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ATA N° 031/2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. 

REUNIÃO ORDINÁRIA. Ás dezenove horas do dia 17 de julho 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, Delmar Maass, Davi da Gama, Cristian 

Radunz, 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: convite: Capacitação e Gestão Pública 

Contemporânea. Temas, Data e demais horários a disposição de todos os 

vereadores. Folder: Curso Processo legislativo Orçamentário, dias 19 e 20 de julho. 

Cursos IGAM: em Fluxos, Procedimentos e Modelos. A disposição de todos da 

casa. Folder: Seminário de Qualificação dos agentes Políticos-  dias 17 a 20 de 

julho de 2018. A disposição de todos os vereadores. As dezenove horas e oito 

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

proposições. PROJETO DE INICIATIVA POPULAR: Passou-se para a terceira 

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

EXECUTIVO: Não Há Projetos do Executivo. GRANDE EXPEDIENTE:   

VEREADOR CRISTIAN RADUNZ- bancada do PSDB: Declínio. VEREADOR IVAN 

SPIERING- bancada do PSB: Declínio. VEREADOR LEONAR TUCHENHAGEM- 

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

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

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

VEREADOR DELMAR MAASS- bancada do PSDB: Senhor Presidente, senhores 

vereadores, os que estão no nosso poder legislativo, agradeço a Deus mais uma 
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vez subir nesta tribuna. Nesta terça chuvosa, úmida, esse inverno é diferente dos 

outros invernos que passamos, é um inverno mais vigoroso, mais úmido. O que me 

traz nessa tribuna é sobre alguns assuntos que eu quero falar pros nosso colegas 

pra que possamos tomar algumas providencias, estamos em ano de eleição, ano 

onde vamos decidir quem vai ser os próximos governantes da Presidência, como 

do Estado dos Deputados Estaduais e Federais, e o que me deixa um pouco 

apreensivo e preocupado, ambos Deputados do meu partido e creio que os demais 

partidos também é que se fala  muito eu vou lutar pra duplicação, porque tem que 

sair, amem, vejo que isso é um trabalho a respeito de todos os municípios, e todos 

nos governantes estamos lutando sempre pra que haja essa duplicação e que seja 

concluída essa obra, a copa de 2014 já foi concluída, então creio que possa ir até 

2022, porque isso tá virando uma piada. O que me traz aqui me preocupa, de nós 

montarmos uma comissão a respeito da cobrança dos pedágios, porque eu vejo 

que adiante de Porto Alegre, terminou o contrato e houve uma discussão e então 

até o ano que vem vai ser feito um novo contrato pra que uma nova equipe né 

possa tomar posse daquela via, daquela BR pra que possa cobrar as taxas dos 

pedágios, e nós avaliando os valores da nossa região Sul pra lá, os valores são 

absurdos, eu não ou contra a cobrar o valor do pedágio, mas o valor que tá sendo 

cobrado na nossa região é um absurdo, é um roubo e pelo o que estou vendo a 

discussão a próxima concessão vai pega ali, além de ser mais barato, com a 

responsabilidade de uma duplicação, enquanto a nossa concessão da ECOSUL 

eles tão cobrando num valor absurdo e não tem responsabilidade de fazer 

duplicação, e eu não vejo um deputado, nenhum Deputado Estadual falando sobre 

isso, vejo que como nosso Rio Grande do Sul, a região dessa nossa ponta vai 

desenvolver com um roubo desse, eu acho muito caro, é um roubo e ninguém fala 
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nada, só soube os combustíveis fazem greve, mais os pedágios continuam 

cobrando, e eu vou dizer uma coisa vai virar o ano e vai aumentar, se ninguém fizer 

nada, se nós não montarmos uma comissão e nós levarmos esse assunto pra 

Assembleia Legislativa da nossa Estadual que hoje tem muitos candidatos 

querendo se reeleger, mas gente temos que levar essa pauta porque não vejo um 

assunto, eu digo dos meus partidos, e nós aqui até Pelotas se preocupamos mais 

em pagar pedágio do que gasolina, e a gasolina vai subir e o pedágio vai subir, 

enquanto as concessões de Porto Alegre em diante é 4 reais, 5 reais,  olha a 

estrada que tem pra lá e olha as nossas estradas, então acho que nós temos que 

nos mobilizar levar essa pauta a Assembleia Legislativa pra que nós possamos 

montar uma comissão, mas temos que fazer algo, esse ano do jeito que tá, e o que 

me deixa intrigado é que nenhum Deputado, nenhum falou sobre isso e nenhum 

pré candidato também, enquanto isso estamos ai, não sei se a maioria concorda 

comigo, porque eu sou abordado muitas vezes e a gente começa  a discutir isso 

com pessoas que tem empresas, pessoas que pagam seus impostos, que são 

responsáveis com seus deveres e começam a se preocupar de que maneira nós 

vamos trabalhar e pagar, e poder cumprir os nossos deveres até o final do ano, e 

após ano e assim por diante, e nós da região aqui nós muitas vezes nos sentimos 

acuados, com as mãos amarradas, e eu vou dizer uma coisa muitas vezes nos 

sentimos escravos do sistema, se monta um sistema dentro do poder público, 

vamos dizer assim da maioria do Governo Federal e Estadual e nós aqui muitas 

vezes se tornamos escravos desse sistema, sem poder ter ação de fazer alguma 

coisa, mas temos que fazer, temos que nos mobilizar, sei lá se partir  juntamente 

com a câmara de São Lourenço ou com a de Pelotas, juntar os poderes 

Legislativos pra que possamos montar uma comissão na Assembleia Legislativa do 
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nosso Governo do Estado, levantar uma pauta, algum assunto sobre isso, porque 

eu não sei, me parece que foi renovada a contratação da cessão, não sei se isso é 

verdade, estou pesquisando, me parece que foi renovada a cessão até 2024 uma 

coisa assim, e nós não sabemos de nada, não contra a ter pedágio, sou contra o 

valor que é porque é absurdo, queria uma parte vereador? VEREADOR CRISTIAN 

RADUNZ:  Obrigado pela parte. Além de tudo isso, de ser um roubo esse valor, e 

pra população que vive nessa região aqui, o quanto atrapalha o desenvolvimento, a 

gente sabe que empresas da Serra, até da Própria safra da maca que vem de 

Vacaria, as empresas estão deixando de escoar a exportação por aqui, tão 

passando por Itajaí por não ter pedágio de Santa Catarina até Itajaí, e o que gerava 

de renda em função do transporte aqui na região que é nessa safra da maça está 

sendo escoada toda pra Santa Catarina, e também a gente pode até como disse 

antes Porto Alegre pra lá as faixas são um tapete, e se tu for sair daqui e ir até o 

final de Santa Catarina, até o Paraná tu não gasta o que tu gastaria pra ir a Rio 

Grande, é uma vergonha. Seria isso a minha contribuição. VEREADOR DELMAR 

MAASS: Obrigado vereador. Mas é essa pauta que nós temos que levantar que é 

ano de eleição, sabemos que talvez a concessão seja renovada, mas se nós não 

montarmos uma frente que possa lutar, eles vão tomando conta e vão fazendo o 

que querem e fica por isso mesmo, e não podemos ficar de boca fechada e 

aceitando isso, mas isso creio que vamos sentar internamente nós vereadores e 

vamos mobilizar alguma forma, alguma estratégia pra que possamos mobilizar 

nessa região, pra nós fazermos alguma coisa. Outra situação, senhor Presidente, 

eu não sei se os demais vereadores estão notando, e eu vi uma fala da Prefeita na 

rádio, a respeito que falaram que não pode falar que o município é uma vila, é uma 

cidade, eu também não aceito que chamam o nosso município de vila, a gente tem 
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que olhar pra frente, porque é uma cidade, mas tem algumas coisas acontecendo 

nos finais de semana que parece que a cidade parece “ Vila” o que eu quero falar 

com isso? a poucos dias atrás teve Joao Pedro Griil Presidente da ACIRA, a Vilma 

Trapp a respeito de que vinha uma feira pro nosso município, pra instalar a sua loja 

pra vender roupas e assim por diante e pagar essa taxa que teria que pagar na 

Prefeitura, e não é uma taxa muito barata é alta, mas o nosso município nós temos 

que cuidar pra que isso não aconteça, que as pessoas venham de fora e leve todo 

o nosso recurso, enquanto isso as lojas pagam seus impostos, todo mundo paga 

direitinho, pra ter a sua empresa, sua loja, seu mercado, sua feira e assim por 

diante, e nós temos que cuidar isso. o que quero relatar em cima disso? Que nos 

finais de semana as fruteiras, os mercados estão me abordando que há muitos 

caminhões clandestinos que não é do município, vou deixar bem claro isso, não é 

aqui do nosso município, é de fora do município vendendo milho verde, ou isso e 

aquilo mas não é do município, e sai gritando parece que é uma vila mesmo, no 

meio do nosso nariz, temos que ver essa situação, falar com nossos fiscais da 

Prefeitura pra que haja plantão no final de semana e que isso não aconteça, 

porque os mercados eles estão nos abordando, nos  cobrando que vem esses 

caminhões de fora do município, nem é dos nosso interior, e saem gritando no 

centro da cidade vendendo, e fica por isso mesmo, então isso temos que ver , vou 

procura a secretaria pra que no momento que nós pegarmos o telefone e ligar pro 

fiscal, porque ele tem que dar essa cobertura, tem que pegar a brigada e dar 

cobertura pra proteger os nossos comércios locais do nosso município, porque isso 

atinge os mercados, as fruteiras, até a própria feira que foi instalada aqui , que foi o 

projeto do vereador Davi. Então são essas coisas que temos que ver e preservar e 

cuidar do nosso município. Era isso ai, até semana que vem, que possamos estar 
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vendo essa situação na semana que vem pra discutir mais sobre isso ai. Boa noite. 

VEREADOR DAVI DA GAMA- 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° Secretário. Sala Sessões, 

17 de Julho de 2018. 
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