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ATA N° 027/2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO 

ORDINÁRIA. Ás dezenove horas do dia 19 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: Itamar Medeiros da Silva, 

Cristian Radunz, Delmar Maass, Davi da Gama, Claudio Dorneles Lopes, Ivan Spiering, Leonar 

Tuchtenhagem, Tadeu Tomaszeswki, e Paulo Cesar Flores de Oliveira. Dando continuidade 

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

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  Oficio: N°011/2018 venho através deste, em resposta 

ao oficio n°037/2018, informar que o serviço de reparos na estrada, ao lado da residência do 

Sr. Zinho, até a Pedra Partida, na Colônia São Geraldo já foram executadas conforme a 

demanda de patrolamento na 1° semana de junho. Oficio:  n°010/2018 venho através deste, 

em reposta ao oficio n°035/2018, informar que o serviço de patrolamento da estrada da Santa 

Teresa, no início até o Erni Marth e também na estrada da Colônia Nova, está sendo realizado 

desde o dia 7 de junho. Convite:  Sindicato Rural de Cristal- Posse da Diretoria 2018/2021. Dia 

22 de junho de 2018, as 19 horas em nosso salão de eventos, rua Pedro Osorio n°60. Edital de 

Convocação:  Audiência Publica- Segurança Pública. Dia 25 de junho de 2018 as 20 horas. 

Convite: Consorcio Intermunicipal CENTRO-SUL. Dia 20 de junho, as 14 horas, no IFSUL 

Camaquã.  Folder: UVERGS- União dos Vereadores do Rio Grande do Sul. Demais 

programação a disposição de todos os vereadores. Folder:  Capacitar e Conhecimento- 44° 

Seminário de Capacitação em Administração Publica Municipal. Temas e horários a disposição 

de todos os vereadores. Folder: Seminário de Qualificação dos agentes Políticos- dias 19 a 22 

de junho de 2018.  Programação a disposição de todos os vereadores. As dezenove horas e 

treze minutos passou-se para a   ORDEM DO DIA: PROPOSIÇÕES: Não há proposições. 

Projeto de Lei de Iniciativa Popular: “Dá o nome a pista de skate da praça os Pioneiros” – 

permanece nas comissões.    PROJETOS DO LEGISLATIVO: Projeto de lei n°03/2018. Institui 
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a “ficha limpa municipal”, na nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito da 

administração direta do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Apresentado, baixou as 

Comissões. PROJETOS DO EXECUTIVO. Projeto 014/2018 – Autoriza o Poder executivo a 

celebrar convenio com as sociedades Hospitalar São Jose visando o desenvolvimento das 

atividades do programa estratégia da saúde e da família e o programa primeira infância 

melhor. Aprovado por unanimidade. Passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR 

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

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

assiste e os demais que que vão nos ouvir amanhã, através do programa de rádio. Eu não ia 

fazer o uso da tribuna no dia de hoje, mas não posso me privar de estar usando, mas pra falar 

sobre a visita que a gente recebeu nesta casa na sexta feira, onde foi recebido aqui o ilustre 

Deputado Covati Filho, onde estava representado aqui os dois poderes Legislativo e o 

executivo, as associações de produtores, a comunidade quilombola e também a comunidade 

em geral. O deputado veio a este município, a esta casa fazer uma visita e falar um pouco das 

suas vontades, o seu compromisso com este município, onde salientou, falando sobre o 

recurso da emenda de 100 mil do ano passado onde será comprado implementos agrícolas pra 

beneficiar as associações de produtores pra atender a demanda nos nossos agricultores. 

Também na fala salientou o compromisso que tem com esse município pra este ano com um 

valor de 250 mil reais pra pavimentação de uma rua no nosso município, e também onde ele 

falava sobre as reformas, falou bastante sobre a reforma da Previdência onde o 

posicionamento dele desde o começo quando eu comecei a falar com o Deputado em fevereiro 

do ano passado, era contrário a esta reforma e se mantem, onde ele diz que não admite que o 

trabalhador, que o agricultor trabalhe até os 65 anos de idade pra poder se aposentar e 

receber um salário mínimo, então são essas as palavras que o Deputado usou nesta casa, to 

usando mais a tribuna pra que aquele povo que nos ouvir amanhã no programa de rádio tenha 
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conhecimento que isto aconteceu na semana passada. Quero deixar um boa noite a todos e 

até a próxima sessão. VEREADOR DELMAR MAASS- bancada do PSDB: Senhor Presidente, 

senhores vereadores que estão no nosso poder legislativo, um boa noite a todos, agradeço a 

Deus mais uma vez estar nesta tribuna. Quero iniciar minha fala, falando do projeto que nós 

aprovamos o novo convenio, em questão ao novo convenio da estratégia do programa da 

saúde e família, dizer que essa casa quando se trata de um bem comum a toda a sociedade, a 

comunidade, e que traz uma economia muito boa pro município, sempre vai estar atento né, e 

poder votar em regime de urgência para que os trabalhos andem da melhor forma possível, 

que o executivo possa não impedir de fazer as coisas por meio dessa casa, essa casa está 

sempre à disposição e votando hoje em regime de urgência e esse projeto a pedido do 

executivo, as comissões se reunindo e dando seus pareceres pra que possamos dar 

andamentos dos trabalhos. Também vou falar senhor Presidente, e agradecer ao secretário de 

obras pelo oficio mandado a esta casa a pedido da entrada do Zinho e da estrada, foi feita a 

estrada da Santa Tereza também, quero agradecer a equipe e ao secretário pelo trabalho que 

está sendo feito, e dizer que jamais eu vou criticar o trabalho deles, mas sim, porque muitas 

vezes somos cobrados e temos que pedir pela questão de poucos funcionários que tem dentro 

de uma secretaria e ela é exigida, não é fácil, a gente já esteve na situação do poder executivo 

dessa forma também, a exigência dentro da secretaria de obra é muito grande, e se faz etapas 

por etapas e tá sendo concluído. Também quero falar a questão, vou só dar uma pincelada, 

dizer que a emenda de 100 mil reais da Deputada Ieda Cruz já está disponível nos cofres da 

secretaria de saúde, é um dinheiro que não é direcionado a um tipo de material, ele abrange a 

qualquer tipo de compra que a secretaria de saúde pode fazer, então está de parabéns o 

município de Cristal aonde eu e o vereador Cristian reivindicamos pela Deputada Ieda e ela 

nos atendeu com essa emenda de 10 mil e isso hoje está dentro do cofre executivo dentro da 

secretaria de saúde, está disponível a secretaria. E também sobre a questão de uma 
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ambulância, o vereador Cristian vai estar falando, eu vou deixar outro assunto pra semana que 

vem, que Deus abençoe a todos, que tenham uma boa semana e até a semana que vem. 

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

bancada do PSDB: Senhor Presidente, colegas vereadores, os presentes nesta casa, os que 

irão nos ouvir amanhã pela rádio. Eu queria começar minha fala, primeiramente trazendo 

notícias boas pro município, assim como meu colega Delmar colocou, em contato com o 

gabinete da Deputada Ieda nessas últimas semanas cobrando, buscando a liberação desses 

recursos devido por ser um ano eleitoral tive esse prazo, agora até o início do mês que vem 

senão ficariam trancados pós eleição e ai poderia virar em promessa mas hoje com alegria 

trouxemos essa notícia de já estar liberado esses 100 mil para custeio como foi colocado pelo 

colega, esse recurso é destinado para qualquer área da saúde, tive em contato como 

secretário também do planejamento hoje, confirmando assim o que o gabinete tinha me 

passado e esse dinheiro já se encontra então no município pra trazer mais benefícios pra 

nossa comunidade. Em relação também foi colocado a uma ambulância que a gente tava, não 

é uma emenda mas sim um plano do governo Federal onde a Deputada também teve 

intercedendo através de nós, encaminhamos um oficio para o gabinete e ela assim 

encaminhando também, fazendo sua parte, buscando o apoio, buscando nos apoiar em 

relação ao município junto ao ministério da saúde, também nos passou esse oficio, 

confirmando esse apoio, também passando assim o extrato do pagamento que foi liberado dia 

11 de maio, sobre a ambulância nós já havia falado com o secretário, já está sendo orçada em 

breve estará no município, espero que sejamos informados em primeira mão em relação a isso 

quando estiver chegando, tudo para o município e assim como tínhamos colocado, eu usei a 

rede social, sei que a política muitas vezes vive de promessa, eu coloquei com o intuito de 

estar em relação a essa ideia, era uma promessa até o momento, eu e o vereador Delmar 

corremos atrás, buscando e cobrando pra que essa promessa se tornasse realidade, e hoje 
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podemos estar aqui trazendo essa informação pra toda população. Também gostaria de 

parabenizar a secretaria de obras pelo começo das implantações e colocações nos quebra-

molas na avenida Emancipação é o primeiro local que está sendo colocado os quebra-molas, 

um problema que temos no município pela correria dos carros na madrugada e o perigo pra 

nossas crianças  e assim todos os pedestres e o primeiro quebra-molas está sendo 

implantado, sei que já era reinvindicações de outros colegas em outros mandatos, colegas de 

outras bancadas neste ano também, mas foi uma das grandes cobranças do ano passado, 

buscando isso para os cidadãos e estive empenhado neste, até muitas vezes brinquei que eu 

não queria tocar no assunto de novo, mas queria estar agradecendo as secretarias 

responsáveis e ao executivo que tá realizando essas obras que só vai trazer benefícios pra 

população, e como o colega Ivan colocou algum tempo atrás em relação ao som alto, tive 

algumas cobranças também, e que a gente possa tá cobrando isso do nosso posicionamento, 

do som alto e aceleramento, a gente percebe mais isso quando tem filho pequeno, então que a 

gente possa está buscando isso em relação junto a brigada militar para que possa tá sendo 

solucionado esse problema, e seria isso. Quero desejar uma excelente semana e uma boa 

noite a todos. VEREADOR CLAUDIO DORNELES LOPES- bancada do PSB: Senhor 

Presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, meu boa noite, as pessoas que 

vão nos ouvir amanhã pela cristalense também meu carinho a todos. Que legal, coisa boa, que 

energia positiva essa casa hoje só deu notícias boas, isso é uma coisa que nos gratifica como 

ser humano, como pessoa que mora aqui, como homem público receber notícias boas nesta 

casa. Quero primeiramente antes de mais nada parabenizar o vereador Ivan pela autoria do 

projeto que fez a esta casa, foi muito feliz o vereador e tem meu apoio em tudo neste projeto, o 

que se quer hoje nesse País, se quer seriedade, precisamos muito de falar a palavra “ficha 

limpa” parabéns Ivan. O projeto é sensacional, parabéns a bancada do PSDB, ao Delmar e ao 

Cristian que também foram a Brasília, que também tiveram atrás de recursos, e tá ai uma 
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emenda, seja bem-vindo, o povo cristalense agradece. Parabéns Itamar, através do Deputado 

Covati que visitou essa casa e também já tem emendas garantidas a este município, veja bem 

senhores, Covati, Stedli, Ieda, Moraes, 4 Deputados de siglas diferentes mandando recurso ao 

nosso município, temos ai um dinheiro do Deputado Stedli pra unidade do Butiá que será já 

concluída, iniciada a pedra fundamental, isso é muito importante, isso quer dizer que a ida a 

Brasília rendeu frutos muito bons, muito legal saber que esta casa tem dias, tem horas, tem 

noites que vivem momentos de discussões, muitas vezes de não concordância com aquilo que 

se fala ou com outro, mas que também se trabalha pra esse desenvolvimento do município, 

assim que as coisas são, assim precisamos. Nós, eu quero ressaltar rapidamente, nós 

estamos presenciando a copa do mundo, e nós não temos, nós tínhamos e as pessoas que 

estão aqui sabem, em outras épocas um apreço, um amor pela copa do mundo, era um País, 

uma Brasil que estava lá, era um País que se sentia orgulhoso em saber que éramos 

brasileiros, quando entoávamos o hino era uma alegria, hoje o povo brasileiro está nem ai pra 

copa do mundo, porque? Por tudo isso que está acontecendo no centro do País, com os 

Governantes que comandam essa nação, o descrédito está grande e isso reflete em todos os 

poderes, e quando se vê pessoas serias que trabalham, que tem suas diferenças, suas 

divergências mas que também vão em busca de algo pro município, não importa em que 

partido eles estejam, isso é muito importante tem que ser ressaltado e tem que ser 

parabenizado, porque hoje está muito difícil de você dizer que é político, hoje a classe política 

é muito desacreditada, mas dentro desta classe tem homens de bem, tem pessoas de bem, de 

caráter e que trabalham, e tem pessoas que deixaram seu nome na história, gravado com 

muita seriedade, nós aqui nesta casa está de parabéns, hoje eu ouvi só notícia boa, só noticia 

legal. Amanhã temos uma reunião em Camaquã as 15:30 pra falar de iluminação pública, de 

presenciar, de ver como funciona, é o desenvolvimento que as coisas vão indo e vão 

acontecendo, vi aqui vereadores da oposição elogiando a secretaria de obras, isso é um sinal 



 

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

7 

"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 
 
 

que a coisas estão bem, é logico que ao nossa trajetória das nossas vidas nós nos deparamos 

com coisas não tão boas, mas nós vimos que apesar da grandes dificuldades, a maior 

dificuldade que esse País atravessa nós vamos caminhando a passos largos, vamos indo com 

seriedade, buscando alternativas, trabalhando pro desenvolvimento do município e isso é 

muito importante, é muito bacana salientar porque a gente só houve notícias ruins, lê jornais, 

nas redes sociais, na tv e só vê notícias desagradáveis, e hoje aqui nesta casa eu me deparei 

só com coisas boas, então eu gostaria de salientar isso, e isso é muito importante, o município 

precisa disso, o município precisa de pensamento positivo, de energia positiva, de comando e 

de seriedade, é o que a gente está tendo nesse período em que estamos vivendo. Muito 

obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. VEREADOR IVAN 

SPIERING- bancada do PSB: Senhor Presidente, demais colegas vereadores, aqueles que 

nos visitam nesta noite e aqueles que estarão nos ouvindo pela transmissão da radio o meu 

boa noite. Brevemente gostaria de estar falando sobre o projeto aprovado hoje por 

unanimidade, que celebra o convênio com o hospital filantrópico, sociedade hospitar São Jose 

e aonde nós vamos estar regulamentando também o trabalho e as atividades do programa 

estratégia da família, saúde da família, Samu, do Pin criança feliz que é um trabalho hoje 

desenvolvido por uma cooperativa proativa e que tem devido a situações legais, tem sofrido 

assim os seus reajustes e hoje é um serviço que de certa forma caro pro município, como ele 

tem e foi prorrogado em regime de urgência, tem o seu final  proposto para o dia 8 de julho , 

parabenizo a atitude de todos os vereadores pelo entendimento dos colegas, nas comissões 

debatemos sobre o tema, olhamos a questão legal, a legislação, a questão financeira que de 

fato traz reflexo pra comunidade e temos uma nova oportunidade, porque com a ce lebração 

deste contrato será feito todo um novo programa, então ele tem um novo convenio, em cima 

disso será feito as deliberações, será feito os editais aonde vai abrir oportunidades das 

pessoas credenciadas, as pessoas que se enquadrarem nas vagas que serão oferecidas 
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porque terá uma nova seleção de funcionários, então foi aprovado hoje e encaminhado 

amanhã pro executivo, provalmente ai o prazo do edital pra segunda feira estará no site da 

Prefeitura e também será publicado em redes sociais e também pode estar vendo com cada 

um dos vereadores, com certeza aqueles que tiverem interesse estarem se candidatando, isso 

é uma coisa boa, uma coisa que é feita com seriedade, com transparência e cada um vai 

prestar uma prova, ele não vai ser simplesmente indicado, então aquele que tiver êxodo, que 

busque, que se cadastre e busca a uma vaga de trabalho também na nossa cidade. Se alguns 

assistiram no final de semana o programa da globo, no fantástico trouxe uma reportagem 

extensa sobre o assunto, aonde é feito de formas bem explicitas esses programas, aonde o 

dinheiro não chega na sua finalidade, a onde a muito desvio, aonde a muita forma irregular de 

levar as coisas, e graças a Deus aqui nós podemos perceber a seriedade, assim como o 

recurso federal  que quando vem pro município, mas se ele for usado de forma desleixada ele 

não vai cumprir sua função e aqui nós estamos vendo o empenho pra que, o valor mesmo 

sendo pequeno ele vai possibilitar de ampliarmos o trabalho, contratar mais gente e ainda da 

economia pro município, além disso os colaboradores por ser um sistema de cooperativa eles 

não tem decimo terceiro e não tem carteira assinada, celebrando agora esse convenio com o 

hospital cada um desses funcionários terá sua carteira assinada, terá o seu decimo terceiro 

garantido e suas férias, então isso são benefícios, essa disponibilidade do pessoal de 

motoristas que estarão suprindo as carências que hoje nós temos, reduzindo assim a despesa 

com horas extras e dando condições de cada um trabalhar e garantir o seu salário. E acima 

disso, isso é conhecido de todos, toda empresa que administra o programa, o processo 

seletivo seja qual for, ele tem seu custo financeiro e será cobrado uma taxa de administração, 

e esse valor que era repassado pra cooperativa nós não sabemos pra qual cidade ela vai 

parar, se é na saúde ou e de algum empresário, e agora nós vamos saber que o 5% deste 

programa ele é celebrado e vai ficar investido no hospital de Amaral. Ele tem um fim, tem um 
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proposito, então um excelente programa, uma excelente forma transparente, simples mais que 

vai contemplar a todos, assim como o nosso município, o município vizinho e as necessidades 

que nós também temos na área da saúde. Então parabéns assim pela aprovação desde 

programa e que traga muito êxodo pra toda comunidade. O Claudinho mencionou, agradeço as 

palavras vereador Cláudio, porque este projeto estarei falando um pouquinho dele a partir da 

próxima semana, baixou as comissões hoje. Olhando o nosso cenário político, o descrédito 

que tem toda essa situação, me alegro porque antes de apresentar o projeto a esta casa eu 

busquei todos os pareceres, anexos aos projetos, as comissões estarão analisando, o parecer 

do IGAM e outros órgãos que assim o tornassem inviável, e alguém me disse “mas porque tu 

tá fazendo este projeto”? tem alguém irregular? Não, não temos. Temos hoje todos os cargos 

que são nomeados no município estão corretamente adequados a legislação, isso é muito 

bom, mas hoje temos uma lei a nível Federa, que talvez se alguém questionasse alguma 

nomeação poderia entrar com recurso, e dessa forma nós estaremos regulamentando a lei 

municipal pra pessoa que for assumir um cargo seja ele aqui no legislativo ou seja no 

executivo, seja uma pessoa idônea, que não tenha o nome dela embaraçado em qualquer que 

for a situação ou estancias das leis. Então nas próximas semanas estaremos falando mais 

sobre esse assunto e muito feliz assim pelos pareceres, e que esta casa possa estar se 

apoderando destes projetos, e nós estarmos tratando a partir da próxima sessão legislativa. 

Boa noite a todos, e uma boa semana. VEREADOR LEONAR TUCHENGAGEM- bancada do 

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

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° Secretario. Sala da Sessões, 19 

de junho de 2018.  
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Ver. Claudio Dorneles Lopes                                                            Ver. Ivan Spiering 

                Presidente                                                                                          1° Secretário 

 

                                                              Ver. Cristian Radunz 
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