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ATA N° 025/2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO 

ORDINÁRIA. Ás dezenove horas do dia 5 de junho 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: Ivan Spiering, Cristian Radunz, 

Davi da Gama, Delmar Maass, Itamar Medeiros, Paulo Cesar Flores de Oliveira, Tadeu 

Tomaszeswki, Leonar Tuchtenhagem, Claudio Dorneles Lopes. Dando continuidade passou-se 

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

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos pela 

comissão de Ética no que tange a denúncia apresentada pelo Vereador Davi da Gama. Oficio 

5/2018- convite: Festa Anual que acontecera no dia 7 de julho de 2018, as 13 horas, na escola 

de ensino Fundamental Arlindo Cardoso da Silva. A disposição de todos os vereadores. 

COMUNICADO N° CM67227/2018. De acordo com a legislação vigente, informamos as 

liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação.  Convite: Seminário OS IDOSOS NAS ELEIÇOES 

DE 2018. Painel, data e horário a disposição de todos os vereadores. Curso: Processo Seletivo 

Simplificado. Datas e programação a disposição de todos os vereadores. Folder: 87° Seminário 

de Capacitação e Gestão Pública Contemporânea. Programação a disposição de todos. 

Convite: Assembleia Legislativa: Frente Parlamentar dos Alimentos tradicionais Artesanais, dia 

6 de junho as 11 horas, no salão Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Boletim: Web. A 

disposição de todos.  Boletim: CNM. A disposição de todos os vereadores. Boletim: 

SESCOOP- ANO 3. 2017. A disposição de todos os vereadores. Folder: IGAN: Agenda de 

Cursos, junho 2018. Datas e temas a disposição de todos da casa. Folder: II Fórum de cidades 

Digitais do Centro do Rio Grande do Sul. A disposição de todos os vereadores. As dezenove 

horas e dezoito minutos passou-se para a ORDEM DO DIA: PROPOSIÇÕES: Não há 

proposições. PROJETOS DO LEGISLATIVO: Não há projetos. PROJETOS DO EXECUTIVO: 
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Projeto de Lei n°013/2018 Altera a Lei 1058/2008, que instituí e disciplina o pavimentação de 

vias públicas, e da outras providencias. Aprovado por Unanimidade. Passou-se ao GRANDE 

EXPEDIENTE:  VEREADOR LEONAR TUCHENHAGEM- bancada do PDT: Declínio. 

VEREADOR TADEU TAMASZESWKI- bancada do PSB: Declínio. VEREADOR PAULO 

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

MEDEIROS- bancada do PSB: Senhor Presidente, colegas vereadores, comunidade que nos 

assiste, ao povo cristalense que vai estar nos ouvindo amanhã pelo programa de rádio, meu 

boa noite a todos. Gostaria de iniciar minha fala, falando sobre este projeto que foi votado e 

aprovado, felizmente por unanimidade por todas as bancadas, um projeto que vai alavancar 

muito, na verdade a gente escuta muito falar que este governo não calçou nenhuma rua, então 

está ai a oportunidade para que o povo veja suas ruas calçadas e assim atendendo os seus 

anseios e as suas vontades. Também gostaria de salientar que tenho um desejo como 

vereador, de ir até o final do meu mandato de deixar uma rua calçada, tenho um pedido com o 

Deputado Covatti de 250 mil reais pra este ano e se Deus nos abençoa até o final do ano a 

gente estar tendo esse retorno. Também senhor Presidente eu gostaria de estar falando sobre 

o relatório que foi lido no caso hoje, tenho aqui em mãos a ata da reunião da comissão de 

Constituição de Justiça e Ética, onde o vereador Delmar Maass Presidente, vereador Ivan 

Spiering Relator, e o Secretario Leonar Tuchenhagem, prestaram seus depoimentos e abriram 

seus votos, onde já deu pra identificar que o nosso colega da bancada do PSD deu seu voto 

favorável e lendo também, esta reunião foi sobre o relatório, sobre a representação feita pelo 

vereador Davi da Gama contra o vereador Paulo Cesar de Oliveira, conforme o oficio 

protocolado sobre o n° 1354, queria aqui ler um pedacinho da ata onde salienta a opinião do 

vereador Delmar , “ podemos até nos exaltar, elevar o tom de voz, mas enquanto estamos na 

tribuna, saindo da sessão da câmara, precisamos respeitar uns aos outros assim como o 

vereador Leonar de Oliveira falou, e temos que agir com respeito aos colegas e que isso não 
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pode acontecer” mas já em baixo o próprio vereador já abre o seu voto e já é meu voto, que é 

procedente da representação caracterizando ofensa aos preceitos éticos e morais, pois faltou 

com ética e disciplina neste fato. Isso aqui está dizendo que é um fato. O vereador Leonar 

disse, “o meu voto vai ser contrário por estar com problemas de saúde, não pode estar na 

sessão da câmara, quando aconteceu o fato, não vi, e meu voto é contrário, mas peço que no 

meu entendimento, que o vereador tem que se retratar em frente a câmara de vereadores”. 

Mais em baixo o vereador Delmar “cabe a mim também dar o meu voto como Presidente, e 

dou os parabéns ao relator, vereador Ivan por fazer o relatório da questão da acusação do 

vereador Davi perante a Presidência do que o vereador Cesar relatou naquela sessão, e 

avaliando o relatório eu fiquei analisando os fatos, também na mesma forma vou votar 

contrário, porque acho que no meu entendimento, bem falou e colocou o relator, cada vereador 

deve de respeitar um ao outro”. Vejam bem senhores, que ética, onde está a ética disso tudo? 

Lá em cima eu dou um parecer, lá embaixo meu voto é contrário, isto é ética? Vejam bem, 

corrupção não é só em Brasília não, isto aqui também é corrupção, inacreditável mas temos 

isso no município. Fica aqui meu relato, daqui um pouquinho gente, eu gostaria de entender, 

se fosse um dos 5 vereadores da oposição, como seria? La em Brasília, encheram os bolsos e 

um chamando o outro de companheiro, daqui um pouco será que nós vamos ser vereadores, 

governantes do nosso município, companheiros. Deixo esta palavra no ar, para a avaliação de 

cada um. Meu boa noite a todos. VEREADOR DELMAR MAASS- bancada do PSDB: Senhor 

Presidente, senhores vereadores, hoje a casa está com os secretários da saúde, de 

planejamento, assessor Jurídico, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez estar nessa 

tribuna. Primeiramente eu quero, com muita tranquilidade e responsabilidade, sempre vou ser 

transparente, vou ser omisso aos meus compromissos como vereador nesta casa, e jamais 

vou me esconder e vou estar acobertando alguma coisa, cada vereador pode ter sua opinião, 

as suas manifestações mas a respeito do próprio vereador eu acho que cada um tem que 
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respeitar as opiniões e os comportamentos de cada um. Quero dizer aqui senhor Presidente e 

a comunidade que nos ouve, que nós aqui aprovamos um projeto, que 80% dos moradores 

concordando em calçar a sua rua e dando contra partida a mão de obra, pedra e o meio fio vai 

protocolando esse pedido, montando uma comissão que vai ser calçada a sua rua, já existe 

uma mobilização de algumas ruas se mobilizando, se reunindo e já foi feito alguns protocolos 

que eu creio que foram feitos, para que seja pavimentada essas ruas, e quero dizer que o 

Executivo, o Prefeito ele está hoje entendendo o anseio da comunidade que foi falado isso 

dentro de 4 anos do Governo passado que não foi calçado uma rua, hoje estamos vendo que a 

proporção da mobilização dos próprios moradores que foram nesta reunião, é dizer estão 

dispostos a qualquer coisa pra poder calçar a rua, essa é a minha visão, estão disposto a 

pagar a mão de obra tudo pra que calce pelo menos calce alguma rua, dentro de 4 anos não 

foi calçado nenhuma rua, eles querem porque querem calçar, isso dentro da reunião que eu 

estive desta audiência pública foi o que eu entendi, e quem sou eu pra chegar em uma 

audiência pública e falar vamos dizer assim, a questão política que foi feito em campanhas 

passadas, não, eu quero é trazer e apaziguar e trazer o desenvolvimento e o anseio de cada 

cidadão, esse é o meu proposto, tanto é que o Executivo viu que o anseio é calçamento, que 

lançou uma proposta do modelo vizinho de São Lourenço e a comunidade aceitou, mesmo 

sendo 80%, era 70% hoje é 80% porque, porque o executivo hoje não tem aquele recurso de 

contra partida que seria a mais tirados do cofre público pra calçar, talvez hoje com o projeto 

antigo, talvez teria como calçar uma rua com esses recursos que tem, mas nesse modelo vai 

ser calçado 3 ruas, estão vendo que a comunidade, os moradores querem ser parceiros e 

querem calçar, eles querem suas ruas pavimentadas, esse é um anseio da comunidade, e nós 

aqui estamos sendo parceiros com a comunidade de votar este projeto em 1° discussão, como 

falou o líder de governo, nós entendemos, eu tive algumas dúvidas em questão ao projeto, 

juntamente com o nosso assessor jurídico creio que ele esteve em contato com o executivo e 



 

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

5 

"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 
 
 

também o Ivan, nós dentro da comissão, o vereador Davi e também na comissão de 

orçamento o vereador Cristian com os demais vereadores entendendo que vamos calçar, não 

vamos polinizar, vamos aprovar este projeto que as ruas sejam calçadas, esse é o 

entendimento, essa que tem que ser a visão e trazendo sempre o equilíbrio pra sociedade e 

pro executivo, não trazendo polemica, não é esse o proposito, minha visão é e creio que os 

demais vereadores é trazer unidade pra que todos saem ganhando, essa é minha visão. E 

dizer que graças a Deus foi aprovado este projeto e que após vai vir outro projeto pra este 

abatimento, e nós vamos esperar esse, foi falado na audiência pra esse abatimento dos 25% 

onde foram calçados, que vão aderir e que estão em dia com o executivo, os seus IPTUs e 

assim por diante e bola pra frente, vamos calçar. E quando eu falei a questão de emenda 

parlamentar Vereador Itamar, coisa boa que vai vir uma emenda pra calçar a rua, mas dentro 

da lei, porque que eu fiz questão de discutir, quando nós vereadores muitas vezes queremos 

emenda parlamentar, até o vereador Ivan falou isso, que muitas vezes nós nos sentimos e 

temos esse direito de e devemos de buscar, só que hoje eu trazer o pedido de uma emenda 

parlamentar pra um Deputado meu pra calçar rua vai dá prejuízo pro cidadão que é melhor 

nesse programa, porque se eu pedir uma emenda parlamentar de 200 mil reais, o executivo vai 

sair ganhando, mas o morador vai pagar muito mais ele vai pagar pela lei antiga, lei de 

contribuição e melhoria do imóvel, ele vai pagar, e é  absurdo, então muitas vezes é isso que 

nós estamos vendo, eu fico pensando e vamos lutar vereador, tentar trazer uma brecha na Lei 

orgânica, dentro dos tributos do tribunal de contas pra que nós possamos fazer uma emenda, 

pra que o município possa desenvolver mais ainda, que nós vereadores representando 

podemos pedir emenda parlamentar porque sai mais barato, hoje está difícil, porque eu digo 

isso, porque o Deputado Afonso Ran ele mandou uma emenda pro nosso município que é a 

rua Porto Alegre e os moradores vão ter que pagar praticamente o valor como que se a 

Prefeitura fosse calçar uma rua, essa é a preocupação, muitas vezes nos tranca. A questão do 
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meu parecer como Presidente da Comissão de ética sobre a questão do vereador Davi e o 

vereador Cesar, eu parabenizei o vereador Ivan pela sua colocação de relatório, da sua visão, 

respeitando ele e cada um tem uma visão e eu digo aqui, cada vereador tem que se conduzir 

como ética sim, com responsabilidade, e jamais pensando em corrupção como o vereador 

falou, fugiu da hipótese, não sei de onde ele tirou essa conversa, mas o meu entendimento é 

que o vereador Davi, por isso que eu pedi um retrata mento do vereador Cesar na tribuna, que 

o meu entendimento é que o vereador Cesar se exaltou na pronúncia do vereador Davi pela 

questões dos maquinários que estavam por vir, que ele era, que então estava praticamente 

mentindo onde é que tá esse maquinário, era em cima disso o fato do vereador chegar nele 

pela questão política, não pela questão pessoal, eu entendi por esta forma , foi a minha visão, 

se a do vereador Ivan foi diferente a minha não foi, eu não posso deduzir algo, tanto é que 

nessa comissão foi uma comissão que nós fizemos interna fechada, nós temos que ver a 

questão de cada vereador, sim o vereador Davi fez o certo e cada vereador tem sua opinião 

em buscar seus direitos, mas cabe a nós com equilíbrio de ver e pondera  as coisas, sentar e 

conversar pra que não aconteça, tanto é que nos anos anteriores a câmara teve vários, eu tive 

vários confrontos depois de uma sessão tumultuada, tive vários confrontos com vereadores 

pela questão política, muitas vezes nos leva a falar alguma coisa que não queremos falar, 

tanto é que eu pedi desculpas pro vereador Claudinho, por uma questão que eu não aceitei na 

hora, me incomodei mas logo após me bati e fui ali dizer desculpas, né senhor Presidente? 

Pedi desculpas, são questões de alforicos, momentos de indignação que estamos aqui as 

vezes por questão de não concordar com o outro, que muitas vezes acontece desses 

confrontos, isso é bom porque tem que ter um equilíbrio, nunca podemos levar para o lado 

pessoal, esse é o meu entendimento, mas cabe a cada um entender, eu dei o meu voto, 

ponderei alguma situação mas dei voto contrário porque eu entendi pelo lado do vereador que 

ele não foi pelo lado pessoal, foi pelo lado político, foi o meu entendimento. Bom agora dizer 
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que a corrupção é lá ou aqui, pelo amor de Deus vereador, o que é isso, tenha misericórdia. 

Outra situação que eu não iria falar, mas não vou citar situação de pessoas porque eles não 

tem culpa de nada, eu só queria perguntar pro Líder de governo ou pra algum vereador do 

Governo, tem um aniversario que vai acontecer na Otto Becker no final de semana, então 

como que um aniversário de 15 anos, as pessoas que vão fazer esse aniversario, elas não tem 

nada a ver, mas como é que foi feito esta situação, foi locado, foi emprestado ginásio, de que 

maneira foi feito isso? não tem resposta, eu queria, eu vou procurar amanhã o secretário de 

educação pra conversar com ele, pra tirar essa dúvida, porque me procuraram né, por isso to 

perguntando, então vou tirar essa dúvida, eu não quero falar nada, eu só quero saber da 

maneira legal que foi feito isso, de que maneira será feito, e foi feito um empréstimo ao ginásio, 

porque pela lei não pode é essa minha preocupação, agora eu vou procurar o secretario 

amanhã, vou tirar minhas dúvidas e vou falar talvez na próxima sessão, dizendo, creio eu que 

vou ter ido buscar as informações se foi isso ou foi aquele outro, por isso que eu estou 

perguntando, senão eu nem ia procurar o secretário de educação, mas vou procurar só pra 

esclarecer esse fato. Era isso ai, que Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana. 

VEREADOR DAVI DA GAMA- bancada do PSB: Senhor Presidente, senhores vereadores, eu 

agradeço a oportunidade que Deus tem nos dado de subir essa tribuna. Hoje eu vou entrar no 

projeto do calçamento, vou entrar diretamente naquilo que no qual eu nem tinha intenção de 

falar sobre isso, mas a respeito dessa situação que ouve na Antônio Curi que envolveu a 

minha pessoa e o vereador Paulo Cesar Flores, mas como semana passada o vereador ia se 

justificar na tribuna eu achei então que eu teria que me pronunciar hoje também, até mesmo 

porque aqueles pessoas que ouvem não sabem o que tá acontecendo e eu tomei alguma 

atitude interna na casa, da mesma forma acabei procurando a polícia civil pra fazer uma 

ocorrência porque após a sessão quando o vereador fez uma fala a respeito de algumas 

situações envolvendo o executivo, eu como líder de governo pedi a parte ao vereador Itamar e 
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disse que não era verdade o que ele estava falando, até onde eu sei  a minha imunidade 

parlamentar dá o direito de eu subir à tribuna, questionar, inclusive eu antes da sessão eu 

conversava com o vereador Delmar aqui nesta mesma sala sobre isso, e ele é um vereador 

mais experiente e dizia que nós temos que saber diferenciar as coisas e não levar a ponta de 

faca, saber antes de mais nada saber respeitar o colega. Pra minha surpresa ao final da 

sessão na Antônio Curi eu estava conversando com os vereadores quando o vereador Paulo 

Cesar chegou até onde eu estava, eu levei em tom de brincadeira até porque sempre que eu 

saio da tribuna sempre respeito a todos meus colegas, e daí o vereador veio me avisando e 

dizendo que eu não conhecia ele, pedindo pra que eu olhasse nos seus olhos e dizendo que 

acabaria comigo em seguida, daí então eu saberia quem era Paulo Cesar de Flores de 

Oliveira, bom a partir daí o que me dá o direito como vereador e como todo e qualquer pessoa 

que se sente ameaçada seja ela fisicamente ou psicologicamente, seja da maneira como for, 

eu não sou de estar batendo boca com ninguém, procurei o Presidente desta casa, fiz a 

questão legal que deveria ser, fui na policia Civil porque eu me senti intimidado e ameaçado e 

todo mundo viu, o Presidente passa pra comissão de ética ao qual eu era Presidente mas me 

recolhi para que pudesse ser averiguado, pra que a comissão de ética pudesse avaliar se a 

conduta do vereador foi ou não caracterizada por falta de conduta ética, não é o vereador dizer 

que aconteceu ou não aconteceu e isso existe uma outra comissão e o regimento fala disso. 

Quando um vereador avalia um fato como esse, uma conduta do vereador que está no 

regimento interno e dentro da lei orgânica do Município, ele não tem partido, ele não tem 

simpatia, ele não tem lado, o que ele tem é obrigação de fazer cumprir aquilo que o regimento 

diz, eu to dizendo isso porque? Porque não é uma questão pessoal do Davi contra o Cesar ou 

uma questão partidária ou oposição a situação é uma situação de conduta ética ao qual uma 

câmera de vereadores que quando andamos na rua, que temos votos da comunidade, nos 

coloca uma obrigação e uma responsabilidade de avaliarmos os fatos não por entendimento, 
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mas pela legalidade. Eu to dizendo isso porque eu nessa tribuna como vereador, eu lembro 

quando ele disse que era um “vereador Zinho” que andava num trator roçando. O regimento 

diz no artigo 111, 4° e 5° que se não chamar um vereador de nobre excelência, nobre edil é 

quebra de acordo parlamentar, o mesmo vereador  disse que quando eu sai da Prefeitura eu 

deixei furos e algumas coisas erradas que eu fiz na Agricultura como secretário, funcionário 

público, não provou e isso é injuria, lá no regimento interno também diz que tratar de maneira 

injuriosa o seu colega é considerado quebra de decoro parlamentar, então vereadores se 

vocês lerem o regimento já se dão de contas  que por duas vezes por uma questão de 

entendimento como o vereador Delmar disse, por equilíbrio eu entendi que no momento da 

euforia o vereador não estava pessoalizando, mas ai me ameaçar pessoalmente seja ele com 

intenção política ou não, dizer que vai acabar comigo e que eu vou conhecer quem ele é e eu 

ficar quieto, me desculpem, mas senhores vereadores, eu não fui eleito em um tempo aonde 

nós botávamos o dedo na cara das pessoas e ameaçavam eles e tentavam intimidá-los, eu fui 

eleito em um tempo aonde existe respeito e ética e as pessoas sabem disso, eu não estou 

dizendo isso porque quando o regimento foi escrito pela lei orgânica do município eu não 

estava presente, quando alguém colocou no regimento e na Lei orgânica como um vereador 

devia se conduzir, ele estava nada mais nada menos do que preservar a imagem da câmara 

de vereadores como autoridade municipal, ora se toda vez que eu subir na tribuna e falar uma 

coisa que me colega não gostar e me espera na rua e vir me intimidar e me xingar na frente de 

todas as pessoas, realmente, estou no lugar errado, porque até hoje eu nunca fiz isso com 

nenhum de vocês e não pretendo fazer porque além de ter educação eu respeito todos desta 

casa, independente do cargo, independentemente da posição e do lado político que eles estão. 

O relator da comissão o vereador Ivan fez aquele relatório ao qual todo cidadão de bem, um 

cidadão que tem uma conduta moral, que tem ética, um cidadão que defende a sua família, 

que defende sua conduta na rua, um cidadão que conhece os preceitos legais, preceitos 
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bíblicos, um cidadão que conhece assim como todo ser humano, que deve tratar o outro, o 

nosso amigo então o vereador Ivan Spiering ele fez um relatório e encaminhou pra comissão, 

incrivelmente os votos foram negados contra o relatório, e a comissão não iria encaminhar 

nada e muito menos ia dizer se ouve ou não ouve, era simplesmente a comissão dizer se 

aquela conduta era ética ou não para um vereador que hoje está aqui e foi eleito com o voto do 

povo, ora a medida que o relatório foi perdendo por 2 a um eu me preocupei muito e ai coube a 

mim subir na tribuna e manifestar o que eu não entendo, eu não consigo entender, já começa 

com o vereador, à medida que o vereador se retrata, é claro que um vereador  sendo uma 

autoridade ele se retratando ele está assumindo que cometeu o erro, como eu vou me retratar 

se eu não errei, se não houve falta de conduta ética, se não houve nada errado não precisa se 

retratar, como é que uma pessoa vai se retratar se ele teve uma conduta e uma postura ética, 

nós estamos avaliando a conduta ética na comissão, a conduta que emite que ela leva a 

questão de quebra parlamentar, a comissão de ética ela não está ali pra avaliar se a conduta 

foi boa ou se foi ruim ou se houve ou não, é a conduta ética, ora eticamente falando ou a 

pessoa teve falta de ética ou ela teve ética no nosso assunto, se ela teve ética não precisa se 

retratar, se ela se precisa se retratar é porque então ela faltou com ética com o colega 

vereador. Senhor Presidente se eu tiver errado, eu sou o único nessa casa que tem esse 

entendimento, se eu sou o único nesta casa que aprendeu assim que o respeito acima de 

todas as coisas, que sou o único que entendeu que aquilo estava errado e que o vereador não 

deve agir daquela forma e que os colegas entendem que o nós não podemos sair daqui se 

xingando, se ofendendo, ameaçando uns aos outros, se nós podemos sair desta casa, cada 

vez da tribuna, espera o colega na rua pra ameaçar e intimidar ele, realmente senhor 

Presidente, eu estou no lugar errado, agora eu vou dizer pro senhor, eu me sinto lesado, 

porque não é o vereador Davi é um vereador que tem 251 votos que foi eleito por pessoas de 

bem, pessoas que sabem muito bem como trata os outros, são pessoas que ainda acham que 
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ameaçar o outro não é a melhor forma de conduzir as coisas, e mesmo que seja uma ameaça 

política, ameaça moral, ameaça física, toda e qualquer ameaça quando é feita pela pessoa, 

não vem me dizer que a intenção é boa, porque não é. Então senhor Presidente eu entendo, e  

eu gostaria que o senhor como Presidente desta casa, que nós pudéssemos olhar pro 

regimento, se eu não for o único nessa casa que tem esse entendimento de como nós 

devemos nos comportar como vereador, que então pudesse pelo menos nesta casa, que nós 

tivéssemos pelo menos uma comissão de investigação, porque daí eu poderia depor senhor 

Presidente, nós poderíamos chamar as testemunhas, poderíamos chamar uma consultoria 

jurídica, nós poderíamos então fazer realmente uma forma legal, que eu tive entendimento 

claro que os votos foram pra questão oposição a situação, eu e todo mundo que leu o relatório 

teve esse entendimento, todo mundo que leu o relatório vai ser lido e vai ser falado, porque eu 

estou envolvido, até agora eu estava quieto, então eu preciso então senhor Presidente garantir 

e entender, garantir a minha consciência de que as coisas aconteceram realmente na sua 

naturalidade, então nada mais justo que o regimento prevê, a uma clausula regimento que fala 

de uma comissão de investigação que ela possa então apurar os fatos, que não é ficar só 

baseado na opinião ou na intenção do vereador, vamos avaliar os fatos, vamos ter uma 

ocorrência daquilo que meu depoimento na polícia civil apenas foi o resumo pra cá , tem 

testemunhas, nós temos meios de entender, se no final dessa investigação entendemos que o 

que aconteceu e ai sim tentar entender o que vamos fazer, se o vereador vai se retratar ou 

não, ai sim nós teremos uma conclusão, bom a comissão entende que o vereador tem que 

fazer isso ou aquilo, ai vamos ter uma conclusão, agora dizer que a comissão de ética que o 

vereador quer avaliar a ética, se houve ética ou não a partir de uma indicação de retratar e 

então diga que faltou a ética que ai nós vamos entender mais fatos. Eu quero aqui, vou voltar 

ao assunto de novo porque eu acho que  nós estamos perdendo uma grande chance, todos 

nós vereadores, nós estamos perdendo uma grande chance de mostrar que essa casa tem 
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grande credibilidade pra população, estão olhando pro vereador Davi e o nobre vereador Paulo 

Cesar Flores mas não somos nós, existe uma questão de seriedade nos dias de hoje na 

política, existe uma questão de seriedade entre oposição e situação entre lado partidário que 

reflete em todos os setores públicos do Brasil e nós estamos tendo uma grande chance que se 

nós soubéssemos conduzir hoje e demostrar que acima de nossos ideais partidários, acima do 

nosso interesse existe sim algo dentro da casa que norteia e leva pra algumas coisas de 

maneira responsável e principalmente uma questão ética. Quero deixar essas palavras, e uma 

boa semana a todos e que Deus possa estar nos abençoando, fiquem todos com Deus. 

VEREADOR CRISTIAN RADUNZ- bancada do PSDB: Senhor Presidente, colegas vereadores, 

aos que nos acompanham nesta noite e outros que vão nos ouvir amanhã. Primeiramente eu 

gostaria de falar do projeto que votamos hoje em primeira discussão, assim podendo dar 

andamento as demais partes em relação ao calçamento que é um anseio da população como 

foi colocado pelos colegas na audiência pública, uma grande participação buscando esse 

interesse, assim como foi colocado por alguns colegas aqui, também nesses últimos anos não 

foi calçado nenhuma rua e temos esses empecilhos também em relação as emendas, essa 

função em relação á os calçamentos, foi a melhor forma e assim os munícipes aceitaram essa 

alteração que fizemos hoje de passar de 70 a 80% da participação, aumentaram também a sua 

participação em relação as despesas, em relação a mão de obra e mesmo assim pela vontade 

e pelo anseio de cada um aceitaram e buscaram, e nós como legisladores desse município 

vimos que a forma mais viável de hoje o município poder estar calçando suas ruas com uma 

maior quantidade como foi colocado também aqui. E eu tive junto em relação a este projeto 

também tinha algumas questões que tiramos agora nas comissões e também tive fazendo uma 

busca na assessoria desta casa o IGAM conversando com eles lá e relação a este projeto, falei 

da questão também  dessa isenção da taxa de melhoria de 25%, como conversamos aqui 

também já, o executivo poderia ser apontado por renúncia de receita a gente sabe dessa 
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situação e em algumas conversas também iriamos fazer isso, o executivo iria fazer isso 

através de um decreto depois dessa lei, o que estaria segundo a assessoria, fora da lei ai sim 

estaria fora da lei mas foi conversado nas comissões junto aos colegas da situação, a gente 

sabe que vira nova lei em relação aqueles que aderirem a este plano, e essa lei sim tratara 

sobre essa isenção e ai ficando dentro da lei e assim assumindo junto com a população aquilo 

que foi proposto na audiência, por isso votamos por unanimidade essa questão, podendo 

assim tá abrindo o edital das ruas interessadas, algumas ruas já estão bem encaminhadas 

nesse processo também a pedido protocolado, como foi colocado aqui, só esperando esse 

edital pra tá dando os primeiros passos para a evolução e desenvolvimento da infraestrutura 

do município, o que é muito gratificante de podermos fazer parte desse projeto. Ainda em 

relação a isto, até a moça que me deu assessoria, ela falou em relação ao artigo 150, 

parágrafo 6° da constituição onde diz que “qualquer subsidio, ou isenção e redução de base de 

cálculo com sessão de créditos presumido anistia ou remissão relativa a impostos, taxas e 

contribuições só poderá ser concedido mediante lei especifica” foi o que tratamos hoje na 

comissão e é o que será feito, e assim eu encerro esse assunto. Começando em relação a um 

assunto, eu não faço parte da comissão de ética da comissão de constituição, não vou dizer 

que é questão de oposição e situação mas eu colocando na minha pessoa aqui hoje, se fosse 

ao contrario hoje sou oposição mas se fosse ao contrário, se fosse o Cesar colocando o Davi 

nessa questão da ética, eu como oposição se fizesse parte desta comissão votaria contrário 

também, o colega Cesar se retratou na semana passada, fez algumas colocações, como foi 

colocado também pelo colega Delmar, já ocorreu outras situações aqui, em outros momentos 

que ele já se retratou também em relação ao vereador Claudinho, situações de outros 

mandatos, aquele dia eu estava lá, não vi assim sinceramente, não escutei de perto tudo, não 

vi nada de mais, mas cada um tem seu ponto de vista, muito menos na questão achei um 

pouco de exagero também de comparar Brasília com essa situação aqui, ouve um erro assim 
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como o Davi colocou, mas não foi um erro assim que eu vejo que teria que ser tocado a frente, 

acredito que isso viraria uma novela e não traria benéficos e frutos nenhum, acredito que só 

em ir pra comissão já um passo pra que isso não venha acontecer novamente, acredito que 

não ia trazer benefício algum a mais que já trouxe pra casa, muito menos pros cidadãos, 

acredito que até aqui encerrado esse assunto e tá de bom tamanho. Em relação a situação 

que o vereador Delmar colocou, também fui procurado em relação do ginásio, mas antes de 

me informar, buscar informações junto ao secretário de educação, também não quero colocar 

a minha posição em relação a isso, mas acredito que não tenha sido tomado essa decisão 

simplesmente sem um vazamento, mas a gente vai tá verificando isso essa semana, pra 

podermos conversar isso semana que vem e se tiver tudo ok não temos o porquê de voltar 

nesse assunto. Seria isso a minha fala, desejar uma boa semana e uma noite abençoada a 

todos. VEREADOR CLAUDIO DORNELES LOPES – bancada do PSB: Senhor Presidente, 

senhores vereadores, pessoas que nos assistem. É triste, lamentável e é doloroso que eu na 

condição de Presidente desta casa tenha que me deparar com fatos lamentáveis que 

acontecem. Não gostaria de me pronunciar muito, porque sempre procurei fazer um trabalho 

transparente, educado e respeitoso e muito ético nesta casa, o vereador Delmar citou meu 

nome numa desavença que ouve verbal entre a gente no começo do ano, ele teve a 

hombridade de na hora me pedir desculpas e eu aceitei as desculpas. Passei por um 

constrangimento muito grande no início de meu mandato e entendi que essa foi um falta de 

ética do tamanho do mundo e pedi que me esclarecesse o porquê, no dia da posse no CTG 

Bento Gonçalves eu estava em duas  chapas, não que isso fosse ruim pra mim, eu fiquei muito 

feliz por um lado de estar ser lembrado por isso, mas eu entendi e entendo que isso deveria 

ser tratado pessoalmente junto comigo, deveriam me perguntar se eu aceitava estar numa 

chapa de alguém ou não, e ali os meus colegas de bancada todos eles me olhavam e 

duvidavam de mim, com razão, e se alguém errasse o voto, quem seria o crucificado? Será 
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que aquilo ali foi feito deliberadamente ou será que aquilo ali não se pensou as consequências. 

Eu espero que esses fatos que ocorreram, que se tem o entendimento de que a política 

mudou, está mudando e vai mudar, nós não podemos copiar o que não é bom, nós temos que 

copiar o que é bom, é o que é bom é respeito e ética, isso independentemente de partido 

político, de cor partidária, nós devemos ter e ter muito. Eu vi o relatório que fez o colega 

vereador Ivan e Deus abençoou ele muito, ele foi muito inteligente, muito prático nas suas 

colocações, mas não posso concordar de maneira alguma também, com o voto do meu colega 

Leonar Tuchenhagem, ele votou contra o relatório mas no mesmo processo ele diz que o 

vereador teria que se retratar, ele deu uma sugestão ao vereador, eu não estou aqui 

analisando o que aconteceu ou o que deixou de acontecer através de retratações ou não 

retratações, mas se tu vota, se o teu voto diz que tu tem que te retratar é porque teu voto 

deveria ser favorável ao relatório. Eu espero sinceramente que essa casa trate de projetos, 

trate de buscas, de melhorias para o nosso município e que isso vereadores, seja um passo 

importante para que a gente pense muito bem antes de tomar qualquer decisão e falar muitas 

coisas, as coisas mudaram e estão mudando, nós temos opiniões diferentes e eu respeito 

todas as opiniões e respeito muito a opinião da oposição, e respeito os meus colegas de 

bancada, e já vi aqui debates ferventes, mas não posso concordar que ao sair daqui da porta 

pra fora vereadores tentam se engalfinhar, isso é falta de ética e de educação, porque nós 

fomos eleitos pelo povo com o entendimento de que essas coisas tem que ser abolidas, tem 

que ficarem pra trás, vivemos num País aonde a gente preza a educação, pela educação, não 

podemos conviver e aceitar este tipo de coisa, este é um desabafo que eu gostaria de deixar e 

como Presidente desta casa eu gostaria que os nobres colegas edis desta casa tivessem daqui 

pra frente, pensassem muito em suas atitudes e seus comportamentos e não levassem as 

coisas daqui pra fora, ali pra fora a gente é ser humano, aqui somos seres humanos mais lá 

muito mais, nós representamos uma parcela muito grade da comunidade, discórdias, 
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desavenças com moral, com respeito isso vai existir sempre, eu como Presidente desta casa 

devo sempre procurar sempre a tranquilidade, e ser impar nas minhas colocações, mas eu 

entendo o vereador Davi, entendo porque eu acho que tem que se dar um basta em tudo isso, 

nós temos que trabalhar pelo povo, quer uma parte vereador. VEREADOR DELMAR MAASS: 

Eu até vejo que claro tem que se discutir da ênfase a esta situação, isso não pode acontecer, 

só que no início deste mandato eu também fui desrespeitado literalmente, fiquei bravo porque 

no início deste mandato na primeira sessão cheguei aqui, a minha mesa foi trocada de lugar e 

abriram a gaveta da minha mesa e nem se quer me perguntaram, tiraram as minhas coisas, 

colocaram na outra mesa e ficou por isso mesmo, vereador. Por isso que eu digo, tem que ter 

muitas vezes ter compreensão, existe compreensão também senhor Presidente, porque eu fui 

desrespeitado e fiquei bravo, mas não levei adiante porque compreendi, errou, errou, porque 

não era pra ter mexido nas minhas coisas, jamais era pra ter mexido, aguaram as coisa e 

colocaram na outra gaveta, e se tivesse algo importante, minha ali que faria falta? São essas 

situações, por isso que e digo, eu não gostaria de trazer isso de novo, tem certas coisas que a 

gente erra mas não deveria ter acontecido isso, mas aconteceu. Era isso ai. VEREADOR 

CLAUDIO DORNELES LOPES: Cada um tem suas conclusões, e cada um tem seus 

pensamentos e o senhor especificou muito bem, não era eu que estava na Presidência então 

não posso me pronunciar por isso, apenas quero dizer isso, eu não tenho problema nenhum 

com ninguém desta casa, eu gostaria muito que as coisas tomassem um novo rumo daqui pra 

frente, com ética, com respeito e que a gente quando falasse muitas coisas, como disse o 

vereador todos nós somos passiveis de erro e somos passiveis de pedir desculpas, isso é da 

vida, mas que a gente possa daqui pra frente pensar muito em discutir projetos, discutir planos, 

falar das coisas boas como o calçamento, vereadores, falar que foi votado em primeira 

discussão, falar que hoje está se mandando um ofício, está se mandando um documento a 

câmara dos Deputados a pedido do vereador Delmar e de todos os vereadores endossados, é 
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nesse conjunto que a gente quer as coisas, e quando se fazer oposição, fazer educadamente, 

respeitosamente, buscar um entendimento com a sociedade, com as pessoas, visitar as 

secretárias, ir atrás do Governo, questionar como o vereador Delmar levantou no 

questionamento aqui nesta câmara, isso é democracia, isso é política e não podemos fugir 

disso, eu apenas fiz esse relato porque passa por mim ter equilíbrio como Presidente, ter 

responsabilidade, não sou eu que julga os fatos eu apenas estou aqui me colocando na 

posição do vereador Davi, apenas isso, mas não sou eu também que vou botar lenha na 

fogueira e que vou querer que as coisas não estejam, que não volte à normalidade, que não 

volte a paz, mas também não sou eu que tem que ser conivente com tudo isso, eu acho que 

isso serve para amadurecimento, pra ter respeito, pra ter responsabilidade de acima de 

qualquer coisa pra ter ética, porque isso é bom. Queria uma parte vereador. VEREADOR 

TADEU TOMASZESWKI: Eu, a gente já passou muito por isso ai, eu quando fui vereador, mas 

nós levamos um tempo e nós saia pra fora e se entendia, porque pra nós todos os vereadores 

quando acontece isso os eleitores ficam achando que a nossa câmara de vereadores não tá 

trabalhando pelo município, e eu me sinto muito chateado porque eu tô ouvindo muito isso daí. 

Então eu gostaria que os vereadores conversassem e vamos fazer pelo Cristal, e esquecer. 

Essa é minha posição, eu estou conversando com as pessoas e eles já estão julgando a gente 

que nós estamos aqui pra fazer encrenca na hora da sessão, então eu fico envergonhado. 

VEREADOR CLAUDIO DORNELES LOPES:  Eu estou com o tempo estourado. Então vou 

finalizar e desejar muita paz a essa casa e que Deus possa abençoar todos os nobres 

vereadores e que este município cresça e se desenvolva muito, porque aqui neste município 

tem pessoas de bom coração e o povo quer um bom trabalho de todos nós, então desejo do 

fundo do coração que essa casa seja abençoada. Obrigado. VEREADOR IVAN SPIERING- 

bancada do PSB: Senhor Presidente, colegas vereadores, secretários, aqueles que nos dão o 

privilégio de sua presença nesta noite, aqueles que estarão nos ouvindo também pela 
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transmissão da radio, o meu boa noite. Tinha preparado um tema, acompanhando durante esta 

semana os noticiários após toda essa situação deste caos que se estabeleceu em nosso País, 

analisando algumas entrevistas, alguns comentários, acompanhado ontem pela rádio acústica 

também o debate de alguns pré-candidatos as eleições estaduais e demais convidados que 

toda semana tem naquele programa, foi muito bem colocado e diante de alguns pontos que me 

foi perguntando pela comunidade, pela população nas minhas visitas pela cidade. O que nós 

vimos diante dos nossos olhos e diante da realidade, que não é um governo que esta 

instituído, mas sim um desgoverno, é um desgoverno total, principalmente a nível Federal, é 

um desgoverno do Presidente Temer porque ele não tem e não sabe mais o que fazer, 

perderam o rumo totalmente, ai pra resolver a situação de alguma forma milagrosamente 

concede um desconto que pra mim, eu ainda quero ver ele acontecer, esse desconto de 0,46 

centavos, eu quero ver ele acontecer, mas assim esclarecendo com a notificação, ela está no 

correio do povo do dia 1° de junho, não é uma fala minha agora mas dando resposta aos 

questionamentos de alguns eleitores da comunidade, como que isso funciona? Da onde sai 

esse dinheiro? Eu vou colocar umas pequenas pinceladas, diz bem assim, “pra acomodar este 

valor de 9 bilhões do subsidio”, sabe da onde vai ser cortado? Vou pegar alguns tópicos, nem 

vou pegar todos porque não precisa, 55 milhões será pra cortar da educação, muito bem pra 

que educação? Quanto menos o povo souber mais eles se mantém no Governo. 130 milhões 

serão retirados da saúde, do sistema sus, não precisamos de saúde, tá tudo muito bem, nunca 

faltou remédio, e nem medico, nuca faltou cirurgia, não falta nada no sus, tem tudo e por ai se 

vai. Na agricultura familiar serão cortados 5 milhões e 400, isso é o grande incentivo ao 

produtor permanecer no campo, produzindo na sua terra. Na agropecuária dos investimentos 

serão cortados mais quase 6 milhões, dá pra chamar isso de Governo? E o nosso Governador 

do Estado está bem quietinho, porque ninguém mexeu na gasolina ainda né, mas ele está 

preocupado que durante esses dias ele vai deixar de arrecadar 150 milhões do imposto do 
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combustível, ele já está pensando uma forma de mexer um pouquinho no índice que é 3,5 pra 

3,57 que daí ele consegue recuperar, isso é pra dar uma mão pro povo brasileiro, pra 

agricultura, pro produtor, pro caminhoneiro, pra indústria, pro comercio, é isto que esta 

apresentado. Precisamos olhar muito bem, vamos votar sim, porque senão votarmos deixamos 

este tipo de gente nos governar, precisamos olhar, conhecer em quem nós vamos votar, olhar 

a ética, e ontem tinha a presença de Pré-candidatos muito bem colocados e muito bem 

conhecidos na nossa região, se colocando à disposição, então que a comunidade possa olhar 

e ver esta situação. Encerro assim este tópico, eu tinha mais assuntos pra falar sobre ele, mas 

querendo dar uma sequência sobre esta pauta que não estava na minha fala de hoje, porque 

considerava o assunto “resolvido” mas me senti um pouco incomodado no fator do relatório 

que veio a esta mesa do fato acontecido entre os nobres vereadores, vereador Davi, vereador 

Cesar. Parece que o errado fui eu na história, a minha função diante do fato que fique bem 

claro, a nossa função como legislador não é defender o meu nome, a minha pessoa como 

vereador, isso está na minha honra, e na minha ética, agora eu faço parte de uma casa 

legislativa e quando qualquer um dos edis aqui mencionados com alguma situação que faça, 

ele tá denegrindo não só sua imagem mas também a imagem da câmara de vereadores de 

Cristal, é isso que não pode acontecer, e creio que está à disposição assim de todos os 

colegas vereadores já está transquita, a ata, o relatório tá a disposição da comunidade, de 

quem assim achar que deve ter acesso a esse assunto, que o meu parecer como relator da 

comissão na segunda audiência que nós tivemos na comissão houve um entendimento que 

era suficiente o que conversamos e está muito bem claro nas atas o parecer que eu fiz. Ponto 

ético, responsável, dentro daquilo que com naturalidade nós 3 que fizemos parte, o vereador 

Delmar como Presidente, o vereador Leonar como secretário e a mim como relator, tivemos 

liberdade de conversar sobre o assunto claramente, e o relatório ele expressa somente aquilo 

que foi falado aqui, juntamente com os fatos encaminhados a mesa e com os relatórios 
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propostos, era nossa função somente emitir o parecer, não cabia a mim, não cabe a mim 

julgar, nem decidir, nem condenar nenhum dos colegas diante de qualquer situação que se 

faça, quando encaminhado pra comissão de ética, não é essa função da comissão de ética, 

então muito tranquilamente fui pra casa, redigi meu relatório citando aquilo que conversamos, 

mas estranhamente foi o voto contrário, porque ele não muda em nada, mas sim prevaleceria a 

conduta dos edis desta casa, prevaleceria a intenção daquilo que conversamos durante a 

comissão, de que se dessa forma nós intendêssemos isso seria a forma, de moralizarmos, de 

conduzirmos, como pedido do Presidente agora na tribuna de que daqui pra frente haja 

entendimento, haja compreensão porque nós representamos a casa, não somente quando 

estamos aqui sentados, aonde andamos, aonde estamos ali somos, e ali estamos vereadores, 

diante de toda essa situação quero deixar tranquilamente que não agi de má fé, não defendi e 

não condenei ninguém aqui, mas fiz o meu papel como relator, de relatar os fatos e apresentar 

os fatos por aquilo que aconteceu e diante da opinião de todos os colegas, do que aconteceu 

não foi ético, não foi uma conduta legal, porque além de não estarmos dentro da nossa casa, 

estávamos numa casa lhes visitando, e essa casa era uma escola aonde é ensinado os bons 

costumes, os bons hábitos, e o respeito. Esse foi o meu relatório, esse foi o meu voto favorável 

, não de condenar, não de julgar porque isso não cabe a mim, estou aqui como qualquer outro, 

qualquer um poderia ser o relator e fazer o seu relatório, assim como ele foi apresentado pra 

essa mesa, muito claro, muito preciso pro Presidente da comissão, mas achei estranho esse 

voto contrário, porque fica contraditório aquilo que está ali relatado e aquilo que fazemos, as 

ações refletem naquilo que muitas vezes caracteriza a nossa forma de agir. Vamos buscar 

sabedoria e andar nela. Muito obrigado, deixo assim essa frase de reflexão a todos, uma boa 

semana, boa noite e até a próxima reunião se Deus quiser. Nada mais havendo a 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, 05 de Junho de 2018. 
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