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ATA N° 029/2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO 

ORDINÁRIA. Ás dezenove horas do dia 3 de julho de 2018, nas dependências da Câmara de 

Vereadores de Cristal, sob a Presidência da 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 circular N°092/2018 Reunião dia 4 de julho de 

2018, as 9 horas, para tratar sobre o projeto de lei 015/2018, que dispõem sobre a 

incorporação de regime suplementar para os professores. Convite: Festa Julina, dia 7 de julho 

da escola E.M.E.I Primeiros Passos. A disposição de todos da casa. Oficio 011/2018 solicita a 

colaboração de doações para a Festa julina do dia 8 de julho- CPM- Escola Otto Becker. 

Convite a disposição de todos os vereadores. Folder: CAPACITACAO PUBLICA 

CONTEMPORANEA “Gestão Pública”. Datas, horários e temas a disposição de todos. CURSO 

INLEGIS: Consultoria e Treinamento. A disposição de todos os vereadores.  As dezenove 

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

proposições.  PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR:  N° 001/2018. “Da nome a pista 

de skate da Praça Os Pioneiros”. Passou para a terceira discussão. PROJETOS DO 

LEGISLATIVO:  Projeto de Lei N° 03/2018. Institui a “ficha limpa municipal” na nomeação de 

serviços a cargos comissionados no âmbito da administração direta do Poder Executivo e do 

Poder Legislativo, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.       PROJETOS DO 

EXECUTIVO: Não Há Projetos do Executivo. Passos use ao GRANDE EXPEDIENTE:  

VEREADOR DELMAR MAASS- bancada do PSDB: Declínio. VEREADOR DAVI DA GAMA- 

bancada do PSB: Senhor Presidente, senhores vereadores, a comunidade que nos assiste, 

agradeço a Deus mais uma oportunidade de estar nesta tribuna. Senhor Presidente, eu 
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aproveito a fala do Presidente da ACIRA, nosso ex colega vereador desta casa Joao Pedro 

Grill que enquanto ele falava sobre a questão da mobilização no comercio, e eu vinha durante 

os últimos dias por umas outras questões preocupado com este assunto a nível de Cristal 

principalmente, a respeito dos efeitos da crise, nós vimos aqui nesta casa o relato do 

Presidente da associação Comercial, a preocupação em circular o dinheiro, o recurso no 

município de Cristal , a importância que o comercio, a dependência que o comercio de Cristal 

tem neste período onde o recurso ele vem da agricultura, e é onde eu gostaria de falar um 

pouco, porque nós estamos diante de um problema que nós ainda não encontramos, não 

vimos os efeitos da estiagem, da baixa produção agrícola, os problemas da agricultura ainda 

não estão refletindo dentro do município de Cristal, mas infelizmente com muita lastima que eu 

uso a tribuna pra falar que Cristal passara por muitos momentos difíceis financeiros nos 

próximos meses, e no mínimo nos próximos 2 anos, nós passamos por um período de 

estiagem no município em meio a um caos político aonde o agricultora vem sobrecarregada, 

uma carga tributária enorme pra poder produzir, aonde não existe uma política que garanta 

preço, que garanta uma segurança financeira pro produtor rural, uma política que vem de um 

tempo onde foi muito fácil fazer dividas agrícolas mas não se tinham políticas que garantissem 

que a produção teria o seu valor e muitos e muitos produtores não só a maioria vem 

trabalhando a alguns anos com dificuldades porque, porque na hora de vender o produto nós 

ainda ficamos nas mãos dos grandes, talvez nunca tinha acontecido na história do Brasil, nós 

vimos essa semana a questão polemica que foi a questão da  votação sobre o projeto da 

liberação de alguns, não vou falar sobre isso, mas vimos e criou polemica, alguns Deputados 

votaram a favor, eu me lembrava, pensava na minha posição como agricultor de que a muitos 

anos no Brasil o agricultor não manda mais na sua propriedade, hoje ele planta semente a que 

produz, mais é a semente que foi modificada, uso inadequado, mas todo mundo ganha nas 

costas dele, porque a semente hoje ela produz, mas ela custa um absurdo de caro, o episida é 
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eficiente, mas a empresa ganha uma fortuna em cima disso, e se não bastasse isso, quando 

ele vai vender tem outras grandes empresas que colocam o preço, sacrificam o agricultor e no 

final das contas ele acaba adquirindo nada mais do que dividas e mais dividas, e pra um 

agricultor ser pela sua natureza valente, estar sempre pronto a olhar pro outro dia na 

esperança de que as coisas vão melhorar, ele planta de novo, adquire as dívidas e a bola de 

neve vai acontecendo.  Isso é um Brasil que não tem política para agricultores, tem política pra 

grandes empresas, tem política pra um sistema digamos mercenário de empresas como as 

próprias fumageiras, como as empresas que compram a soja, compram arroz, o nosso arroz 

esta estocado no Rio Grande do Sul porque as grandes empresas não querem, estão se 

defendendo dos impostos, todo comercio hoje gira em torno disso e ai em meio a todos essas 

dificuldades, em meio essa bola de neve que vem passando por cima da agricultura ainda 

tivemos uma estiagem que diminuiu 50% da produção do nosso município de Cristal, ora 

naturalmente seria necessário se tivesse algum apoio financeiro, algum apoio estrutural do 

Governo Federal que é pra que a agricultura pudesse sobreviver pelo menos mais um ano, 

mas é exatamente ao contrário, porque a luz subiu das estufas elétricas, dos engenhos, o óleo 

diesel subiu e vai continuar  subindo, os insumos estão subindo descontroladamente, o preço 

da soja baixou de novo, o comercio do fumo foi uma vergonha porque todos nós sabemos as 

dificuldades, então a minha preocupação usando o gancho da fala da ACIRA, teremos que ter 

muitas ações pra sobreviver 2, 3 anos porque a base de Cristal é a agricultura e a pecuária, 

mais ainda a agricultura, porque são mais de 800 produtores  que produzem dentro do 

município, e é esse povo que vem pro comercio comprar, é este povo, essa época agora 

depois de vender o seu fumo, que ele estaria nas lojas comprando porque é um povo que 

trabalha e pega a renda durante um ano, só que é esse mesmo povo que o nosso governo 

Federal e o Governo Estadual encascata, acaba sacrificando porque quando não se tem 

política pra defender o trabalhador, é questão de tempo pra um País entra em uma ruina, 
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porque talvez o Brasil seja o único País, País grande de primeiro mundo que mate aquele que 

produz, que é o trabalhador, eu to falando em tosos os sentidos, então eu quero só usar o 

gancho e encerrar a minha fala, e dizer que, da minha preocupação e da minha tristeza de 

andar no interior e ver aquilo que está nos esperando ali, logo ali na frente, de uma crise 

financeira que vem por ai, por vários motivos, a estiagem veio num momento terrível e muitas 

ações foram feitas dentro do município pra tentar amenizar, só que junto com a estiagem, nós 

estamos passando por um período muito pior, e tem decreto de emergência, é m período onde 

o Brasil hoje está matando o agricultor, principalmente o agricultor familiar, está matando ele 

nas suas dívidas, sufocando ele, querendo  tirar o máximo que pode em cima daquilo que ele 

produz e além de tudo, causando um estrago muito maior, encarecendo aquilo que é 

necessário pra que ele possa produzir, a agricultura está infelizmente, nós estamos indo de 

mal a pior em direção a um caos que vem se instalar em seguida no nosso município, no 

Estado e principalmente  no Brasil. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe, ótima 

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

CLAUDIO DORNELES LOPES - bancada do PSB: Senhor Presidente, nobres vereadores, 

pessoas que nos assistem, ex vereador Joao Pedro que nos dá a honra de estar presente a 

esta sessão. Também quero endossar as palavras do vereador Davi e dizer que concordo 

plenamente seu discurso e que nós estamos vivendo hoje uma crise sem precedentes, hoje na 

rádio conversamos com o Presidente da ACIRA o Joao Pedro e fazíamos aquele apelo pra que 

a comunidade olhasse pro comercio local, pra economia local do nosso município, a gente 

sabe das dificuldades que o nosso agricultor tá atravessando um ano difícil que foi por todas as 

tarefas  que vem passando, nada mais importante do que a iniciativa da ACIRA  em 

proporcionar esse feirão aos munícipes deste município e que possa o comercio enriquecer e 

ter as suas vendas aumentadas nesses últimos dias, no meu horário da rádio estou noticiando 

isso e colaborando com minha parte e pedindo pra que se olhe para o comercio, sabe e o 
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vereador já disse aqui, não vou estar repetindo as palavras dele sobre a dificuldade, também 

estive essa semana visitando o interior do município, vendo que o município está realmente 

atravessando por problemas, o ano foi ruim, queria só salientar de que também viajei na 

estrada, e não achei muito ruim a estrada, tá boa, não tá em perfeitas condições devido à 

chuva, mas tá boa em se andar. E quero aqui também parabenizar muito esta casa, o vereador 

Ivan pela iniciativa do seu projeto, é isso que nós temos que ter em mente, ficha limpa, 

honestidade, seriedade, eu disse isso na minha campanha quando concorri, que uma das 

metas de eu estar no partido do PSB era pelo trabalho, pela seriedade, da honestidade que eu 

via nas pessoas que conduziam esse grupo, não que em outros segmentos não se tenha isso 

também, em todos os segmentos tem gente boa e não se tem gente tão boas assim, mas a tua 

iniciativa Ivan ela é categórica, ela é de uma forma muito especial, hoje nós vivemos um 

momento em que a honestidade e a seriedade ela tem que estar acima de qualquer coisa, em 

primeiro lugar, principalmente nós da câmara de vereadores que fizemos política, a cada dia 

matar um leão por dia e dar exemplo, porque eu não concordo com a ideia que tudo está ruim, 

tudo tá mal e que nós políticos somos o culpado de tudo, nós pequenos políticos de um 

município pequeno e um município que tem  seriedade, aonde eu vejo essa casa que teme 

trabalhar com seriedade, com respeito com a comunidade, e a gente fica pensando e 

analisando, se em todos os lugares tivesse um projeto desses, uma lei vigorando de ficha 

limpa que teria que ser cumprida, e muitas coisas que estão na constituição tivesse que ser 

cumprida  nós talvez estaríamos vivendo em outros tempos, mas eu quero te parabenizar por 

essa tua iniciativa e aos demais vereadores desta casa que aprovaram este projeto por 

unanimidade, isso é o princípio, isso é o que precisamos, principalmente na vida pública, em 

todos os segmentos, e em nossas vidas particulares também, mas a vida pública nós 

precisamos a cada dia mais dar exemplo de seriedade e honestidade e conduzir o município 

desta forma, sendo integro. Muito obrigado, boa noite a todos. VEREADOR IVAN SPIERING- 
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bancada do PSB: Senhor Presidente, colegas vereadores, comunidade que nos dá a honra de 

sua presença nesta noite, ex vereador Joao Pedro, aqueles que estarão nos ouvindo pela 

transmissão da rádio, nosso boa noite. Quero trazer só breve informações que ocorreu na 

semana passada, e que encerrou e está disponível no site da Prefeitura os resultados do 

processo seletivo daqueles que assumiram os cargos no Samu, nas estratégias da saúde, 

processo muito bem elaborado, muito bem feito, parabéns a toda equipe, e parabéns aqueles 

que tiveram êxodo assim e se classificaram nas primeiras colocações, alguns chegaram até ali, 

mas a oportunidade está posta, então que tenham um bom trabalho também nas suas novas 

funções. Já foi citado, mas de ver esta questão econômica do nosso País, no nosso Estado, do 

nosso município, muito bem colocado pelo vereador Davi e antes de começarmos a sessão da 

câmara tivemos a explanação também do Presidente da associação comercial, e quando a 

qual faço parte como secretario desta entidade, quando sentamos juntos e analisamos nós não 

pensamos e não visualizamos somente a questão do comercio, obter lucro com essa iniciativa, 

mas olhamos a questão de um todo, da necessidade de cada um, seja do comercio, seja dos 

empresários, de manterem os seus funcionários trabalhando, evitar as demissões, também a 

economia do nosso município a qual foi muito atingida, está muito debilitado, mas de alguma 

forma fazer com que o município faça render a sua renda, ele possa obter bons descontos e 

não é em produtos que estão lá encalhados, mais são aquelas coisas que fazem parte do seu 

dia a dia, das suas necessidades, então isso já fica como um alento a todos aqueles que 

estiverem nos ouvindo, seja no segmento que for, à época, a estação, o momento, ele pode 

buscar ótimos descontos, fazer o seu dinheirinho que está pouco render um pouco mais e 

adquiri aquilo que de fato levou e fara necessário durante, seja agora no período do inverno ou 

da sua plantação, da sua preparação do solo, do segmento que ele fizer necessário. Eu li essa 

semana que passou, sobre esse tema, refletindo nas dificuldades do nosso País e muito bem 

colocado pelo autor, uma observação muito bem feita e ela tem se levantado cada vez mais, 
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se nós olharmos os segmentos de associação de cooperativismo, esses é o que ainda estão 

dando um resultado muito bom, muito positivo e segundo algumas pesquisas, quem estiver 

nesse sistema vai conseguir, vai supera esse período que nós ainda vamos enfrentar, porque é 

aquela questão, a brasa sozinha ela se apaga, mas todas juntos, com um bem comum elas 

mantem o calor, mantem a xama acessa e vencem os obstáculos, então são meios, 

associação comercial está usando esse meio, ela está dando suporte as entidades a qual 

representam, ela está olhando pra um contexto geral da economia, nós olhando pro nosso 

município da economia local, a necessidade que temos que, os recursos que tem sejam eles 

poucos, mas que permaneçam no município, assim eles estarão gerando renda e também 

aqueles que estarão usando o seu recurso , estarão tendo o benefício nisso, um ajudando o 

outro, esses são os princípios, essas são as formas de sustentar também, auxiliar as famílias 

produtoras. Então que Deus nos abençoe com essa situação que temos por frente, que 

tenhamos sempre mais iniciativas, sejam elas públicas ou privadas mas que olhem pra dentro 

do desenvolvimento e do sustento do nosso município. Quero finalizar assim, agradecendo a 

esta casa, aos nobres colegas que assim entenderam e votaram por unanimidade esse projeto 

de lei 003 de minha autoria, agradeço por cada um refletirem as palavras que assim foram 

citadas de olharmos num conjunto como é a função como nós temos buscado, assim como o 

Presidente desta casa tem feito várias vezes a sua manifestação nesta tribuna de que essa 

casa tem o seu objetivo de andar naquilo que é seu propósito, transparência com ética, com 

moralidade, esse projeto veio pra trazer isso, vem trazer isso pra dentro da nossa lei municipal, 

“ Ivan porque fez esse projeto, no que você pensou ele, e em trazer ele a nível municipal”? Nós 

temos alguma irregularidade? Não, não temos. Mas estamos colocando e deixando posto que 

também daqui pra frente nós estaremos fazendo a nossa função, de cuidar pra que isso não 

aconteça como tem acontecido a nível Estadual e Federal, e vergonhosamente lamiado a 

imagem do político, como disse o vereador não é a política responsável por essa situação, mas 
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políticos irresponsáveis que fazem com que imagem fique manchada, denegrida, é isto que 

nós temos visto por ai. Então dessa forma tenho esse projeto da ficha limpa, e podemos estar 

praticando a partir do memento que ele será prorrogado, tendo cada um à sua 

responsabilidade de zelar por aquilo que é de todos, que esse projeto venha trazer sim mais 

ainda a questão que eu já citei antes, honestidade, ética e transparência. Muito obrigado, boa 

semana a todos, Deus nos abençoe. VEREADOR LEONAR TUCHENHAGEM- bancada do 

PDT: Em primeiro lugar cumprimento o senhor Presidente, colegas vereadores, e demais que 

estão nessa casa hoje, o ex vereador Joao Pedro Grill que é o Presidente da Acira, aonde foi u 

trabalho bem como citado antes né, aonde ficou disponível um recurso, um dinheiro para os 

funcionários para fazerem compras, pra ver se movimenta um dinheiro no município, pela 

situação que se encontra nosso comercio hoje, e geral todo comercio parou as vendas, fica 

difícil pra todo mundo, a Prefeitura não arrecada, o dono do comercio não arrecada é uma 

engrenagem. Também queria falar sobre o projeto do vereador Ivan, sobre a grande 

importância do projeto, eu acho que pra gente estar num cargo público, tem que tá com seu 

nome limpo, sem restrições para representar o município tem que estar tudo em dia, ainda 

acho que o ficha limpa deveria ser mais rigoroso, contas nós todos temos, mas tem contas 

muitas vezes que ficam meio abandonadas, então eu acho que tem coisas que o ficha limpa 

tinha que ser mais rigoroso, posso estar até parecendo meio grosso falando isso, mas eu vejo 

que conta todos tem, mas acho que sim o ficha limpa tinha que ser mais rigoroso, mas assim 

como o vereador fez já acho que tem uma grande importância. Também queria falar, até o 

vereador Davi falou a respeito do fumo, da soja, do milho que o agricultor planta e depois fica, 

eles que compram a mercadoria que o produtor produz, eu sou deles sou agricultor, hoje fui 

fazer uma venda de soja as 14:30 da tarde, cheguei pra vender a soja ai o comprador me disse 

“olha, encerrou as compras, o comercio fechou, não temos preço agora, sabemos que fechou 

em 80 reais o saco da soja, e amanhã também não podemos comprar porque os Estados 
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Unidos está de feriado, então quem tem não vende” e a empresa que tá aqui não se arisca 

pagar 80, então o Brasil é muito rico, é só uma exploração, o agricultor é explorado de tudo 

quanto é lado, é uma tristeza, a gente vê o jeito que foi mal a colheita esse ano, é quase geral, 

de 100, 10% colheu bem, o mais foi mal, eu sou uma vítima da seca, uma lavoura que eu colhi 

1.700 saco ano passado, eu colhi 123 sacos esse ano, ai vocês tiram uma base. Então é 

apenas um desabafo, até to meio nervoso em falar, estou apavorado com as coisas. Seria 

isso, boa semana a todos. VEREADOR TADEU TOMASZESWKI- bancada do PSB: Declínio. 

VEREADOR CESAR FLORES DE OLIVEIRA- bancada do PMDB: Declínio. VEREADOR 

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

que nos assiste, sinto me grato pela presença do ex vereador Joao Pedro Grill, também 

representações da nossa colônia São Geraldo. Senhor Presidente, na verdade não ia fazer o 

uso da tribuna hoje, mas não pude me deter de falar após o projeto do colega Ivan, na verdade 

onde temos Leis Federais, a lei ficha limpa que fala que o indicio pra ocupar um cargo público 

tem que estar com seu nome a fio, concordo também com as palavras do vereador Leonar, 

acho ainda que deveria ser muito mais rigoroso, mas na verdade onde que num País tenha 

uma lei que diz que o indivíduo tem que estar com o nome limpo pra poder concorrer a um 

cargo público, o que a lei ficha limpa diz, que o indivíduo não pode ser condenado antes de 

julgado, e onde a gente vê políticos cascudos, condenado, julgado, condenado e tanta demora 

pra pegar uma prisão, isso é vergonhoso. Está ai claramente na mídia, tanto tempo levou pra 

pegar uma cadeia, mas ainda deve de ter algum meio, alguma falha na lei, porque falam tanto 

deste candidato, aliás deste político preso ainda ser candidato, eu já não desacredito de nada, 

pelas leis que o Brasil tem, que é tanta lei que uma contra diz a outra, mas quero parabenizar o 

vereador Ivan pelo belíssimo projeto, eu acho que a casa ela tem que ser construída, 

inicialmente pelo alicerce e não telhado, e os municípios são alicerceis da casa do Brasil. 

Então temos que começar pelos municípios elaborando leis que proíbam aquele que tiver 
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julgado alguma condenação de poder concorrer cargo púbico. Quero então te parabenizar, é 

de grande valia teu projeto, deixar aqui meus parabéns, e que a gente use a ética nesse 

segmento e deixar um grande abraço a todos. Até a próxima sessão. 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 da Sessões, 3 de Julho de 2018.  

 

 

Ver. Claudio Dorneles Lopes                                                          Ver. Ivan Spiering 
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                                                    2° Secretario  

                                                                                                      

 


