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ATA N°017/2018 DA CÂMARA DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO ORDINÁRIA. Ás 

dezenove horas do dia 3 de abril 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, Leonar Tuchtenhagem, Cristian Radunz, 

Davi da Gama, Itamar Medeiros, Claudio Dorneles Lopes, Ivan Spiering, 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 as CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Of. N°54/2018- 

SMARH. Convidam os nobres vereadores, Delmar Maass e Cristian Radunz  para marcar uma 

agenda com o Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Industria e Comercio, 

visando o apoio das pautas tratadas que possam resultar em desenvolvimento para o nosso 

município. Convite: UVERGS: IV Fórum Estadual de Gestão Municipal “Enfoques técnicos na 

Gestão do controle do Patrimônio”, datas e temas a disposição desta casa. Convite: Audiência 

Pública: Mineração no Rio Grande do Sul e propostas de Desenvolvimento, dia 9 de abril as 14 

horas- Assembleia Legislativa- Porto Alegre. Folder: Curso INLEGIS- Consultoria Jurídica. Folder: 

16° edição- Certificação de formação de Pregoeiro. Curso Orientação e Atualização, dias 25 e 27 

de abril. Anexo: Liberação Recursos do Estado e União, período de 1/03/2018 a 31/03/2018, a 

disposição a todos os vereadores. Oficio N°53/2018 Justificasse a solicitação de tramitação em 

regime de urgência nos projetos de lei n° 006 e 007. As 19 horas e 11 minutos passou-se para a 

ORDEM DO DIA: Proposições:  vereador Delmar Maass, bancada do PSDB, vem requerer o 

Pedido de Providencia, nos termos do artigo 177, do Regime Interno que seja enviada 

correspondência ao poder Executivo Municipal, Secretaria de Obras, solicitando que seja realizada 

obras de conserto ou reparos, em frente à casa do Sr° Ney de Almeida, ao lado do seu Nilson, na 

Avenida Passo do Mendonça. PROJETOS DO LEGISLATIVO: Não há projetos do Legislativo.  

PROJETOS DO EXECUTIVO: Projeto 006/2018 dispõem cerca do procedimento para pagamento 

das requisições de pagamento de pequeno valor devidas pelo Município de Cristal, e da outras 

providencias. Projeto 007/2018, dispõem sobre a conciliação, as hipóteses de acordo, transação, 

dispensa ou desistência recursal e de contestação nas ações judiciais em que o Município de 

Cristal é parte. Projeto 008/2018 Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar os contratos 
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temporários de excepcional interesse público criados pela Lei Municipal n° 1393/2016. Projeto 

009/2018 extingue e cria cargos de Confianca-CCs da Administração Pública Municipal, e dá outra 

providencias. Projetos lidos, serão encaminhados as comissões.   GRANDE EXPEDINTE: 

VEREADOR TADEU TOMASZESWKI - Bancada do PSB. Declínio. VEREADOR PAULO CESAR 

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

visitantes um boa noite a todos. É com satisfação muito grande poder estar usando essa tribuna, 

vejo que a seca no nosso município praticamente pode se dizer que está solucionado o problema, 

então isso nos traz uma alegria muito grande e agora tá na hora de deixar os nossos produtores 

colherem a sua soja, o pouco que sobrou, então nada melhor que fazer uns dias de sol pra que 

esses produtores possam recuperar alguma coisa que se perdeu. Quero aqui nesta noite, 

parabenizar a família Bartz, seu Luís por ser um produtor do nosso município e que conseguiu 

formar os seus três filhos, então quero lhe dar os parabéns a esta família, pela grande luta que um 

pai tem, e um orgulho tão grande para um pai quando consegue um objetivo de formar os seus 

filhos e estão os três trabalhando, um está fora do nosso Pais, mas se sabe que é para uma boa 

causa, ele tá muito bem empregado, então estão todos de parabéns. Quero dizer, fazer um 

pequeno comentário sobre a galeria da vila Formosa, aonde a empreiteira Alves está fazendo, 

onde veio uma chuva forte e já resolveu bastante a situação, embora que não esteja pronto, já 

escoou bastante as aguas ali mesmo, embora que não esteja totalmente liberada, mas assim que 

ficar liberado vai ser solucionado o problema naquele bueiro. Também, queria parabenizar a feira 

da semana Santa no nosso município, eu não estive lá mas vi que tinha bastante movimento, 

parabenizar o vereador Davi pelo grande projeto aonde veio beneficiar os nossos produtores, sem 

burocracia para expor os seus produtos e vender os seus produtos e tenho certeza que isto foi uma 

grande coisa para o nosso município, aonde o nosso produtor tinha grande dificuldade de vender 

os seus produtos e hoje não tem tanta burocracia, é a burocracia que acaba prejudicando muitas 

vezes uma coisa que é útil para o município, aonde não vai ter o atravessador pra comprar os seus 

produtos por um pouco mais de nada e vender podendo ganhar dinheiro. Então são coisas boas, 

são coisas que a gente tem que reconhecer, e eu sou de reconhecer aquilo que é bom para o 

nosso município e sempre digo que faço uma oposição construtiva, e estou sempre pronto a estar 
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presente e agarra e votar a favor. Também tenho certeza que meus nobres colegas, eu lamento 

não ter ido a Brasília, mas esse mês talvez vou a Brasília já convidei o vereador Tadeu e o 

vereador Leonar pra ir junto comigo, então tenho certeza que nossos companheiros vão ter 

bastante o que falar de Brasília, porque lá é um outro mundo, não é fácil. Então são coisas 

importantes que vem acontecendo. Também quero aqui falar um pouco da cooperativa, onde fiz 

outra visita e é outro visual a cooperativa hoje, com nova direção, pessoas humildes que limpam a 

nossa cidade, então está de parabéns aquela equipe que lá está, pena que eles estão sem agua, 

mas em breve que vão solucionar esse problema e pagar a agua de lá, cada um que está lá entra 

com sua parte pra manter as contas de agua em dia, mas agora eles precisam de ajuda, e espero 

que o executivo de uma mão pra eles pra ajudar, até me coloquei a disposição, vou ajudar como 

posso, porque a gente gosta de ver as coisas funcionando no seu devido lugar, então não vou me 

alongar, vou deixar para os meus companheiros falarem mais. Uma boa noite a todos. VEREADOR 

ITAMAR MEDEIROS- bancada do PSB: Declínio. VEREADOR DELMAR MAASS- bancada do 

PSDB: Senhor Presidente, senhores vereadores que estão nesse poder legislativo, meu boa noite 

a todos. Agradeço a Deus mais uma vez estar nessa tribuna, e aos que nos ouvem o meu boa 

noite. Primeiramente como falou o vereador Cesar, eu quero trazer um pouco do relato da nossa 

viagem a Brasília, eu juntamente com o vereador Cristian, como os demais vereadores da bancada 

do PSB foram no ano passado, e a nossa passagem já estava comprada desde o ano passado, 

então agendamos através do gabinete da Deputada Ieda Cruz, dentro dos ministérios e também 

dentro do próprio gabinete da Deputada Federal Ieda Cruz, e diante disso senhores vereadores, e 

vendo depois de, estou no 4° mandato e é a primeira vez que viajo a Brasília, vendo a estrutura 

muito bem planejada da maneira que foi construída, ela foi construída vamos dizer, num projeto de 

um avião aonde os próprios taxistas e demais pessoas falam, quando a gente se surpreende da 

própria estrutura que é  Brasília e tão bem organizado, bem planejado e diante disso vendo essa 

situação e também a maneira que é conduzido os gabinetes, tudo bem distribuído, mas pena que 

muitas vezes pessoas, nem vamos colocar a maioria né, até porque sempre tem pessoas serias 

que concorrem, que lutam pelo bem maior por todos né e ainda é uma minoria, infelizmente ainda é 

uma minoria, mas o que se deu pra notar, à primeira vista, diante da minha ida e a do vereador 



4 

  

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

 

"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 
 

Cristian, parece que um jogo de politicagem, é um toma lá dá cá, infelizmente ainda existe isso 

dentro de uma estrutura tão grande que é Brasília, poderosa vamos dizer, forte que é, o dinheiro 

está lá, mas ainda conduzem , as autoridades ainda conduzem a situação como toma lá dá cá , se 

tu não me apoiar, não votar, se tu não concordar comigo, então eu não vou libera recurso pro 

município, eu não vou libera recurso pro teu Estado, e é essa imagem que muitas vezes que os 

próprios Deputado nos passam, os Deputados Federais, infelizmente é isso. Mas ainda existe uma 

minoria, e cabe a nós aqui pegar as migalhas vamos dizer assim, as migalhas que se tem lá, e 

sobra, e nós somos um município de Cristal que tem 7 e pouco mil habitantes, 5 mil eleitores, e os 

olhares são pelo voto, infelizmente ainda é pelo voto, mas diante disso podemos nos alegrar com o 

que conseguimos, uma emenda de 100 mil reais que praticamente vai ser pago logo, do recurso 

livre pra saúde, do gabinete da Ieda Cruz, 100 mil reais, é dinheiro que não é engessado em 

medicamento, não, pode comprar o que quiser dentro da saúde, foi isso que o responsável falou 

pra nós, que tá tranquilo vai entra no recurso lá destinado dentro da saúde da onde quiser, mas 

além disso também tem um recurso de uma ambulância de 80 mil reais que a Deputada Ieda Cruz 

vem intercedendo no meio da saúde,, com oficio ela pediu no ano passado um oficio que o 

vereador Cristian enviasse pra lá, nós estivemos dentro do Ministério da saúde, também está 

quase sendo liberado por essa força, e nós também pedindo a questão dessa ambulância, e 

também eu não vou falar todas as situações porque o Cristian também quer falar sobre algumas 

situações que presenciamos na viagem, e também não quero me tornar repetitivo. Também tem 

promessas, e isso nós vamos falar com o secretário de Planejamento, e promessas de emenda   

agora dentro do próprio gabinete da Ieda Cruz, ou uma patrola se eu não me engano, ou 

calçamento pra nós enviarmos um pedido pra que ela possa então colocar dentro do seu 

orçamento de calçamento ou uma patrola, isso é uma promessa não é nada muito certo, mas é 

algo que nós vamos trabalhar em cima desse projeto, desse pedido, isso é o nosso papel e vamos 

à luta. Também tivemos dentro do Ministério da Agricultura, do Turismo aonde o vereador Cristian 

vai falar a respeito, aonde o próprio secretário falou de uns projetos que foi encaminhado aqui 

dentro do ministério do turismo. Tivemos no DENIT, e a respeito da duplicação, e o que fica visível 

dentro do DENIT é o orçamento que tem disponível pra o município de Cristal é 20 milhões, eram 



5 

  

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

 

"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 
 

cento em poucos mas divididos em 4 lotes fica 20 milhões, então quer dizer o que, que vai 

gatinhar, a duplicação ela não vai evoluir, pra não ficar parado vai levando, a gente até vê que  

diante Cristal está melhorando e diante de Camaquã, eu digo a zona urbana do município, lugar 

onde nós mais vamos ser atingidos, onde vai da mais repercussão, mais visibilidade, trazendo 

segurança, justamente essa parte podemos esquecer esse ano, nós temos que trabalhar pro ano 

que vem, e diante disso eu falei lá que, com  muita indignação a questão do abandono  que é o Rio 

Grande do Sul a respeito da duplicação, e dentro do próprio gabinete da Senadora Adélia Lemos 

com ela e a assessora, e estava o vice Prefeito da Serra, eu ainda pedi licença pro Vice Prefeito, e 

falei que vocês estão em um lugar em outro mundo, vocês tem outro Estado, vocês não vivem do 

Estado do Rio Grande do Sul, mas nós vivemos numa situação precária aonde somos 

abandonados, e cada dia parece que uma vida tá sendo ceifada pela questão de segurança pelo 

transito, talvez quando duplicar não adianta mais, porque é tanto fluxo de movimento, e me parece 

que de Porto Alegre pra cima é outro País, parece que não é o Rio Grande do Sul, nós aqui 

estamos abandonados, foi bem essas palavras  que nós colocamos eu e o vereador Cristian pra 

eles, pelo amor de Deus vão fazer alguma coisa por nós, porque pelo orçamento que nos vimos 

dentro do DENIT, tem que forçar um valor maior pra terminar essa duplicação, e além disso o 

Pedágio, de Porto Alegre pra cima o pedágio é de 3 reais, já aqui é 11 reais, o que vai sobrar então 

pro caminhoneiro, enfim ela ficou nos observando com um olhar estrelado, mas realmente é essa a 

realidade, nós estamos indignados, e votamos na senhora, pelo menos eu votei, e ai, como fica? 

Então são essas situações, e o vereador Cristian tem mais pra falar. Eu voltei de lá com duas 

visões, infelizmente, uma é um lado bom, não é uma coisa que sempre tem que ter alguém nós 

intercedendo lá, alguém que tenha influencia pra que possa a desencadear esses recursos, a 

debater, e estar lá insistindo, enfim precisa de alguém sempre debatendo, essa é a visão boa, e a 

outra, é o desrespeito com o povo Brasileiro, o que eu vejo, uma estrutura que tem Brasília, parece 

um Pais de primeiro Mundo, com todos aqueles prédios, tudo bem organizado, e Rio Grande do 

Sul totalmente abandonado, deixado as traças, é isso ai, essa é a visão triste, mas somos gaúchos 

e temos que lutar, mas olha que não é fácil, vê e enxerga aquilo lá com alegria pra um lado mas 

com tristeza pro outro. Bom, encerrando a questão, talvez o vereador Cristian vai trazer alguns 
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números e dados mais técnicos, outra reclamação, não sei se os senhores vereadores estão sendo 

procurados, várias pessoas me procuram e indignados com o aumento do IPTU, sou obrigado a 

falar isso, a gente falou dessa situação mais estão indagados porque a economia não é das 

melhores, e ainda foi um aumento bem pra que as pessoas, a maioria do povo que trabalha na 

Tanac baixou o salário, ganhavam 3 mil mas hoje estão em 1.500, muitas vezes tem que 

abandonar um aluguel, enfim esta é a situação que está hoje, infelizmente foi votado, então eu 

deixo assim a indignação do povo do Cristal sore a questão do aumento do IPTU, o vereador Cesar 

queria uma parte? VEREADOR CESAR DE OLIVEIRA: sobre o IPTU, inúmeras pessoas eu 

encontrei na rua e estavam indignados com o valor e aonde muitas pessoas vão vir aqui pra 

câmara de Vereadores reclamar, porque não imaginavam desse valor que fosse tão alto, porque a 

inflação foi 2,90 e o IPTU o aumento que teve, teve pessoas que levaram um susto muito grande e 

estão indignados com esse aumento, porque num momento de crise que atravessa alguns 

municípios, País e Estado então quando vem um aumento desses as pessoas acham ruim, e nada 

mais justo que eles reivindicarem essa situação. Seria isso, obrigado. VEREADOR DELMAR 

MAASS:  Quero agora agradecer a oportunidade e desejar uma boa semana a todos, que Deus 

abençoe. VEREADOR DAVI OLIVEIRA DA GAMA- bancada do PSB:  Senhor Presidente, colegas 

vereadores, meu boa noite a todos.  Quero ser o mais breve possível, mas não poderia deixar de 

comentar que é um assunto polêmico a questão do IPTU, mas eu já queria primeiramente falar que 

o Vereador Cesar falou de imposto e do aumento, vereador os seus eleitores não lhe procuram pra 

se queixar do aumento da gasolina, do governo do PMDB, das reformas, enfim hoje o senhor é o 

homem do PMDB do Cristal. Será que o IPTU hoje, realmente o aumento é ruim e a gente sabe 

disso, mas enfim será que só em relação a isto que lhe procuram? será que o senhor como braço 

direito do governo do Estado, será que não seria o momento do senhor nos ajudar politicamente  

pra levantar essas questões que vem pesando muito mais que o IPTU em nossas vidas, sobre a 

vida do cristalense, será que é só este o problema, não é só usar o nome  Partidário, o nome 

político  que a gente tem pra fazer oposição local, eu acho que podemos usar pra alguma coisa 

maior, e nós entendemos que hoje a questão dos impostos no Brasil sobre nós, esses 60%   

muitos deles aumentaram juntamente com o governo do PMDB ao qual o senhor está junto e diz e 
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bate no peito que é representante no Cristal, só queria fazer uma lembrança e colaborando com 

sua fala e que o senhor possa ta engajado nessa luta, como político preocupado com o município 

que eu sei que o senhor vive preocupado, mas também que o senhor possa estar lembrando que o 

senhor tem influência partidária  e Estadual assim como o senhor disse. Quero fazer minha fala 

rapidamente a respeito de Brasília, eu estava ouvindo o vereador Delmar falar, e me lembrando o 

quanto a gente muda quando vai a Brasília, a visão da gente abre, o político que é político ele 

muda porque Brasília é um balcão de negócio, é um centro digamos assim, aonde existe pouca 

vergonha na cara e muita coragem de fazer propostas, mas em cima disso tudo tem uma parte 

muito importante que é onde está o dinheiro, aonde está o recurso, quem busca recebe, lembro o 

ano passado quando nós fechamos com a Presidente Malu a proposta de nós levar a casa toda a 

Brasília com a intenção de buscar recurso, e nós sabemos o desafio que foi, eu entendo que a 

oposição ir a Brasília no mesmo voou, na mesma situação é um peso político local muito grande e 

difícil, e nós entendemos também o quanto isso dificulta pra que essa proposta do PSB seja 

executada, mas eu também entendo que os vereadores não foram no momento e foram depois, e 

aqui eu tomo parte disso juntamente com o PSB e fico feliz, porquê quem fez a frente fomos nós, 

eu acho que isso provocou os colegas e assim como vai provocar outras, assim como muitos 

outros vereadores irão a Brasília ainda, porque a gente acaba se dando por conta que lá se tem 

dinheiro, lá se tem recurso e ai as coisas acontecem, quando nós passamos  pelas dificuldades 

políticas locais, quando superamos e vamos em busca de recurso para o nosso município, toda 

atitude ela é honrada, é elogiável, então como nós brincávamos, mas o importante disso tudo 

quando a gente se propõem a uma proposta e vê que leva o município a um crescimento, isso sem 

dúvida alguma é um ótimo caminho, isso que a Prefeita, líder do PSDB Cristian, encaminhou o 

ofício a esta casa convidando pra sentar, pra estar acima da diferença partidária, pra estar acima 

da questão política, e sentarmos e aproveitarmos a viagem de vocês assim como a nossa foi 

aproveitada, e nós temos nessa casa os números , e de uma forma que nos concretizamos ali 

aquilo que realmente o município de Cristal vai ganhar  e a gente sabe que deu frutos, assim como 

os outros vereadores sabem. Então vamos somando nossos esforços ao nosso mandato a isso, 

tenho certeza que a visão política muda muito com a ida a Brasília, e tenho certeza que tomara que 
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os vereadores, os próximos que virao, dos mandatos dos anos futuros que eles possam sempre ter 

essa intenção de ir a Brasília buscar recursos , porque infelizmente o vereador Delmar falava do 

dinheiro de custeio, esse dinheiro nada mais é que é um dinheiro que os políticos estão usando pra 

dar para os municípios, um dinheiro de recurso livre, aonde pra aumentar um pouco as 

negociações por voto. É um dinheiro livre de emenda parlamentar, o governo Federal libera mais 

um extra por custeio e eles administram onde tem voto, só que é um dinheiro que esta bailando 

como se diz, ganhe e pede, Cristal tem recebido, que a gente incomoda e cobra, mas é um 

dinheiro que vem livre no final do ano, ele acaba dando uma desafogada no próprio recurso 

atrasado da união, daí entra junto nome de Deputado e politicamente isso acaba dando uma 

amenizada na situação, mas é um dinheiro que se não pedir não ganha, então temos nossa 

obrigação de pedir. Eu quero encerrar minha fala, falando um pouco sobre a feira Produtos de 

Cristal que aconteceu no último dia 29, ela começou as 9 horas e terminou as 17 horas, e hoje nós 

estávamos junto com a Prefeita no gabinete, fazendo um levantamento e avaliação da feira , aonde 

nós tivemos então onde a feira, na praça ela passara de 15 em 15 d ias pra um segundo momento 

assim  que evoluir  terá feira, e nós no final da avaliação entendemos isso para um único motivo, 

porque a feira foi um sucesso, nós falávamos que ela movimentou mais de 5 mil reais em uma feira 

que produtores de Cristal, pequeno produtor, eles trouxeram diversos produtos, e é muito difícil 

dentro do município de Cristal a gente reunir todos eles, porque não se tem o habito cultural de 

vender em feira, então se torna difícil o habito das pessoas irem na feira, mas em trabalho conjunto 

da secretaria da Emater, eu estive apoiando o tempo todo, tivemos sucesso, pessoas ajudaram e 

se envolveram, e a feira foi um sucesso, então o maior reconhecimento que a feira deu certo foi 

que tinham 15 produtores rurais, mais de 40 tipo de produto, e um dos exemplos que a feira deu 

certo foi que se Deus abençoar ela vai ficar de 15 em 15 dias, a próxima será dia 14 mas ela será 

na parte da manhã das 7:30 até as 13 hrs, a pedido da comunidade, porque eles entendem que a 

feira tem que começar mais cedo pra dona de casa dar tempo de ir na feira e depois voltar pra 

fazer o almoço dela, e daí a tarde o produtor não precisa ficar ali, a princípio será na praça,  e num 

segundo momento se a comunidade e os feirantes entenderem, daí poderá vir a mudar de lugar, 

mas no momento é na praça então. Eu deixo aqui minha satisfação como político em poder fazer 
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parte desse processo, de poder tá junto desde a elaboração, desde a execução junto com a 

Prefeitura, e agradeço muito a Deus porque realmente as coisas saíram muito bem, porque quando 

a gente faz as coisas com coração, pensando no bem de todos Deus sempre abençoa. Eu desejo 

uma boa semana a todos, por hoje seriam essas minhas palavras. VEREADOR CRISTIAN 

RADUNZ- bancada do PSDB: Senhor Presidente, colegas vereadores, ouvintes que estarão nos 

ouvindo amanhã, meu boa noite. Não quero me tornar repetitivo pelas palavras do colega Delmar, 

eu quero apenas fazer um resumo na nossa ida a Brasília, como ele colocou também, tivemos 

algumas frustações, da estrutura de como funciona, tem  a questão da politicagem, a questão de 

toma lá dá cá que foi colocado, e, muitas vezes a gente fala e quer trabalhar unido e 

independentemente de partido, mas eu vejo que temos começar aqui de baixo, mas lá em cima a 

coisa é muito pior, agente ouviu situações do gabinete dos Deputados pra ganhar votos deles em 

determinadas situações oferecendo verbas, não essa migalha que muitas vezes sobra pra alguns 

municípios, mas sim verbas exuberantes e ai vai do caráter de cada um aceita ou não essas 

verbas, enfim é difícil, lá é um patamar muito maior mas a situação de Brasília a gente olha com 

outros olhos para a política como foi colocado por outros colegas aqui, a questão de enxergar a 

política quando vai a Brasília, a gente sabe também da importância de ir, de estar buscando 

recursos, temos que ir buscá-los e, em relação a viagem a gente teve através do gabinete da 

Deputada Ieda, a gente teve tentando fazer essas tentativas, também tivemos nos outros 

ministérios, em relação a essa emenda, esse recurso de custeio que veio pra saúde, que estará 

sendo segundo as palavras do assessor empenhado agora já no mês de abril pra ser paga em 

maio e junho, que o limite para esses valores entrarem é 6 de julho antes das eleições e a gene vai 

tá lutando pra que esse valor entre realmente nesses prazos que foram colocados, porque a gen te 

sabe se esperar política passa daí é outra história, então temos que aproveitar o momento e está 

cobrando esses recursos ai, em relação a ambulância a gente através do gabinete, a gente este no 

ministério da saúde, onde a gente pode tá buscando as informações e cobrando e vendo que esse 

valor já está empenhado em 80mil pra ambulância e também nos foi prometido e colocado lá que 

vai ser pago agora no mês de abril também, estaremos cobrando e de olho pra que esses valores 

entrem no cofre da nossa Prefeitura, essas são as alegrias da viagem, também a gente pode tá 
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visitando o ministério da agricultura em relação aos decretos de emergência, ficaram de passar 

algumas informações, então a gente teve contato com o ministério em relação a este decreto, mas 

eu não consegui entrar em contato com o que eu necessitava, mas vou continuar cobrando e tá 

ligando, também a gente teve no ministério do Turismo levando alguns projetos da Secretaria de 

Planejamento que o Secretario Sandro nos passou e, em relação ao calçamento da Rua Camaquã 

que liga a  Br116 até a avenida Emancipação, que dá acesso ao Balneário, ele dá acesso ao nosso 

maior ponto turístico da cidade, a gente teve informações de um projeto bem viável, é um projeto 

que ficamos bem felizes com o que ouvimos lá no Ministério, mas esses projetos precisam de apoio 

de alguém influente, a gente acabou deixando esse projeto de restruturação do Balneário deixamos 

nos gabinetes dos Deputados este pedido, e que estejam intercedendo para o município de Cristal, 

assim como o projeto do Esporte que o Sandro esteve nos passando, um projeto que visa nas 

férias dos alunos, estar trabalhando com o esporte em várias modalidades com os nossos jovens e 

crianças, então deixamos no gabinete este pedido de reforçar e se Deus quiser serão projetos que 

foram cadastrados através de planejamento que estarão privilegiando os nossos cidadãos. A gente 

também esteve no DENIT cobrando a questão da BR116 e buscando informações e dados, a gente 

tem uma promessas que a gene ouviu falar de mídia e também através de gabinetes aqui e lá, que 

eram 80 milhões, mas a realidade hoje é 23 milhões que estão liberados pra obra este ano, por 

isso mesmo que a gente tá vendo que as obras estão indo em passos lentos, mas a gente teve 

cobrando pro gabinete da Senadora Ana Melia, e lá também a gente buscou informações sobre a 

ponte onde é um orçamento de 46 milhões, e está previsto pra liberar este ano 10 milhões, mas 

pelo conhecimento deles, eles disseram que não vai sair do papel, então são essas questões da 

BR, tem questões da seca, tratamos com a Senadora Ana Melia junto com a assessora dela, ela 

falou que já está intercedendo por isso  e continuará cobrando essa situação, a gente que é um 

dos municípios mais afetados é o Cristal, é a cidade que cruza no meio e está dificultando os 

comércios e a comunidade, mas a gente está sendo apoiando lá, sabemos que lá a política é 

diferente, mas eles estão cobrando, a gente vê em números não é muita coisa, infelizmente não é 

os valores prometidos, mas esperamos que seja liberado e essas obras andem. Nós estávamos no 

gabinete da Ana Melia, fomos convidados pela própria Senadora pra estar indo com ela no 
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Plenário, onde podemos ouvir algumas colocações de alguns Senadores, estava no momento o 

Senador Álvaro Dias do Paraná, ele fez boas colocações, falou da situação do governo hoje, Ana 

Melia iniciou a parte, mencionou o município de Cristal através de nós, tivemos a honra de ter 

levado o nome do Município até lá o Senado, agradecemos a recepção do gabinete da Ana Melia. 

A gente quer tá assim este convite que foi feito da Secretaria de Planejamento em contato com o 

Sandro, já estou com todas as informações, dados e planilhas, cartilhas que nos passaram lá, 

algumas informações do que estão cadastrados, o que pode ser cadastrado, estaremos sim 

conversando com o Sandro passando todas as informações, e agente ta num bem comum, 

buscando o melhor ´para o nosso município, esse é meu pensamento. Então, eu gostaria de estar 

deixando aqui o meu muito obrigado, e meu boa noite a todos. VEREADOR CLAUDIO DORNELES 

LOPES- bancada do PSB: Senhores vereadores, meu boa noite. Ouvindo o relato atentamente dos 

meus colegas vereadores, Cristian e Delmar, já parabenizei eles na sessão passada por eles terem 

tomado o caminho até Brasília, coisa que a bancada do PSB já tinha feito anteriormente e já tinha 

se encaminhado até a capital Federal, ouço relato de 2 vereadores trabalhadores e que vão buscar 

acima de tudo o melhor para o Município, e ouço relato deles esclarecedores com a política 

Nacional Brasileira. Olha gente, quem está no poder hoje administrando esse Pais, quem está lá é 

o PMDB, é o PSDB é o PP, como em outras horas já foram outros partidos, e eu não estou aqui 

pra criticar e nem defender partidos, estou falando no momento atual, até porque política é muito 

dinâmica hoje, tu faz uma conciliação com partido, amanhã tu está fazendo com outro, mas vocês 

imaginam colegas, a dificuldade que vocês tiveram, e estão tendo fazendo o relato, se ponham na 

nossa pele, nós do PSB que hoje somos o partido de oposição  ao regime atual que está ai nesse 

Pais, eu não estou aqui denigrindo a imagem de ninguém e nem inocentando ninguém, eu estou 

aqui pra dizer que como as coisas são difíceis nesse País de se entender, o que é bom pra um 

pode ser ruim para o outro, mas daqui a pouco é bom pra nós dois, e hoje o País vive neste 

momento atual e essa incerteza de vários partidos que estão junto no mesmo corpo atual desse 

País, mas eu vejo também a avanços, vejo isso, vejo coisas importantes, eu vejo que devemos 

lutar, trabalhar para o nosso município dessa forma e dessa maneira, tendo divergência, acima de 

tudo buscar coisas diferentes  mas trabalhar. Eu fiquei muito feliz com o relato do vereador Cristian, 
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porque ele foi convidado juntamente com o Delmar para irem até a Secretaria de Planejamento, 

pelo secretário Sandro, e na viagem dos colegas. O secretario Sandro teve a humildade de me 

dizer “Claudinho, o Cristian também é um defensor do esporte, ele está indo no ministério do 

Turismo, também tem projetos do esporte lá”, assim como eu fui, nós tivemos em diversos 

ministérios e em vários gabinetes, então eu fiquei muito feliz, porque é assim que se constrói, nós 

temos que ser um todo, nós estamos na política, então que a faremos com clareza, por que isso é 

muito importante, precisamos ter seriedade com todos, e quanto a problemas ocasionais e 

discussões entre partidos isso vai existir a vida inteira, mas temos que saber distinguir o que é 

momento é o que não é momento, e o momento hoje é o PMDB, é o PSDB e o PP que estão 

governando esse País, esse está ruim para vocês nobres colegas de trazerem emendas, imagina 

pra nós que fomos ao gabinete do Deputado Morais e lá em Dezembro tivemos a felicidade de ter 

um recurso de 500 mil reais, é muito importante esse dinheiro que venha desse País, esses 100 mil 

reais da Deputada Ieda nós devemos bater palma ao Valdir, por que olha cara na maioria das 

vezes nós não ganhamos nada, dificuldades sempre tem, em saber o que é certo e errado, mas o 

que nós não podemos é cair nas asneiras de fazer politicagem muitas vezes e de ficar com bla bla 

blá e não entendemos a situação que está exposta. Eu não ia tocar isso, mas eu vou falar, é por 

isso que infelizmente o IPTU teve que ser um pouco reajustado, pelas ordens teria que ser muito 

mais, mas graças a Deus foi menor, e assim mesmo, concordo com os senhores vereadores em 

dar um desfalque no bolso, mas esse IPTU vai ser pra taxa de lixo, pra saúde, pra educação, pra 

muitas coisas a servir. Quando deveria vir recursos que estão atrasados lá nas esferas do governo 

Federal e não tem indo, então são coisas que se tu analisar tudo tem sua questão, tudo tem o seu 

jeito de ser, independente, hoje nós temos ai exorbitantes contas de agua, nos últimos dias subiu a 

conta de agua que foi um absurdo, nós muitas vezes ficamos sem energia, a Corsan é lamentável, 

nós já fizemos audiência pública com a Corsam, já enviamos novamente um pedido pra Diretora 

Claudia, a câmara já enviou  um pedido que pudessem nos ouvir e marcasse um dia de uma nova 

audiência, e nós  9 vereadores vamos ter que tomar uma decisão por que o trabalho da corsam no 

nossos município é lamentável, todos os dias no bairro Panorama, quem mora lá sabe disso que 

muitas vezes ficamos sem agua, aqui na rua Don Feliciano relataram que um dia sim e no outro 



13 

  

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

 

"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 
 

não eles não tem agua, e é vazamentos, danificações de calcamento, e quem é que cobra a conta? 

É a Corsan, e muitas vezes eles ainda dizem, “não, a secretaria de obras é que tem que fazer 

esses serviços” e não mesmo.  A prefeitura não tem que prestar serviço pra uma empresa que 

recebe dinheiro do consumidor. Então são coisas, muitas vezes a gente não analisa friamente e 

não vê friamente, tudo tem os dois lados da questão, como gostaríamos de viver num País onde se 

pagasse muito menos impostos, coisa boa seria, mas infelizmente não é assim, estava muito 

tempo sem reajustes o IPTU, como a gente gostaria sim de nunca ter pagado o reajuste, realmente 

a gente intende a reação das pessoas, mas infielmente algumas coisas são assim que funcionam, 

estamos no poder público é pra trazer essas informações, pra estar ao lado das pessoas, dos 

cristalenses e acima de tudo poder dar informações certas. Sobre a feira eu quero só fazer um 

parêntese, muito boa a feira, estava bem organizado, os produtores vendendo seus produ tos, 

quero parabenizar esta casa por ter acolhido esse projeto e ter votado por unanimidade, enfim era 

basicamente isso que eu tinha pra falar hoje, e desejo a todos um boa noite e que Deus os 

abençoe. VEREADOR IVAN SPIERING- bancada do PSB:  Senhor Presidente, colegas 

vereadores, aqueles que nós dão o privilegio desta noite, aqueles que estarão nos ouvindo através 

da programação da rádio na noite de amanhã, o meu boa noite. Tinha proposto comigo que, não 

estaria fazendo o uso da palavra por alguns dias por motivo pessoal, mas eu gostaria de contribuir 

com algumas falas, parabenizando os colegas vereadores que foram a Brasília, concordando que 

de fato no primeiro momento tu está sentando na mesa de uma financeira pra contratar um 

empréstimo, é basicamente isso, ou talvez em pior momento em uma mesa de leilão, quem dá 

mais, ganha mais,  nós tivemos várias propostas, se fechamos a bancada com Deputado A, 

Deputado B os valores seriam X, se fechasse 1 ou 2 o valor seria outro. Temos que ir a Brasíl ia, 

diante de uma situação dessa, sim, sim fomos muito criticados assim como poucos dias na rádio, “ 

que vão a passeio” , mas quem são os contatos que tem o poder da caneta? Esse você só 

descobre quando tá lá dentro do gabinete, porque tem 20,30 pessoas sentadas lá dentro, muitos 

trabalham, muitos são eficientes, por que do que você precisa saber eles tem na ponta da língua, 

tem na ponta do papel, pronto pra lhe dar encaminhamento, mas infelizmente não são todos. Mas 

tu saber quem tem o poder da caneta na mão pra destinar recursos, esse contato e essa 
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proximidade, a pessoa só vai te dar uma atenção quando ela olhar teu olho e saber quem tu é, da 

onde tu é e, porque tá ali, então assim como eu disse, fui ano passado, trabalhamos muito, fiquei 

muito feliz pela colocação dos dois vereadores do PSDB, então não é fácil, a corrida é longa, mas 

é importante, por que crescemos na função do que ocupamos hoje, nos dada pelo povo e 

representamos essa comunidade, é por isso que vamos lá, não vamos a passeio e nem pra outros 

fins, por que não dá tempo pra isso, mas saber da questão política que se vê lá e, hoje nós temos 

noção de perceber, esse é um fato, não estaria falando nos próximos dias, até no dia de amanhã 

temos uma grande decisão, e quando vimos nossos ministros da Justiça dizer que o ex Presidente 

Lula for preso, que isso vai manchar o nome do País, se tu ouve isso de um Presidente do 

Supremo  tribunal, o que espera do resto da nação, até o dia 7 os partidos estão decidindo as suas 

dominadas pra estarem concorrendo, gente, dá uma tristeza de ver os conchavos que acontecem, 

só quando você está dentro, a gente imagina alguma coisa quando  esta como cidadão, como 

eleitor, a questão dos Deputados em Brasília, nós temos um Deputado do nosso Partido do PSB, 

seu Intor Shun  ao qual nós tivemos na convenção aqui da regional, que levou todas as críticas 

possíveis da nossa parte, por que simplesmente não queria nem nos receber no seu gabinete, por 

que os Deputados recebem quem eles querem e quem eles tem interesse, se não tem voto 

naquele município, então não tenho interesse também, como se tu não fizesse parte do Mapa, se 

não tem compromisso com o município de mandar recurso, tudo bem, mas a obrigação de receber 

quem quer que seja no seu gabinete, isso ele precisa ter, já é o primeiro ponto. Por que estou me 

referindo a ele? Porque ele é do meu partido, porque é hora de pensarmos e avaliarmos quem 

serão os nossos representantes, e o poder do voto que tem é nós, e nós representantes que com 

certeza assim como eu tenho recebido voto, assim como todos os colegas aqui receberam, enfim 

eu tenho analisado muito, tem nomes que ainda se sobressaem, podemos votar em pessoas que 

ainda não tem o seu nome manchado e que estão trabalhando, mas pra isso primeiro temos que 

fazer avaliações, por que estava analisando e vou falar novamente do meu partido, mas isso está 

acontecendo com todos, porque meu partido hoje assinou  e abonou a filiação do seu Fortunatti, ex 

Prefeito de Porto Alegre do PDT, é um grande nome, é, mas por que será ele saiu do PDT?  E hoje 

foi apresentado uma proposta aonde uma semana a traz ele criticou e deu os motivos pelo qual 
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estava saindo do PDT, e hoje foi apresentado uma proposta ao PSB, pelo próprio PDT ao qual 

tenho simpatia em concorrer ao governo do estado, aceitando esse nome como candidato a 

Senador, se ele estava no partido não tinham lugar, agora ele estando no outro partido ele tem 

lugar, por que PSB elegeu os últimos governadores do estado, pra um lado o qual o PSB pendeu, o 

partido se elegeu, novamente esse ano o PSB não tem candidato a Governador, até o momento 

não, mas teve propostas do PSDB, teve propostas do PDT e  tem propostas do PMDB e são 

vergonhosas o que foi apresentado pra estar concorrendo, é difícil. Isso foi um desabafo e 

indignação, por que se nós nos unirmos e mostramos os melhores caminhos, as melhores 

tendências, abrirmos um leque das pessoas pensarem e avaliarem em quem vão votar, é um novo 

rumo, a política tem uma nova visão e vai ter novos resultados, e muitos nomes, a reforma política 

foi feita de tal forma a manter os coronéis na sua posição, porque o nome novo que hoje se coloca 

à disposição de concorre ele não tem direito a verba de representação partidária, somente aquele 

que já é candidato e já está eleito, mas é uma vergonha. Lembrando da feira municipal, parabéns, 

é um lindo projeto, a equipe de funcionários da secretaria parabéns a todos, e principalmente aos 

produtores que com muita alegria trouxeram os seus produtos, e queremos sim ser parceiros e 

estar incentivando mais e mais a agricultura familiar, se manter da renda daquilo que produzem. 

Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma excelente semana. VEREADOR LEONAR 

TUCHENHAGEM- bancada do PDT: 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° Secretário. Sala das sessões, 03 de Abril de 2018 

                                           

 Ver. Claudio Dorneles Lopes                                                                   Ver. Ivan Spiering                                    

      Presidente                                              1°   Secretário 

                                                              Ver. Cristian Radunz 

                                                                  2° Secretário 
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