/2018. A disposição de todos. Folder: Oficio 018/2018. A disposição de todos os 

vereadores. Convite: Integração com a comunidade do Cordeiro, dia 25 de agosto, das 9 às 21 

horas. Curso: Seminário de Capacitação e Gestão Pública contemporânea. A disposição de todos 

os vereadores. Folder: Capacitação Técnica. Datas e horários A disposição de todos da casa. 

Convite:  IV ENCONTRO NACIONAL da Rede de Controle da Gestão Pública. A disposição de 

todos os vereadores. Convite: eXpo AltoCamaqua- Gastronomia, Turismo, Artesanato. A disposição 

de todos da casa. As dezenove horas e vinte minutos passou-se para a ORDEM DO DIA:  

PROPOSICOES: Requerimento do vereador Itamar Medeiros- requer que seja realizado a sessão 

Ordinária no dia 28 de Agosto de 2018 na localidade da Colônia São Geraldo, no distrito de Cristal.  

PROJETOS DO LEGISLATIVO: Não há projetos. PROJETOS DO EXECUTIVO: Projeto de Lei n° 

016/2018- Concede Incorporação de regime Suplementar para professores e profissionais de 

educação, altera redação da Lei 1301/2013 e dá outras providências. Aprovado por Unanimidade. 

Projeto de Lei n° 017/2018 Altera Lei Municipal n° 899/2005, e da outras providencias. Permanece 

nas comissões. Projeto de Lei n° 018/2018 Dispõem as diretrizes orçamentais para o exercício 

financeiro de 2019. Permanece nas comissões. GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR PAULO 

CESAR FLORES DE OLIVEIRA- bancada do PMDB: Declínio. VEREADOR ITAMAR MEDEIROS- 

bancada do PSB: Senhor Presidente, colegas vereadores, comunidade que está aqui presente, os 

professores, e a comunidade que vai nos ouvir amanhã através do programa de rádio, meu boa 
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noite a todos. Quero fazer o uso da tribuna hoje, mais ora fazer um chamado ao pessoal do interior 

que tanto cobra que não há sessão lá no interior, então acabei fazendo um requerimento onde foi 

marcado pra da 28 agora, ali no salão da igreja Boa União no salão da São Geraldo, então quero 

convocar o povo do 4°distrito pra tá presente lá e vendo como funciona essa casa, e que todos se 

façam presentes naquele dia. Meu boa noite a todos e até a próxima sessão. VEREADOR 

DELMAR MAASS- bancada do PSDB: Senhor Presidente, senhores vereadores que estão no 

nosso poder legislativo, boa noite a todos, agradeço a Deus mais uma vez estar nessa tribuna. 

Quero começar falando sobre o projeto que nós aprovamos em primeira discussão, sobre uma 

adequação aos professores, incorporar algo que eles já estão contribuindo, é um direito e nada 

mais justo nós considerarmos essa luta dessa classe aonde buscou o executivo, um direito que é 

deles adquirido pelo esforço, tá ensinando a garotada, os jovens para que tenham um futuro melhor 

no nosso País e na nossa cidade. E dizer em segundo lugar que estamos vendo no face, e a 

comunidade hoje achei que ia se fazer presente reivindicando sobre segurança pública, sobre a 

segurança no nosso município, e nós estarmos discutindo nós vereadores aqui, eu até achava que 

até então nós tinha a brigada atuante que estava direto ainda no nosso município, mas pelo que 

nós conversávamos não temos mais Brigada que fica aqui, tem dias que estão, dias que não estão , 

e através daquela audiência pública foi feito através do executivo, foi relatado várias pautas e o 

comprometimento do comando que iriam permanecer, hoje  a gente vê que esses que deveriam 

estar aqui não estão aqui, eu deixo uma sugestão senhor Presidente, como relatava na comissão, e 

o senhor estava presente, que nós montasse uma comissão, iriamos até Porto Alegre e iriamos até 

o comando da Brigada Militar levar essa ata que foi feita nessa audiência pública, e também como 

falou o vereador Davi, de um relato né, buscar um relato do tempo que eles tão presente dentro do 

nosso município, e que nós fossemos reivindicar algo que é direito que é daqui, do jeito que tá, se 

antes de fazer a audiência pública já tinha poucos efetivos aqui, e após a audiência parece que 

piorou, e eles se comprometeram em ficar aqui por um certo tempo, e após esses novos que ia dar 

o prazo de 6 meses, e hoje do jeito que nós estamos sem praticamente, sem nenhuma brigada, as 

portas fechadas, então que nós montasse uma comissão, que nós fossemos lá, apresentaríamos 

um documento reivindicando aquilo que é do povo de Cristal, então que pudéssemos marcar uma 
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reunião lá. A oura situação é a questão, nós estamos agora num ano eleitoral, e é um ano meio 

difícil de falar sobre política, nós sabemos que há vários candidatos à Presidência, tanto de 

Senadores e Governadores e Deputados Estaduais e Federais, e quando o nosso País fala de uma 

Lei da ficha limpa, eu ainda vejo seja partido de A ou B, mas tá sendo julgado, preso e ainda se 

consta nas pesquisas, isso é uma vergonha no nosso País, o Brasil ainda não progrediu na questão 

de transparência e ética e aquilo que é correto, poxa se um cara está sendo condenado, está preso 

e ainda está sujeito a concorrer, porque aparentemente é isso que passa pela mídia, o que vai ser 

do cidadão que tá se formando ou hoje um jovem olhar a televisão e ver essa situação, parece que 

o que é errado é certo, é o que é certo é errado, hoje a uma confusão de mídias sendo lançadas 

dentro das casas através das leis que foram criada dentro das câmaras, hoje a crise que vive nosso 

País e eles mesmo aprovaram e com uma justifica no aumento deles que não tem nem como, até é 

melhor que eles nem justificasse, fica muito ridículo, então é um momento de avaliarmos e vermos 

o cidadão que está pensando em votar e creio que devemos votar, nós que somos políticos 

sabemos que se omitirmos de votar talvez vai ser pior do que votar, mas temos que avaliar e votar 

naquela pessoa que possa tentar amenizar os problemas do nosso País, na questão política, numa 

reforma política e tributária, porque se um candidato a Presidência não prometer uma situação de 

uma reforma política que possa eliminar essas questões de transparências sobre a questão do 

ficha limpa, de uma lei mais rigorosa e também uma reforma tributária. O vereador queria uma 

parte? VEREADOR DAVI DA GAMA: Vereador, só pra colaborar com tua fala, achei muito própria, 

nós vivemos uma situação no Brasil, possivelmente pelo o que as pesquisas estavam apontando no 

2° turno que será a única na história da nação, com certeza pelo cenário político com o que está 

acontecendo vamos ter 2 candidatos no 2° turno, nós vamos ver, vocês lembrem o que eu estou 

falando, de um lado nós conseguiremos ver todos envolvidos em lava jato, Petrobras, todos 

falcatruas, talvez pela primeira vez na história se uniram numa campanha política contra um 

2°candidato, então quando falamos em cobrança de político ser corrupto ou ser honesto, nós no 

2°turno vamos ter de fato  uma disputa e aonde nós veremos isso infelizmente no Brasil, e o povo 

vai se dar de conta que, quem não conhece política vai se dar por conta como será a escolha, e 

nós seremos procedidos por alguém, então só pra colocar com sua fala vereador, porque é uma 
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situação que eu me vejo incomodado mas que inevitavelmente irá acontecer no Brasil. VEREADOR 

DELMAR MAASS: É verdade, isso que nós como representantes do povo que nos elegeram pra 

nós estarmos aqui, de analisarmos e de relatarmos o que está acontecendo, porque o futuro tá na 

mão do eleitor. Então só queria deixar essa fala pra uma reflexão pra aquilo que pode acontecer no 

ano de 2019, mas que nós possamos orar e pedir a Deus que o povo Brasileiro peça sabedoria a 

Deus e conhecimento de ver quem realmente merece o voto, ver os princípios, o caráter, a maneira 

de conduta do candidato. Era isso ai, boa noite a todos, Deus abençoe. VEREADOR DAVI DA 

GAMA- bancada do PSB: Senhor Presidente, senhores vereadores, comunidade presente nesta 

noite, agradeço a Deus mais uma vez estar subindo a tribuna. Eu quero aproveitar o gancho da fala 

do vereador Delmar, a respeito da segurança pública, nós conversávamos durante a comissão, e 

nós deparamos com uma situação de Cristal hoje ao qual hoje todo mundo sofre que é a falta do 

efetivo, e que na verdade não chega ser tanto a falta do efetivo, infelizmente nós questionamos na 

audiência pública, a situação que hoje ocorre em Cristal, pelo fato de não haver denúncia e a 

brigada ter o percentual de criminalidade que é comparada no seu sistema, e esse percentual 

digamos que Cristal é muito baixo, segundo a brigada não acontece quase em Cristal, o comando 

entende que a cidade de São Lourenço e de Camaquã estão mais necessitados de policiamento, o 

que acontece? São Lourenço qualquer ocorrência, que há um deslocamento de uma viatura pro 

interior, o comando de São Lourenço automaticamente manda os nossos efetivos, que os 

brigadianos daqui se desloquem pra São Lourenço pra que eles então deem suporte pra aquela 

outra viatura, pra que possa dar o atendimento no interior de São Lourenço, isso quer dizer o que, a 

qualquer momento do dia e da noite, seja final de semana, ou não, nós estamos ficando sem 

efetivo, porque nós temos os nossos brigadianos, mas o comando entende que Cristal não precisa, 

porque não há registro contínuos que isto, a brigada trabalha em cima de dados e nós cristalenses 

sabemos que esses dados talvez muitos não são registrados mas existem, e acaba que o que é 

nosso efetivo que é por direito, e o que ´pior que é garantido pela instituição Federal, quando se 

fala pro comando eles alegam que o efetivo, eles fazem números dos funcionários que tem no 

município de Cristal, e isso é um problema que agora eu quero pegar a fala do vereador, que nós 

devemos nos posicionar, o executivo fez a audiência ´publica com grande número de pessoas, o 
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legislativo também tem que ter uma posição, concordo com o vereador, porque nós sabemos, por 

isso que eu falei do relato, mesmo que o comando diga que tem efetivo em Cristal, nós sabemos as 

pessoas que ligam, nós conhecemos os servidores e sabemos que eles infelizmente estão sendo 

deslocados todos os dias pra São Lourenço, ou pra Camaquã, e isso além de injusto eu entendo 

também que é inconstitucional, não se pode tirar o direito de um município pra que ele possa servir 

ao outro, e independente  do número de pessoas e da situação, porque todos nós temos direito, 

então que possamos fazer essa comissão e que o legislativo se posicione da forma legal e também 

da forma mais digamos pura de ir a um comando. Senhor Presidente, eu quero a respeito do oficio 

que foi hoje a secretaria de meio Ambiente, a respeito da coleta de lixo no Cordeiro, eu comentava 

com a fiscal hoje, e o oficio diz que ouve apenas atrasos na coleta de lixo do Cordeiro, e aqui eu 

quero fazer um relato, quando eu fiz o pedido sobre esclarecimentos e informação, foi porque a 

comunidade tinha demandado, fi porque existia uma questão sobre a data e a coleta de lixo 

naquela localidade, o que eu entendo, depois vou chegar num ponto mais objetivo, o que entendo 

por atraso? O contrato com a Linter ele prevê a coleta semanal, isso quer dizer que se houver 

atraso, se for durante a semana eu considero atraso, se passar da semana não é mais atraso, é 

descumprimento de contrato, por isso que eu pedi o oficio, porque eu como legislador, assim como 

os  meus 8 colegas, nós também somos fiscalizadores dos contratos dos serviços prestados a 

comunidade, é claro que quando a comunidade nos pergunta sobre a lâmpada, sobre a coleta de 

lixo, ou qualquer serviço, nós vamos a tribuna, mas da mesma forma temos a obrigação Presidente, 

de conhecer os contratos e ajudar ao próprio poder Executivo que seja de forma responsável 

cumprindo, por isso que eu fiz o oficio e por isso que questionei, e partir do oficio a comunidade 

recebeu a visita da secretaria mais que uma vez  nós tivemos lá, e acabamos constatando que 

realmente a empresa  coletava o lixo naquele dia que ela achava que deveria, e ela entendia que 

isso não era atraso, que era apenas um atraso, ao meu entendimento a partir de sábado da outra 

semana, isso não é semanal então no meu entendimento isso é quebra de contrato, então por isso 

que solicitei, posteriormente a isso teve um acordo com a empresa e a comunidade que nas 

quartas feiras será feito a coleta então regularmente, então ficou na quarta. E eu  uso a tribuna pra 

me colocar a disposição pra que nos possa cumprir aquilo que é de nossa obrigação que é ajudar o 
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executivo, ‘principalmente ajudar a comunidade e aquele serviço que é prestado a ela seja feito 

como a forma que foi contratado, porque a empresa recebe e recebe em dia, então é obrigação 

dela. Pra encerrar a respeito da coleta de resíduos, a partir da semana do dia 14 de setembro, nos 

encerrar o dia 14 e vira a esta casa algumas informações, será a semana municipal de 

conscientização sobre a questão do lixo, todas as pessoas, não conheço nenhuma pessoa que 

goste de lixo, que goste de ver sua rua suja, que goste de ver sua calçada suja, todos gostam de 

uma cidade limpa, uma cidade bem cuidada, por isso que depois de muito tempo o Executivo teve 

campanhas, teve resultados, teve discussões, mas nem todas elas se chegou a um objetivo e lá se 

falava de uma legislação sore a questão do lixo, o lixo é responsabilidade do gerador, até que a 

Prefeitura ou a empresa colete ele é meu, eu gero lixo isso é a lei Federal, mas o lixo tem  dono, 

então até a semana do dia 14, vou dar exemplo de uma das ações, tal ponto que todos nós 

sabemos, pontos da cidade que o lixo é colocado, tem pontos na cidade que o lixo é colocado sem 

controle, tem teremos, tem ruas que será feito a limpeza,  e o executivo junto com a câmara, 

servidores, todas as entidades do município será feita a conscientização dos moradores, será 

plantada flores naqueles lugares onde era lixão como se dizem, e será avisado pra eles nesta casa 

terá uma legislação especifica pra controlar o descarte de lixo irregular aonde as pessoas serão 

responsabilizadas por isso, haverá uma legislação dentro desta casa e eu convido a comunidade 

que venha participar, porque assim como eu entendo que tem pessoas que acham que podem 

colocar lixo onde eles bem entendem, eu também entendo que as pessoas se incomodam com 

isso, assim como também incomoda que a empresa contratada pela Prefeitura não consegue 

coletar o lixo no dia certo, onde ela não vem e o cachorro vem e arrasta pela rua, isso são 

realidades que nos incomodam, e essa legislação ela é regimentada pra como será a coleta de lixo, 

tanto a responsabilidade do munícipe, do gerador, como da Prefeitura, e da Empresa que presta o 

serviço, mas vamos discutir isso com bastante tempo aqui na casa, porque eu vejo que chegou 

num ponto, ou nós sentamos e conversamos e resolvemos isso, ou do jeito que tá indo não vamos 

ter mais controle, infelizmente o problema tá aumentando. Por hoje seria isso, um boa semana a 

todos, fiquem todos com Deus. VEREADOR CRISTIAN RADUNZ- bancada do PSDB: Senhor 

Presidente, colegas vereadores, todos os presentes, os que vão nos ouvir amanhã, a presença da 
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classe do magistério que se encontra aqui, meu boa noite. Queria primeiramente parabenizar essa 

conquista de vocês professores, em relação a esse projeto que é uma luta de vocês, e dizer que é 

mais do que merecido, assim como a gente trabalha, contribui pro Governo Federal e Estadual, 

esse direito que vocês conseguiram de se aposentarem, porque realmente vocês contribuíram pro 

município e o quanto contribuíram para nossos jovens, vejo que é uma classe que muitas vezes 

não é valorizada como deveria ser, que eu vejo que é uma das primordiais hoje no País devido 

muito a falta de educação do nosso povo, e a situação que nosso governo se encontra hoje, nossos 

líderes, nossa política, como foi colocado pelos meus colegas aqui, chegar ao ponto de uma 

situação de uma pessoa depois de aprovarem e de colocarem, uma pessoa condenada ainda fazer 

parte de uma pesquisa de uma campanha, então isso chega a o extremo a situação da nossa 

política, mas eu aproei a questão desse projeto. Estava aguardando uma resposta do IGAM que é 

um órgão que dá uma assessoria pra câmara em relação nossos projetos, não chegou hoje, não 

consegui a resposta, e em relação à parte financeira, é uma parte que vai beneficiar os cofres, 

queria tá explicando melhor a questão como coloquei aqui antes, em relação a única pena que eu 

vejo nesse projeto, mas como a gente tem essa preocupação com concurso, essa emenda, essa 

questão dessa alteração da redação dessa lei de 2013 que foi outro direito que vocês adquiriram, 

do meu ponto de vista a única parte que eu não concordaria no projeto seria essa, mas um acordo 

que chegava com a classe e com o executivo, e foi a maneira que encontraram desse projeto 

passar pela casa  e pelo executivo, foi um acordo aceito pela classe também, vou continuar 

aguardando , como coloquei no início, foi muito merecido, mas espero que essa promessa de 

concurso seja cumprida também pra que possa não causar problemas futuros, em relação a esse 

direito que vocês adquiriram também. Queria agora falar a respeito da política, colegas estavam 

falando aqui agora, a gente como político, eu novo nesse ramo como se diz, mas eu tenho um 

exemplo que eu apontei aqui na casa um dia, uma vez conversando com um senhor e a gente 

falando de trabalho, profissão, eu falei que trabalhava com contabilidade e tinha uma empresa de 

transportes familiar e no momento que eu toquei na palavra política, parece que cortou o assunto 

assim, a gente vê o quão tá desacreditado a política no nosso País, em relação a Presidente, a 

Deputado, as pessoas que eu tinha hoje colocado, vou apoiar essa ou aquela, hoje um partido tá 
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brigando com o outro, e aquelas pessoas que a gente acreditava, hoje vou dizer pra vocês se hoje 

tenho 1 ou 2 candidatos esmo estando envolvido dentro da política, vou espera alguns debates pra 

realmente ver em quem votar , a gente deve votar mas a gente vê que a situação da política do 

Brasil tá complicada realmente, a gente já não sabe pra que lado correr, como o vereador Davi 

colocou, o 2° turno tá se mostrando ai, essa questão os grandalhões da lava jato, mas o que a 

gente tem é que fazer nossa parte e votar, infelizmente votar no menos pior, mais que a gente 

possa tá tendo uma luz ai, que um candidato venha ganhar essa eleição pro crescimento do País e 

que a gente possa tá escolhendo melhor, e que essa situação toda possa ser superada. Seria isso 

desejo uma semana abençoada a todos, e uma boa noite. VEREADOR CLAUDIO DORNELES 

LOPES- bancada do PSB: Senhor Presidente, senhores vereadores, pessoas presentes nesta 

casa, magistério aqui presente, é uma honra receber vocês, e parabenizar os colegas por ter essa 

inteligência de por unanimidade votar este projeto, venha fazer justiça a vocês da educação, aqui 

nesta casa, aqui nessa tribuna muitas vezes me referi sobre a educação, acho que a educação é 

um marco que tem que ser alavancado nesse País, já me pronunciei sobre isso, disse que o 

município caminhava a passos largos para o futuro por cuidar da educação, por dar o devido 

respeito que a educação merece, a vocês servidores da educação, que dão a esse País, a esse 

local, a esse município o que vocês tem de melhor pra que o futuro possa ser maior de todos 

aqueles que passam por vocês, parabéns a vocês por esse direito adquirido. Quero dizer aos meus 

colegas desta casa, de que não só montaremos uma comissão, mas sim faço uma proposta e farei, 

e mandarei um documento a secretaria de segurança do Estado e convidarei a todos vocês, nós 

9vereadores para seguirmos numa audiência juntos, para que essa casa possa ter força, possa 

mostrar o seu valor, possa chegar todos juntos e dizer que nós precisamos de segurança pública 

aqui no Cristal sim, nós recebemos no início do ano o sargento Mario e falamos pra ele todos os 

problemas que nós tínhamos, tivemos uma audiência pública aonde foi nos garantido que o nosso 

efetivo, como meus queridos vereadores disseram, eu sou testemunha disso, eu estava no 

gabinete com a Prefeita essa semana passada junto com o Líder de Governo Davi, e foi cobrado 

isso dá capitã Pamela, porque não tínhamos mais efetivo, ela nos garantiu que tínhamos, mas 

sabemos que não temos, eu estou aqui na câmara todas as tardes e meus colegas estão aqui, e 
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não temos efetivo, só que isso não é noticiado, não é dito, porque não é bom que saibam, no 

momento em que pessoas não muito do bem descobriram que nós não temos ninguém pra nos 

proteger daí acontece coisas piores, mas é uma falta de respeito com os municípios que não tem 

efetivo, o que você quer ter com dignidade, educação, saúde, educação ou segurança, isso são 

coisas prioritárias e obrigatórias que o cidadão deve ter, então a gente gostaria de vou fazer isso, 

vou pedir o tempo de trabalho que eles tem aqui os senhores brigadiamos, e no estou aqui fazendo 

nenhuma referência e nem culpando nenhum, eles recebem ordem, vem do comando essa ordem 

pra eles, não é eles que não querem ficar aqui, não é por eles que não estão aqui, mas não é isso , 

assim como nós fizemos uma audiência pública o ano passado quando eu propus que nós 

chamássemos a CORSAN e que fosse debatido os problemas que a CORSAN infelizmente nos 

causa, a semana passada eu recebi aqui um dirigente da CORSAN  que veio nos comunicar 

que pode ser privatizada a CORSAN e que lamentos, mas continua os mesmos vazamentos de 

agua, continua o mesmo problema com o calçamento, a gente mandou documento a JERGS 

informando, mas eles não tomaram nenhuma posição, a rede de agua que estava sendo construída 

não foi ligada, então é isso ai que o Brasil está nesse caos,  e ai nós estamos num ano eleitoral, daí 

nós pensamos na nossa cabeça quem será nossos novos Governantes, Deus proteja essa terra e 

que as pessoas tenham um pouco de dignidade que governa, e que pense em não só fazer o bem , 

mas  que seja digno de honestidade, todos nós devemos ter seriedade, honestidade e respeito 

pelo o que fazemos, mas principalmente nós que administramos, e eu hoje na condição de 

Presidente desta casa sendo gestor das despesas do Município, já temos o orgulho de dizer que já 

estamos com repasse na casa e podemos passa ao executivo, não precisamos gastar tudo o que 

temos, pra que fazer tantos gastos, os Governantes como Senadores, Governadores, Deputados e 

Presidente tem salários altíssimos, mas quem rala de verdade são os brigadianos, os professores  

que são trabalhos dignos, mas hoje nós temos que dizer, vamos votar no menos pior, é lamentável, 

é triste, pela primeira vez na história, mas realmente é uma tristeza que estamos vivendo, mas 

realmente não sei quando vai acabar, eu deixo aqui nesta casa esse lamentável relato, e vou dizer 

que a partir de amanhã vamos levar um documento a secretaria de segurança do estado, eu 

gostaria que os 9 vereadores desta casa eleitos pelo povo e que estão aqui pra defender o povo, 
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fomos todos juntos pressionar e fazer pressão, as palavras do vereador Delmar e do vereador Davi 

que e do vereador Cristian que antecederam, é este o detalhe a gente tem que fazer as coisas pelo 

bem, e trabalhar pra que as coisas aconteçam, e só tem um jeito disso acontecer que é com força, 

é mostrando que estamos unidos nessa casa e independentemente de cor partidária porque isso 

vamos discutindo depois, mas aqui nós temos que fazer isso, assim quando tivemos que ir a 

Brasília, todos juntos buscar, batalhar e querer recurso para nosso município, que Deus abençoe 

essa terra. Muito obrigado. VEREADOR IVAN SPIERING- bancada do PSB: Senhor Presidente, 

colega vereadores, aqueles que nos dão a honra de sua presença nesta no ite, aqueles que 

também estarão nos ouvindo pela transmissão da radio no dia de amanhã. Mais uma conquista, 

projeto aprovado por unanimidade, esta casa tem trabalhado nesta forma em buscar, se inteirar dos 

assuntos daquilo que é eficaz, daquilo que é correto, estar dando brevidade de votação, de 

aprovação pra que tudo possa acontecer dentro de tempos abeis e de formas corretas e dignas, 

colegas vereadores assim colocaram sobre a questão da brigada, eu ia pedir uma parte antes mas 

eu sei que tira o tempo daquele que está no seu pensamento, no seu raciocínio, estaria 

acompanhando hoje também a troca do comando da brigada militar, mas trazendo isso, o capitão, o 

coronel que se deslocaram e que tiveram aqui na cidade no dia da audiência pública, eles não 

estão mais diante do comando, já estavam fora daquilo que se comprometeram com a nossa 

comunidade de estarem cumprindo, então é difícil, vamos pegar essa ata dessa audiência pública e 

vamos anexar sim a esse comunidade, essa solicitação, mas espero que a Prefeita consiga, deu 

tempo antes da câmara que os horários se batiam de termos um retorno disso, mas ela esteve 

presente, estaria trazendo uma resposta diante daquilo que assim foi acordado aqui no município 

com o novo comando que assim hoje assumiu a região aonde nós fizemos parte, então só pra 

conhecimento de todos. Ontem tive o privilégio de estar acompanhando também o secretário de 

educação, secretario Everson, nós tivemos um forma emenda um sobre a forma muito bem 

colocada de distinção do FUNDEB então ela é um peque, é  uma emenda que foi feito, e ela existe 

por decreto, foi criada em 2006, mas ela tem um prazo, ela se extingue em 2020, e olhando um 

pouco toda essa situação da educação, porque eu sou representante da câmara do conselho de 

educação no município, me inteirando um pouco ai desses assuntos, o FUNDEB ele é uma política 
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criada, é um fundo que de certa forma equilibrou e melhorou, teve avanços no sistema de 

educação, principalmente do nosso município, e podemos olhar que também a nível de estados e o 

País também teve avanços, mas foram muito poucos, porque aquele que com a maior parte do bolo 

fica é o que menor contribui, federação até 2009 colocava aquilo que faltava que era descontado 

dos municípios e do Estado, a partir de 2009 em diante foi instituído 10% dos repasses pra que 

viesse fechar esse fundo e assim tivesse recurso, e desde lá ele tá estagnado, e a previsão é que 

ele está terminando e não temos uma nova lei, algo que se faça necessário de adequação, e 

sabemos que tudo aquilo que for decidido de investimentos ele precisa no mínimo tá num ano antes 

aprovado como lei pra que seja e faça parte do orçamento daquele ano, então estamos quase 

atrasados, e está tramitando por força de entidades educacionais, que se equipam de assessores 

de todas as formas pra analisar, criar os valores e as metas, os índices, já encaminharam pra 

câmara federal e para o Senado duas peques sendo analisadas e elas estão abertos pra 

verificação, pra votação, pra que a gente possa se posicionar nelas também, isso também é 

importante. Esse fórum, já vi o auditório lá da Assembleia lotado em atos políticos, mas ontem ele 

estava lotado por uma causa nobre, com grande debate muito bem explicado e muito bem 

colocado, e decidimos ainda juntos foi aprovado pela maioria de chamar todos os Deputados, 

candidatos Federais e Senadores, assim como nós fizemos naquela audiência pública sobre a 

duplicação da BR116, aonde eles assinaram um termo de destinar os recursos das emendas 

parlamentares Federais pra duplicação, e isso foi feito na medida que eles tiveram de limite 

financeiro, mas dessa mesma forma chamaremos um ato antes das eleições aonde os candidatos 

estrão, não por pressão mas por livre espontânea vontade assinando um termo de 

responsabilidade e aprovação de manter o FUNDEB ou o novo FUNDAB com novos investimentos, 

com novas visões e o aumento do recurso Federal dentro da criação pra que se possa ver 

crescimento na Educação, e nós vamos saber muito bem quem não quis assinar antes das 

eleições, então estejamos atentos a isso, o Brasil não consegue fazer parte da organização de 

cooperação do desenvolvimento econômico , a OCD que é o grupo dos Países ricos, porque ele 

não cumpre o mínimo das metas necessários para fazer parte desse grupo, principalmente na 

educação, eu olhava um dado muito pontuado nessa questão, o grupo desses Países que fazem 
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parte eles tem uma média de investimento na parte da educação, e eu peguei só a do primário, pro 

Brasil alcançar o que eles investem na média, o mínimo, eles teriam que congelar o percentual 

deles por 22 anos pra nós alcançarmos eles da forma como nós viemos crescendo, é uma 

vergonha, e se pensar em ensino médio, fundamental pra cima vai pra 32 anos, o isso me interessa 

alguns vão me perguntar, mas isso interessa muito, assim como o vereador colocou antes se nós 

tivéssemos uma educação qualificada, professores valorizados, que isso são as metas que o 

FUNDEB tem na sua legislação,  nós teríamos uma política diferente, um cenário diferente  do caos 

que está estabelecido, mas sabe-se que é uma teoria né de manter o povo mais leigo, com fácil 

manobra da massa, me alegro mais uma vez porque fui verificar o índice, isso veio pra câmara 

também o relatório, nós atingimos, o município atingiu 28% seu investimento em educação ele está 

acima porque é 25% a média então ele tá acima e do FUNDEB 60% seria investimento de salários 

e lá na grande maioria tem municípios usando 100% pra conseguir cumprir com os salários dos 

professores, quer dizer que com o resto qual investimento que vem, se distinguimos o FUNDEB, se 

não lutarmos, se não nos engajarmos nessa situação qual é a perceptiva que nós teremos? Se hoje 

nós tirarmos, extinguisse o FUNDEB este ano, vamos olhar para o nosso município, como nós 

manteríamos a estrutura que o município tem hoje na educação, com transporte escolar, com todo 

o cenário e mesmo assim ainda nós muitas vezes fomos questionados que ainda é pouco, deveria 

de fazer mais, e eu concordo, deveria de ser muito mais, tira o FUNDEB, tira o repasse, os 25% 

daquilo que é repassado para o município, o que nós faríamos na educação? Isso é o cenário, esse 

é o caos que pode, mas creio que não será posto, que teremos sim uma renovação, uma forma de 

verificar, uma extinção numa pec, mas essas criações dessas duas pecs, não lembro bem agora, 

mas uma é a 15 de 2015, a outra eu não lembro, não anotei ela que estão tramitando, mas lá no 

site é fácil de verificar e de estar acompanhando.  Todo esse cenário, dessa questão que nós 

enfrentamos e o caos que o País atravessa, é consequência da velha política, eu me alegro quando 

esse final de semana fazendo algumas visitas e acompanhando a minha família, de saber de 

nomes que querem se colocar junto a política, de novos nomes, isso é bom, isso é saldável, isso é 

a necessidade que nós temos, da mesma forma como nós se colocamos a disposição vendo 

daquilo ao qual nós podíamos contribuir para que mude essa situação que está no nosso País, e 
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ela precisa começar na sua base, se temos um cenário diferente lá em cima muitas vezes é 

consequência do que vai se criando em escala, funciona da mesma forma, mas fazer uma política 

diferente porque nós vivemos num caos instituído, só o salário moradia  de alguns privilégios é 

maior do que a renda que capta de 28% das famílias brasileiras, isso é uma vergonha, e essa é a 

política ao qual estamos sujeitos, ao qual País está sendo subordinado. Pois bem, concluo assim, 

fiquei abismado quando vi hoje de primeira mão, hoje pela manhã o noticiário de alguns Senadores 

que estão Senadores Eleitos, que não vão concorrer à reeleição, porque querem garantir os 

privilégios, seu foro privilegiado, isso é uma vergonha, mas nós temos candidatos com ficha limpa, 

desde a Presidência a Deputado Estadual , e é fácil de saber, a internet hoje o acesso está livre, 

pesquise o nome deles e vocês vão ver, é muito simples e fácil, e nós temos e como disse a 

semana passada, sejamos barristas, vamos olhar para os candidatos da nossa região sim, é uma 

necessidade de ter representantes locais aqui, porque senão tivermos representantes não temos 

recursos. Um abraço a todos e boa semana. VEREADOR LEONAR TUCHENHAGEM- bancada do 

PDT: Declínio. VEREADOR TADEU TOMASZESWKI- bancada do PSB: Declínio. Nada mais 

havendo a tratar foram encerrados os trabalhos deste legislativo e lavrada a presente Ata que após 

lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e pelo 1° e 2° Secretario. Sala das Sessões, 21 de 

Agosto de 2018  

 

Ver. Claudio Dorneles Lopes                                                             Ver. Ivan Spiering 

       Presidente                                                                                       1°Secretário 

 

 

                                                           Ver: Cristian Radunz 

                                                                 2° Secretario  



 

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

14 

"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 
 
 

 

 

 


