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ATA N° 026/2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO 

ORDINÁRIA. Ás dezenove horas do dia 12 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: Delmar Maass, Claudio Dorneles 

Lopes, Cristian Radunz, Davi da Gama, Itamar Medeiros, Ivan Spiering, Leonar 

Tuchtenhagem, 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: Torneio Interescolar de PUNHOBOL, da 

escola Otto Becker, dia 16 de junho, abertura as 8 horas. A disposição de todos os vereadores. 

Convite: II Fórum de Cidades Digitais do Centro do Rio Grande do Sul. Convite a disposição de 

todos os vereadores. Folder: Agenda IGAM. A disposição de todos desta casa. Curso: O 

inventário Patrimonial na pratica e segundo as normas de Contabilidade. Temas, horários a 

disposição de todos desta casa.  Convite:  Cerimonia de outorga da Medalha do Mérito 

Farroupilha ao senhor Jaime Jose da Silva. Dia 20 de junho as 18 horas e 30 minutos, no salão 

Castilhos, Porto Alegre. Anexo: Projeto de lei Iniciativa Popular, a pista de skate da praça os 

Pioneiros.  As   dezenove horas e 9 minutos passou-se a ORDEM DO DIA:  PROPOSIÇÕES: 

Não há proposição. PROJETOS DO LEGISLATIVO: Não há projetos. PROJETOS DO 

EXECUTIVO: Projeto n° 014/2018 autoriza o poder público a celebrar convenio a Sociedade 

Hospitalar São Jose, visando o desenvolvimento das atividades do programa Estratégia da 

saúde da família- ESF e Programa Primeira Infância Melhor- PIM. Apresentado baixou as 

comissões. Passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE:  VEREADOR TADEU TOMASZESKI- 

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

PMDB: Declínio. VEREADOR ITAMAR MEDEIROS- bancada do PSB: Declínio. VEREADOR 

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

nosso poder legislativo, agradeço a Deus mais uma vez estar nessa tribuna. Eu não ia usar a 
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tribuna, alguns vereadores também já declinaram mas vou ser breve, simplesmente vou 

esclarecer um assunto que falei na semana passada a questão da cedência na Otto Becker 

sobre um aniversario que iria acontecer no sábado lá na escola, aonde eu perguntei para 

alguns vereadores se tinham algum conhecimento, e nenhum tinha o conhecimento naquele 

momento, mas logo após falei pro vereador Ivan e daí o vereador foi ver com o secretario, eu 

também procurei ele pra gente averiguar se está dentro da lei, se estava dentro dos 

conformes, porque fui procurado a respeito dessa situação, o vereador Cristian também fo i 

procurado, e aonde não me lembrava de uma lei que existe, no ano de 2009, o Prefeito Sergio 

aonde enviou a esta casa legislativa a questão da cedência , do aluguel, e cada associação, 

cada entidade pode ter uma vez por ano sem fins lucrativos dentro da escola, tanto é que o 

entendimento assim como falou o secretario, quando nós falávamos eu, e o secretario Everson 

por telefone e nós tínhamos antes de ir procurar esta lei, falando de que de fato a  sociedade 

no interior ele teria de uma forma desfrutar daquele prédio, daquele ginásio e eu tinha um 

entendimento  que era só para as entidades e associações, mas tem um parágrafo dentro 

desta lei, que diz que toda pessoa sem fins lucrativos, ela também pode alugar. Então eu não 

me lembrava deste parágrafo, só me lembrava que era para as associações e entidades, então 

até quero me desculpar pela questão de ter falado antecipadamente, mas não julgando e sim 

simplesmente buscando conhecimento, averiguando a forma legal que poderia ser ocorrido a 

cedência do ginásio, então talvez aconteceu tudo bem, só eu procurei o secretario Everson e ai 

eu fui pesquisar e existe até nessa casa né, nós aprovamos, então pode ceder sem fins 

lucrativos, pode alugar o ginásio, que dá em torno de 300 reais, é até um bom preço é barato , 

pelo u ginásio enorme que é, então está dentro da legalidade porque a gente sempre busca 

trazer o que é certo pra sociedade, então eu queria esclarecer isso, o vereador Cristian 

também queria uma parte. VEREADOR CRISTIAN RADUZ:  Obrigado pela parte. Também tive 

buscando na lei, realmente é um valor barato, mas se está dentro da lei, e desta forma não 
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temos que, simplesmente tem essa brecha e estando tudo dentro da lei a gente tá de acordo 

também. VEREADOR DELMAR MAASS: Então era esse meu motivo de vir a tribuna, era essa 

situação e dizer que hoje estamos comemorando o dia dos namorados, dia 12 de junho, todos 

casais de namorados desfrutem desta data de hoje, creio que cada um tenha a surpresa 

especial a ambos as pares, eu sou casado, o nosso namoro é enquanto há vida, onde Deus 

permitir, então que Deus esteja abençoando todos os namorados e casais de família, era isso 

ai. VEREADOR DAVI DA GAMA- bancada do PSB: Declínio. VEREADOR CRISTIAN 

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

do PSB:  Senhor Presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem meu boa noite. 

Também vou ser breve, a nível de esclarecimento pra ressaltar e parabenizar o vereador 

Delmar por subir aqui na tribuna e fazer os seus esclarecimentos do qual ele havia feito essa 

contestação e nos perguntou na última sessão, a gente não sabia responder e ele justamente 

e tranquilamente veio a esta tribuna explicar o que é de verdade, muitas vezes a gente analisa 

a coisa e pensa, e todos nós pensamos uma coisa e as vezes não é aquilo é outra coisa, mas 

isso ai é um ato de grandeza humana e eu parabenizo o vereador por esta atitude dele. 

Também quero nesse momento desejar a todos os casais, a todos aqueles que são 

namorados eternos, desejo uma noite inesquecível, que as famílias possam estar cada dia 

melhor, que esse namoro seja um namoro de paz. E já hoje cedo no programa de rádio o 

vereador Ivan também fazia sua homenagem, saldava esse dia dos namorados. Estamos aqui 

sempre na câmara de vereadores eu faço novamente como faço na rádio, faço um apelo pra 

que a comunidade venha participar, venha assistir a câmera, se faça presente, esteja nas 

noites das sessões aqui presente, porque a gente fica muito feliz por isso. Tenham todos uma 

boa noite e uma semana de muita paz a todos. VERADOR IVAN SPIERING- bancada do PSB: 

Senhor Presidente, demais colegas vereadores, aqueles que nos visitam nesta noite, meu boa 

noite. Bem brevemente, só vou deixar o relato, agradecendo ao Presidente Claudio mesa 
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diretora desta casa, nos proporcionou ontem a mim como vereador e a Secretaria Neneti e a 

Cristina servidoras desta casa, aonde estivemos em Porto Alegre participando durante todo dia 

do curso Social, programa que vai ser adotado por todas empresas, todos os setores públicos, 

privados, sociedade mista, todos vão ter que adotar esse sistema, as prefeituras, o legislativo, 

o executivo, então nós já fomos dar uma pequena olhada porque é um bom polcado de 

informação, mas agradecemos a confiança depositada em nós  e em estarmos indo também 

fazer este curso, buscando as orientações pra que assim possamos dar segmento e esta casa 

também seja cumprida todas as normas, assim como é, e queremos fazer isso com 

transparência, então deixo o registro, estivemos ontem então neste curso. Seria isso, só como 

um comunicado, obrigado e uma boa semana a todos.  Nada mais havendo a tratar, foram 

encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que após p e aprovada, será assinada pelo 

Presidente e pelo1° e 2° Secretário. Sala da Sessões, 12 e junho de 2018. 
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