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ATA N° 028/2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO 

ORDINÁRIA. Ás dezenove horas do dia 26 de junho de 2018, nas dependências da Câmara de 

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

Senhores Vereadores conforme registro no livro de presença: Cristian Radunz, Delmar Maass, 

Davi da Gama, Itamar Medeiros, Ivan Spiering, Leonar Tuchtenhagem, Claudio Dorneles 

Lopes e Paulo Cesar Flores de Oliveira, Tadeu Tomaszeswki. Dando continuidade passou-se a 

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

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite: Festa Julina- Escola Municipal de Educação 

Infantil Primeiros Passos, dia 7 julho no Centro de Inclusão Municipal, as 14:30. Folder: oficio 

n° 638/2018- assunto: Liberação de recursos financeiros.  Folder: INTERATIVA. Temas e datas 

a disposição de todos os vereadores. As dezenove horas e dezessete minutos passou-se para 

a ORDEM DO DIA:  PROPOSIÇÕES:  Não há proposições. Projeto de iniciativa popular. 

Permanece nas comissões. PROJETOS DO LEGISLATIVO: Projeto de lei n° 03/2018. 

Permanece nas comissões. PROJETOS DO EXECUTIVO: Não Há Projetos do Executivo. 

GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR ITAMAR MEDEIROS- bancada do PSB: Senhor 

Presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, boa noite a todos. Quero iniciar 

minha fala no dia de hoje compartilhando a esta casa a minha felicidade, na quarta-feira da 

semana passada foi depositado na conta da prefeitura a minha primeira emenda do meu 

primeiro ano de mandato do ano passado, uma emenda de 100 mil reais, onde já tenho falado 

algumas vezes aqui nesta casa, ela foi repassada pra associação de produtores, onde outras 

associações de produtores inclusive a comunidade quilombola do município vai se beneficiar 

com implementos pra atender as demandas dos agricultores, então quero deixar o registro 

nesta casa da minha alegria, por ter sido desempenhado esse emenda e hoje já está nos 

cofres  da Prefeitura pronto pra pagar os fornecedores que já foram solicitados dia 9 de março 

então logo o município vai está chamando ai as comunidades pra estar entregando esses 
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mantimentos. Também, senhor Presidente, quero também estar fazendo o uso da tribuna hoje 

pra falar de uma postagem polemica que aconteceu no facebook semana passada, que me 

tirou um pouco do sério na verdade, não incrimino quem postou, porque essa pessoa deve de 

ter suas razoes mas se isso realmente aconteceu, não sei se aconteceu, foi simplesmente uma 

postagem, não foi dado nomes mas teve algo que foi acrescentado nesta mensagem que pelo 

meu entendimento onde a pessoa citou que um vereador representante do município de Cristal 

tenha cometido tal delito, no meu entender nós somos 9 vereadores, e eu nesse dia nem em 

Camaquã não estava, na verdade na postagem isso foi acrescentado em Camaquã. E também 

me sinto pra um lado ofendido, por eu ser um dos 9 vereadores e essa pessoa citou nesta 

postagem esse registro, um representante do município do Cristal, um vereador representante 

e nós somos 9, então pode ser eu e pode ser qualquer um dos outros colegas, e também está 

casa, é uma casa seria nós não podemos deixar assim também, a gente recebeu no começo 

no ano passado esta casa que é a casa do povo, com seriedade, com todo respeito e nós no 

final do mandato nós temos que entregar ela assim com todo o respeito, a gente não sabe se 

vamos estar ocupando a cadeira nos próximos mandatos, mas aquele que sentar na nossa 

cadeira se por ventura a gente levantar tem que pegar e receber a casa intacta, então no 

momento que alguém posta lá no facebook e não aponta nomes, mas simplesmente coloca  1 

vereador representante do município do Cristal, somos 9 vereadores, então denegriu o nome, 

no caso de talvez um, até que me prove isso não aconteceu e a prova seria a foto, não adianta 

tu dizer que aconteceu, a pessoa tem que ter provas, e as provas são filmagens ou senão 

fotografia do acontecido, então até que me prove ao contrario isso não aconteceu e se 

aconteceu vão me desculpas senhores, é um ato que só criança pode tomar tal atitude ou 

senão se a pessoa for doente mental. Então eu quero dizer que não incrimino a pessoa que 

postou, pois deve ter suas razoes, não incrimino nenhum dos colegas também, mas eu achei 

um pouco leviano da parte dela de falar que foi um dos vereadores de Cristal, porque nós 
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somos 9. Então deixo aqui a minha indignação, deixo também esse recado pra esta pessoa, se 

ela tem certeza daquilo que postou, se tem provas, tem ali a delegacia pra registar queixa, tem 

a ouvidoria da câmara, se ela quiser vir aqui nesta casa pra registra queixa ela pode vir, tenho 

certeza que Presidente vai tá tomando as devidas providencias e deixo aqui neste meu relato a 

minha indignação e a minha defesa, eu não podia deixar de falar, porque eu não estava em 

Camaquã neste dia, mas só um dos 9 vereadores. Quero deixar um grande abraço 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.  Só registrar, a 

ex vereadora Vilma está na nossa casa né, a casa está sempre honrando as pessoas que já 

fizeram parte desta casa, então deixa registrado na ata, nossa ex vereadora Vilma está no 

nosso poder legislativo, e agradecer a Deus mais uma vez estar nessa tribuna. Quero de 

imediato falar, mexeu comigo, essa postagem que o vereador falou foi colocado no facebook, 

ainda não sou sabedor disso, mas eu acho que tem que ter mais transparência quando se 

coloca alguma coisa em uma mídia, as pessoas hoje tem uma mania de relatar tantas coisas 

no facebook, é uma ferramenta muito boa, mas quando não se tem sabedoria e não se tem 

coerência daquilo que tá colocando, tu vai expor a tua própria vida privada, quando se usa 

essa ferramenta que ela é um meio de comunicação e vamos dizer assim, que possa trazer de 

imediato para as pessoas algo que é rápido, as notícias correm rápido, mas também é uma 

arma perigosa que hoje bem falou o vereador, nos tinge a casa do poder legislativo do 

município, e eu acho que essa pessoa que colocou isso, nós aqui pela mesa diretora vê quem 

é essa pessoa pra ela no mínimo explicar e se retratar, talvez pela maneira que ela colocou 

isso, porque bem como falou o vereador, nós somos 9 vereadores e cada um tem a sua 

responsabilidade de fazer, mas ela não tem nenhum direito de colocar um dos vereadores, 

citar na verdade os 9 , eu acho que faltou um pouco de coerência e sabedoria a esta pessoa, 

então creio que a casa vai estar procurando essa pessoa pra que se retrate, porque é a 
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imagem do poder legislativo que está sendo denegrido, vamos supor que foi algum vereador, 

mas que coloque o nome, que foi fulano de tal, se é que aconteceu, se é que tem alguma 

prova como falou o vereador, então que cite os fatos e ai divulgue, mas não jogue um álcool lá 

no meio do fogo pra dar labaredas  né, porque as vezes é um fogo falso. Quero falar aqui 

também a respeito da audiência que tivemos ontem à noite, sobre segurança pública no nosso 

município, dizer que em partes eu fiquei feliz da audiência e todos vereadores sabem que eu já 

vinha pedido desde o ano passado, a questão de reunir a brigada militar, o conselho tutelar, 

poder legislativo e poder executivo pra que nós possamos prevenir certos assaltos que está 

tendo ou certas abordagens, roubos, e que muitas vezes não são registrados na delegacia, 

tem algumas situações que a comunidade tá desacreditada, mas eu quero dizer pra 

comunidade, que tem que registra, mas ainda há um descrédito em registrar algo da 

Delegacia, um furto por exemplo, porque muitas vezes como falou um que foi assaltado, que 

pegaram os ladrões, prenderam mas não foi devolvido nem o material, nenhum 

eletrodomésticos, nada, então há uma ilusão, uma certa situação na vida da pessoa que é 

furtada que ela muitas vezes se indigna e não quer registar, mas tem que registar, mas eu vejo 

que essa audiência pública ela é importante, foi produtiva porque trouxe mais uma 

aproximação tanto do poder legislativo, executivo e a brigada militar e o conselho tutelar, 

porque além dos furtos a um desequilíbrio no final de semana sobre questões vamos dizer 

desordem muitas vezes de pessoas nas altas madrugadas, e eu não quis levantar até pra não 

cria muita situação, eu não quis levantar coisas pequenas porque se falou mais nessa 

audiência pública foi de furtos maiores no interior, foram vários agricultores que foram muito 

lesados pela questão desses furtos, então a um cronograma, um planejamento da brigada a 

questão do interior do nosso município, mas também aqui na nossa zona urbana também 

temos que ver que a um desequilíbrio, mas isso é algo que nós mesmos podemos resolver, 

nós entre câmara, brigada militar aqui, e o conselho tutelar, pra que nós nos unimos com o 
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executivo e nós possamos de uma certa forma um cronograma,  de vamos dizer assim 

prevenir alguma coisa que possa ser pior, graças a Deus que não aconteceu coisa muita ruim 

no final de semana aqui, mas pode acontecer. Eu acho que essa audiência pública foi 

produtiva, mas além dela nós temos que nos aproximar, creio que saiu uma comissão dali 

assim como falou a Prefeita, de tá representando a segurança pulica do município pra que 

pessoas, policiais civis que estão se formando vão estar aqui engajando dentro no nosso 

município, mas além disso eu deixo uma proposta além dessa audiência, como eu sempre falei 

desde o ano passado, eu acho que nós temos que nos aproximar e ter um entendimento de 

unidade entre o conselho legislativo, o executivo e a brigada militar pra que nós posamos 

amenizar coisas pequenas que podem se tornar grandes amanhã, mas as coisas pequenas 

também tem que ser pontuadas e tentar amenizar, o vereador Ivan sabe que várias vezes foi 

abordado sobre a questão, de veículos andando totalmente fora do controle, fazendo cavalinho 

de pau, e isso eu creio que também dentro desta noitada existe pessoas de menor, por isso 

que a importância de nós nos unirmos com o conselho tutelar e fazermos, eu sempre deixo a 

disposição, se é pra sair com a brigada  e o conselho tutelar eu to a disposição, mas sozinho 

também não posso, mas em uma equipe estou a disposição. E dizer que tem certas situações 

que foram relatadas que é uma cultura ainda brasileira, que muitas vezes nós cidadãos 

brasileiros nós temos mania de transferir responsabilidades, muitas vezes nós transferimos as 

responsabilidades só pra brigada militar, só pro professor, só pro Prefeito ou pro vereador, ou 

pra o fulano de tal, mas a uma estrutura familiar como foi citado ali e dentro de algo que, a raiz 

do problema ela sai da pessoa da família, eu acho que essa é a base, claro que como falou o 

Delegado, não adianta nós colocarmos 1000 policiais militares aqui e não vai ter êxodo como 

deveria de ter, porque a um conjunto que a sociedade do poder legislativo, executivo, brigada 

militar, conselho tutelar e as entidades representadas. Eu quero deixar essa minha fala, 

dizendo que nós vamos amadurecer isso, pra que nós possamos montar uma equipe pra que, 
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que possamos corresponder quando amanhã ou depois, foi um fato que eu liguei pra brigada 

na madrugada e que tinha só um PM e que ele não podia sair daquele momento do local pra 

resolver a minha pequena situação. Então eu acho que nós temos que montar uma equipe e 

que possamos diminuir essas situações, era isso ai. VEREADOR DAVI DA GAMA- bancada do 

PSB: Senhor Presidente, colegas vereadores, toda a comunidade cristalense, agradeço a 

Deus mais uma vez subir nesta tribuna. E dando andamento ao assunto que o colega vereador 

Delmar falou sobre segurança púbica, eu ontem a noite estive juntamente com alguns colegas 

no centro de inclusão municipal, e aonde nós tivemos a honra de e isso eu quero deixar bem 

claro que é o qual difícil você hoje em dia conseguir reuni aquelas pessoas que tem o poder de 

resolução em torno de uma causa, nós tivemos aqui em Cristal a capitã Pamela que é a Capitã 

região, tivemos também o tenente Coronel Andrade que é o comandante região sul, que 

atende mais de 20 municípios, o Delegado de São Lourenço que o que comporta o município 

de Cristal, e as autoridades Municipais, e o mais importante de tudo senhores vereadores, 

junto estavam grandes lideranças do município de Cristal da comunidade, tivemos pessoas do 

interior, Cordeiro, cidade, essa audiência pública tinha uma  representatividade de 

praticamente todos os cantos do município de Cristal, e a proposta não era nada mais além do 

que levar a um comando da brigada militar, a policia Civil, os anseios não do vereador, da 

Prefeita mais os seios da comunidade Cristal quanto à o assunto que tratava de segurança 

pública, e eu sai muito satisfeito que eu entendo que mesmo com a situação que foi muito bem 

posta ondem, nós avançamos muito com o resultado da audiência pública. O próprio 

comandante, assim como a própria Capitã e o Delegado levantaram muitas situações a 

respeito da dificuldades que o Estado enfrenta hoje, principalmente a questão do efetivo, a 

questão do efetivo hoje em Cristal, ele falou que precisa de 5 novos soldados pra poder 

comportar a atividade normal, ele falou que a situação inverteu, que hoje o Estado tem 

armamento, tem veículo, tem munição, e não tem material humano devido a vários fatores, e 
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um deles foi a falta de programação da própria gestão do Estado, falamos da legislação, 

falamos daquela questão que nos dói muito saber que a brigada prende o humilhante aqui 

hoje, pode tá em flagrante ele vai pra Camaquã e se demora muito ele tem que dar carona 

para o humilhante porque a justiça, a legislação estipula uma fiança que normalmente é um 

salário, e ele acaba voltando, todos esses assuntos foram tratados e chegamos então ao final 

da audiência com altos encaminhamentos, que era onde eu queria chegar, voltados para 

Cristal, e aqui eu faço um parênteses, e foi um assunto tratado lá que é a questão de Cristal 

está sem munição por alguns momentos durante o período noturno como durante o dia, e nós 

que somos demandados pelo povo, sabemos que muitas vezes acontece e que outra questão 

que é dificuldade de comunicação em alguns momentos com a brigada, devido a questão da 

operadora, esses dois assuntos, nós tivemos dois encaminhamentos que eu fiquei bastante 

satisfeito, primeiro deles, comande Andrade se comprometeu que em 6 meses com os 

cristalinenses, que ele estará aqui de volta, em 6 meses Cristal recebera possivelmente  5 

novos soldados vindo de uma leva que vem 120 pra região, Cristal terá 5 novos soldados, 

Camaquã recebe mais uma quantidade, São Lourenço recebe outra, isso quer dizer que volta 

ter o efetivo de Cristal e não mais será preciso sair os nossos daqui, toda hora tendo que 

atender situação de São Lourenço, e como diz o Comandante é “ Fronha curta” , atender 

Cristal em até 6 meses, e ele pediu me deem 6 meses com paciência, porque em 6 meses a 

questão do efetivo normaliza em Cristal. E a outra questão foi a disponibilidade de mais alguns 

números de telefone, hoje comentei com o pessoal aqui da casa, nós vamos estar disponível 

na Prefeitura, vai disponibilizar mais alguns números de telefone, inclusive do comando de São 

Lourenco onde tem o comando que aonde é responsável pelo Município de Cristal pra que a 

gente possa encurta digamos assim as distancias entre a comunidade e a brigada militar. Foi 

muito objetiva a audiência, falamos de vários assuntos mais desses encaminhamentos que nós 

tivemos ali, pra nós que somos cristalenses, nós que devemos entender e reconhecer o quão é 



 

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

8 

"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 
 
 

difícil nós conseguir hoje, em uma audiência chegar até o comando regional da brigada militar, 

e olha que nós estamos aqui, nós temos muitos encaminhamentos políticos partidário, e o 

quanto é difícil conseguir um encaminhamento do comando regional da brigada militar por uma 

atitude em Cristal, e uma das grandes provas foi que era no final termino da audiência antou 

algumas localidades que foram demandadas, e ela inclusive se comprometeu em fazer um 

roteiro no interior, em lugares que se idêntica maiores problemas, comércios, lugares onde são 

ocorrido maior número de roubo, fazer um roteiro e manter o legislativo e o executivo 

informado pra que isso possa causar um impacto a comunidade. Com toda falta de efetivo, 

com todas as dificuldades que encontram hoje, com toda questão social, o caos social e moral 

hoje, nós conseguir trazer o comando da brigada militar até o município de Cristal, nós 

conseguimos trazer o Delegado, a Capitã, todo mundo em um dia de inverno, durante o frio, 

sentarmos durante 3 horas com a comunidade pra discutir sobre segurança pública, isso sim 

que deve se chamar de política, cada um não olhando pro seu partido, mas todos juntos 

olhando e tentando resolver uma situação de Cristal, da comunidade. Então eu quero aqui 

dividir com a casa e com a comunidade que nos ouve, a minha satisfação, porque eu vi 

situações ruins, pessoas lamentando, mas também sai satisfeito, porque entendi que quando a 

gente tem uma boa vontade, a gente consegue, nós conseguimos realmente unir todos com 

esforço e conseguir ter ganhos pra comunidade. Também no sábado nós tivemos uma 

digamos, uma colocação da pedra fundamental de uma grande obra que deu início no interior, 

que é uma demanda de muitos anos, no 4° distrito de Cristal, que é a UBS que vai ser 

construída ao lado da Escola Otto Becker, numa área cedida pelo então proprietário da 

fazenda, o senhor Eraldo Bayer que cedeu mais uma área, e essa obra é um recurso, uma 

emenda parlamentar do Deputado Stedili no valor de 408 mil reais, ela deu início, essa obra 

ela é uma planta do ministério da saúde, o Deputado Jose Stedili é Presidente do PSB, é o 

Presidente Estadual, quando ele esteve no gabinete em seguida que ele assumiu, ele veio e 
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disponibilizou uma emenda e 250 mil reais para o município de Cristal que era o que ele tinha, 

através do seu assessor. A Prefeita disse “ olha, o PSB hoje no Cristal tem a câmara de 

vereadores, tem todas as secretarias, sem dúvida é um dos municípios com maior 

representatividade é o PSB do Cristal, em relação ao Estado, se for uma emenda de 250 mil, 

se não for uma emenda que de pra mim construir aquilo que o município precisa que é a UBS, 

então aqui eu estou agradecendo a emenda, se o PSB do Estado,  se nós não conseguirmos 

uma emenda grande como se diz, mas o senhor me desculpa, o senhor pega sua emenda e 

tenha seu entendimento” o assessor foi embora, voltou e disponibilizou uma emenda de 408 

mil reais. O que eu estou dizendo com isso, estou dizendo que nós do executivo quando eu 

estava no executivo, agora estou no legislativo, essa emenda nada mais é que uma emenda 

da UBS de uma grande briga política interna, quando nós cobramos de outros partidos e nos 

cobramos dentro do nosso partido, o quanto é difícil e o quanto as vezes se torna até como 

quase como tendo que mendigar pra conseguir algum recurso, porque estou dizendo isso, 

porque o Deputado entendia que o PSB de Cristal é o PSB do Beto Griil, que o PSB de Cristal 

tinha um comprometimento com o Beto Griil e que então pra ele mesmo sendo Deputado ele 

jamais colocaria recurso aqui, porque sabia que não teria retorno, e retorno dele se chama voto 

na urna, ou seja precisou de uma briga acirrada da Prefeita com a representação que ela tem 

dentro do PSB do Estado pra que o Presidente do partido acabasse cedendo e realmente 

vindo por uma obra de grande representação do município que é a construção da UBS, então 

depois de toda essa briga partidária a comunidade mais uma vez foi beneficiada e começou a 

obra da UBS no interior  de Cristal que é uma grande demanda e que vem num momento 

crítico digamos assim né, mas que ela vem resolver uma grande necessidade no interior, uma 

UBS grande que vai comportar e que vai atender muito bem a comunidade. E pra encerrar eu 

queria apenas fazer u relato rápido, sobre a poucos dias na casa passou o projeto que era 

sobre o calçamento, e hoje a Prefeitura disponibilizou no site e no edital que com o resultado 
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das ruas digamos assim, a prefeitura disponibilizou de um recurso, abriu um edital e colocou 

alguns critérios, um deles é o baixo custo que a Prefeitura ia ter num valor x poder atender um 

maior número de ruas e as ruas se inscreveram todas, a comunidade se organizou e se 

inscreveu, e hoje então foi o resultado do qual todos os documentos foi o resultado, onde ficou 

a rua Camaquã foi em primeiro colocado, a rua Canguçu foi a 2°, Amaral Ferrador 3° , e a 

Canguçu parte alta ficou em 4° , isso quer dizer que o município disponibilizou recurso para 

começar o calçamento, e essas ruas serão atendidas conforme a sua organização. Por hoje 

era isso, uma boa semana a todos, que Deus abençoe. VEREADOR CRISTIAN RADUNZ- 

bancada do PSDB: Declínio. VEREADOR CLAUDIO DORNELES LOPES- bancada do PSB: 

Senhor Presidente, nobres vereadores, pessoas presentes a esta casa, ex vereadora Vilma. 

Vou fazer um relato, vou ser bem breve nesta noite de hoje, só pra salientar sobre a audiência 

pública pra que a gente não fique batido, já que os colegas falaram sobre a audiência da 

segurança pública, que foi muito importante mesmo para que as pessoas da comunidade, 

estivessem presentes e que testemunhassem junto as autoridades competentes da grande 

dificuldade que é hoje lidar com segurança pública, segurança pública,  também educação, 

família, tem respeito e acima de tudo, muitas coisas culturais que envolvem o termo segurança 

pública, e foi relatado o que já sabíamos, temos pouco efetivo, nossos efetivos são destinados 

a outros municípios, porque também quando nós temos alguns eventos, outros efetivos de 

outros municípios vem pro nosso município, e como disse o Coronel, teremos ai a 

possibilidade com a concretização de termos efetivos permanentes daqui a 6 meses no nosso 

município e com isso também usarmos a comunicação pra que possa ser amenizado, ligaram, 

denunciaram, falaram isso é o que é importante. Em relação ao assunto que o vereador Itamar 

levantou nessa casa, depois o vereador Delmar também concluiu, eu posso dizer o seguinte, 

hoje os meus de comunicações eles são usados, uma ferramenta que é usada como disse o 

vereador Delmar, muitas vezes se usa os meios de comunicações e como a classe política ela 
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está desgastada, os cascas grossas que denegriram este País, hoje se diz muita coisa e se 

fala muito a respeito dos políticos, mas nesse meio ai tem  muito político honesto, assim como 

tem muitas pessoas de outras profissões que exercem outras profissões que são honestos, e 

outros desonestos, e o vereador pode ter certeza que a gente tentou tomar providencias e já 

sabemos do caso, mas não a nome senhores vereadores, a pessoa que fez essa postagem ela 

não citou nome, eu até tentei entrar em contato, nos próprios meios de comunicação, de redes 

sociais tentar ver se essa pessoa me atendia, não tive êxodo, não tenho juridicamente eu não 

tenho o que fazer, apenas o meu repudio, qualquer circunstância em qualquer lugar vou estar 

sempre preservando esta casa, preservando o nome da casa, a dignidade da casa e de todos 

os colegas, e cada um é responsável pelos seus atos, mas a casa tem que ser respeitada, mas 

não a o que fazer, conversei inclusive com o vereador Cristian a postagem tá lá pra quem 

quiser ver, a pessoa que postou ela fala em um vereador, mas ela não fala qual o vereador, e 

parece que juridicamente ela se protege com isso em não falar, então a minha indignação, eu 

não me manifestei vereador Delmar, vereador Itamar e demais colegas porque eu queria me 

manifestar e ter uma colocação definitiva sobre este assunto, mas também não estou aqui 

culpando nem inocentando, acho que nessa vida todos os seres desta vida são responsáveis 

pelos seus atos, mas eu não saberia nem o que dizer neste momento como Presidente desta 

casa, apenas repudio qualquer ato desta natureza, lamento muito que a pessoa que fez este 

tipo de postagem não tenha se dirigido, não tenha pegado provas, se dirigido as autoridades e 

procurado a salientar quem é o responsável né, é uma coisa que é lamentável , circulou pouco 

nas redes sociais, mas eu não estou aqui nem culpando ninguém, nem dizendo que a pessoa 

que fez esse tipo de postagem seja uma pessoa leviana ou que não tenha tido a suas provas, 

mas também posso dizer que em nome da casa fico, repudio qualquer coisa nesse sentido, eu 

estava em Camaquã neste dia, eu e o vereador Cristian, eu fui com o vereador Cristian, voltei 

com ele, saímos cedo, saímos durante o dia, a certeza absoluta e concreta de que a gente não 
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tem nada a ver com isso, porque eu estava de carona com ele, e os demais vereadores que 

estavam lá, são pessoas íntegros, pessoas de capacidade, pessoas que tem um compromisso 

com a sociedade, um compromisso com a verdade, pessoas que estavam, e que eu posso 

garantir 100% que não teriam possibilidades disso acontecer, mas como as redes sócias a 

pessoa vai lá e escreve e não posta quem foi, a única coisa que eu teria e fiz e fui atrás era de 

informações, tentar saber, mas não tive êxodo algum em pedir pra que essa pessoa me 

atendesse, mas isso também não é um caso que venha, apenas é um caso triste, lamentável, 

porque hoje em dia as pessoas escrevem o que querem e postam o que querem nas redes 

sociais, mas compromisso com a verdade de dizer que foi poucos fazem isso, mas isso ai faz 

parte. O município tem é que trabalhar, tem que mostrar serviço, tem que fazer o que fez 

ontem na audiência pública com os vereadores da base do Governo, os vereadores de 

oposição que estavam lá, os vereadores que ontem não tinham siglas, estavam lá 

representando a comunidade, estavam junto e  misturado e ouvindo o que é fazer política 

pública, neste sentido que precisamos de gente que faça isso, e que tenha a responsabilidade 

como disse na última sessão de Deputados de diversos partidos que trazem emendas a este 

município, é desta forma que tem que se trabalhar, é com respeito com a comunidade, e se 

fazendo ser respeitado, eu como Presidente desta casa, sou Presidente esse ano eu devo 

dizer que isso pra mim é fazer política, que isso pra mim é ter respeito com a comunidade, é 

ter entendimento de que ninguém faz nada sozinho, mas que todo  mundo em conjunto faz, e a 

semana passada estive com os demais colegas que estavam lá, numa audiência pública, em 

uma reunião aonde se tratava sobre iluminação pública, sobre isso também poderá amanhã ou 

depois vai contribuir muito para que a segurança pública melhore, com iluminação melhor, com 

câmeras, o progresso tem que vir e a gente estava lá ouvindo, então são coisas que nessa 

reunião que eu fui com o vereador Cristian eu e ele saímos e fomos juntos, então são essas 

coisas que eu gostaria de deixar bem claro, de que a gente tem que fazer política em pró da 



 

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

13 

"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 
 
 

comunidade, e as redes sócias muitas vezes são ferramentas, que muitas vezes tu fica à 

mercê. Mas só pra deixar bem claro, como Presidente desta casa a gente prima pelo respeito, 

pela dignidade, pelos valores, e principalmente respeitar os nossos eleitores da nossa 

comunidade, respeitando e se fazendo respeitado. VEREADOR IVAN SPIERING- bancada do 

PSB:  Senhor Presidente, nobres vereadores, aqueles que nos dão a honra de sua visita nesta 

noite, aqueles que também estarão nos ouvindo amanhã pela transmissão da radio, nosso boa 

noite. Serei breve nas colocações, porque já foram muito bem explanadas, mas em respeito na 

questão da audiência pública, assim como o vereador Davi citou, nós temos duas demandas 

bem concretas que foram encaminhadas, a questão de nós garantirmos que e teremos um 

efetivo aqui , porque o que se ouvia no dia a dia, nas buscas, nos gabinetes que a gente ia, 

que nós não temos registros de ocorrências que demandem ter o efetivo no Cristal, essa era a 

explicação que a gente tinha por isso eles estavam sendo remanejados, e nós iriamos ficar, 

tinha até a possibilidade de ficarmos sem o destacamento no Cristal, então isso está posto. 

Estava procurando agora na minha agenda, não lembro se era 22 ou 23 de julho, ano passado 

eu fui 4 vezes a Porto Alegre na Assembleia, junto com a Deputada Lisiane Bayer, tentamos 

uma audiência com o secretário de segurança do Estado, já pra tratar deste assunto, aonde 

pensávamos em fazer ela regional, ele resvalou daqui, resvalou dali que a área era muito 

grande, marcamos ela então pra região, marcou um dia pra Chuvisca, um dia pra Camaquã, 

um dia pra Tapes e um dia pra Cristal e o outro dia seria São Lourenço, o nosso se não me 

falha a memória seria 22 ou 23 de julho do ano passado, chegou no dia, ele cancelou no dia 

que não estaria vindo, porque se vocês lembram, um grande nome que estava preso precisou 

ser transferido de um Estado pro outro e ele precisava estar junto pra estar transferindo esse 

cidadão que estava preso, e depois daquilo  não sobrou mais nada na agenda, mas que bom 

que tivemos nomes importantes ontem nessa audiência pública e conseguimos demandar isso. 

outra que será sendo feito os rodízios, das visitas das áreas, das localidades aqui na cidade e 
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no interior, isso ficou muito bem encaminhado, mas creio que dentro de uma fala da questão 

da comissão, eu gostaria de desafiar cada um colega de nós estarmos fazendo parte como 

legislativo desta comissão, juntamente com o executivo de buscarmos sim, mais uma vez junto 

a secretaria da segurança pública do Estado, essa audiência de nós estarmos sendo ouvidos 

ali, porque é uma garantia que temos técnica, daqui a 6, 7 meses temos o efetivo garantido, 

mas nós precisamos da assinatura de quem demanda isso, então creio que é a hora, creio que 

é o momento de nós unirmos, permanecermos assim e estarmos encaminhando assim essa 

demanda de segurança pública do nosso município. Trago um relato assim como outro dia tive 

o privilégio de estar representando a mesa diretora desta casa, mas uma vez na sexta-feira 

passada, convite que veio a todos os vereadores, todos foram citados no protocolo, mas estive 

representando a mesa diretora na posse na nova diretoria do Sindicato Rural de Cristal, foi um 

honra estar fazendo parte da mesa junto a Prefeita Principal, junto a Prefeita Paula 

Mascarenhas que estava junto no evento, junto a Capitã Pamela, e assim já deixando o 

registro de agradecimento ao Presidente que então estava saindo seu Airton Coudebk, no 

sentido de que aquela entidade é uma entidade parceiro, nós como legislativo já disfrutamos 

da estrutura que eles tem e deixamos isso a nova Diretoria, doutor Joao Luís Horta Barbosa 

que assumiu então na sexta-feira, que a gente tenha e seja, continuem sendo parceiros como 

fomos até aqui, coloquei a casa à disposição, de continuarmos porque é uma entidade que tem 

feito também o seu trabalho nesta cidade, junto à comunidade nos cursos que tem oferecido 

aos agricultores, os produtores, foi um momento muito bonito, festa muito bonita e a entidade 

está mais uma vez de parabéns pelo momento que ali recebeu toda comunidade. O vereador 

já citou a questão do edital né, da questão do calçamento, do projeto que aprovamos aqui e 

também está aberto o edital essa semana do que nós aprovamos, da contratação do Hospital 

São Jose em qual estará trazendo e assim administrando os trabalhos da estratégia da família, 

do PIN, do Samu, então os editais estão abertos pra inscrições, aqueles que tiverem interesse 
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em estar prestando serviços público, então se cadastrem lá e participem do processo seletivo 

que estará sendo feito. Esses são os temas que eu trago pra essa semana, agradeço a todos e 

desejo a todos uma boa semana. VEREADOR LEONAR TUCHENHAGEM- bancada do PDT: 

Em primeiro lugar cumprimento o Presidente, e os vereadores desta casa, e os demais que 

estão nesta casa hoje, a ex vereadora Vilma que se faz presente hoje. Eu queria justificar 

porque não me fiz presente na audiência pública ontem, eu estava pronto pra ir , mas a 

situação que está a minha mãe, ela está doente, ela tá diretamente no oxigênio tem que ter 

uma pessoa sempre junto com ela, e a minha esposa estava numa consulta em Porto Alegre, 

eu dependia dela chegar pra mim sair, e ela não conseguiu chegar a tempo, aonde até passei 

uma mensagem pro  vereador Itamar que se alguém perguntasse por mim, que era pra dizer o 

que tinha acontecido, mandei avisando os demais. Mas já foi muito bem explanado pelos 

colegas que foi muito boa a audiência pública, que as pessoas participaram. O que eu queria 

dizer a respeito da segurança, do conselho tutelar, tem a brigada militar, temos que trabalhar 

juntos, acho que é muito importante, vou falar como ex conselheiro tutelar, tem coisas que não 

é do conselho tutelar, que primeiro a brigada militar tem que atuar pra depois chamar o 

conselho tutelar, eu acharia bom se todos vereadores, ter acesso. Mas é um trabalho bem 

complicado o do conselho, tem a parte que pode fazer mas é bem limitado, é a brigada militar 

que tem que abordar e se tiver adolescente ai sim chamar o conselho, quando eu trabalhei era 

assim, é bem complicado, então estou falando como ex conselheiro, mas também como 

vereador Delmar falou se tiver que fazer parte de ajudar a segurança de Cristal, se tiver que 

participar, eu me coloco a disposição, porque vendo agora que minha mãe está doente, eu 

levanto várias vezes na noite, na madrugada, a gente vê o movimento da madrugada, não 

posso aqui citar nomes, mas a gente sabe quem é, sabe que são menores que estão andando 

na madrugada, então a gente vê que tem que ter uma atuação mais forte da brigada, mas está 

em falta, mas que bom que disseram que vão vir daqui uns meses, fiquei contente com isso. 
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Então minha fala seria essa, no que for preciso estou à disposição, seria isso, uma boa noite a 

todos. VEREADOR TADEU TOMASZESKI- bancada do PSB: Declínio.  VEREADOR PAULO 

CESAR FLORES DE OLIVEIRA- bancada do PMDB: Senhor Presidente, senhores vereadores, 

nossa ex vereadora Vilma que se faz presente, Presidente do meu partido senhor Marcos 

Becker é uma grande honra contar com a presença dessas pessoas tão importante pra todos 

nós. Quero dar um boa noite a todos, e quero dizer que nesta última quinta-feira passada eu 

estive em Porto Alegre visitando várias secretarias do Estado do Rio Grande do Sul, tive na 

secretaria de Obras do Estado, secretaria de Educação, e na casa Civil aonde fui tratar de 

diversos assuntos das demandas do nosso município, aonde também tive no gabinete do 

Deputado Giovane Felds, aonde peguei o documento assinado por ele do então famoso trator 

que já está no pátio da secretaria de obras do município, tá em mãos, assinado dia 4 de junho 

deste mês, aonde foi entregue dia 8 onde também estava convidado pra participar da entrega, 

não pude estar presente, mas o importante é que está ai o trator e tenho certeza que os 

nossos produtores rural do nosso município vão fazer um bom uso desse trator, aonde ontem 

também me ligaram, o Assessor do Deputado Sperotto, aonde estive na secretaria de 

Planejamento, quem me recebeu foi a engenheira Monica, estava fazendo um cadastramento  

de mais um equipamento pra esse município, uma emenda de 100 mil, ela está se 

empenhando, tenho certeza que  ela conseguiu, porque tinha prazo, e em seguida vão estar 

comprando esse equipamento que vai ser mais um trator no valor de 100 mil reais. Amanhã 

estarei visitando de novo a secretária de Planejamento pra ver se ela já conseguiu fazer este 

cadastramento. São coisas importantes pro município aonde a gente não mede esforços em tá 

correndo atrás de coisas que venha beneficiar a comunidade. Então por hoje seria isso ai, 

quero deixar um boa noite a todos, até a próxima sessão, se Deus quiser.                                                                                                                                      

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata   que 
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após lida e aprovada, será assinada uma pelo Presidente e pelo 1° e 2° Secretário. Sala da 

Sessões, 26 de Junho de 2018.  
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