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ATA N°024/2018 DA CÂMARA DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO ORDINÁRIA. Ás 

dezenove horas do dia 22 de Maio de 2018, nas dependências da Câmara de Vereadores de 

Cristal, sob a Presidência do vereador Claudio Dorneles, reuniram-se os Senhores Vereadores, 

conforme o registro do livro de presença:  Claudio Dorneles, Cristian Radunz, Davi da Gama, 

Delmar Maass, Itamar Medeiros, Paulo Cesar F.de Oliveira, Tadeu Tomaszeswki, Leonar 

Tuchtenhagen, Ivan Spiering. Dando continuidade, passou-se a leitura da ata da última sessão, a 

qual foi lida e aprovada. Após passou-se as CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Oficio. 

N°0126/2018/ GIGOV/PL Assunto: Credito de Recursos Financeiros- Orçamento Geral da União. 

Convite: Câmara Municipal de Camaquã- Seminário. Dia 22 e 23 de maio. Convite: Grande 

Expediente- Dep. Catarina Paladine- 50 anos Conselho de Cultura. A disposição de todos os 

vereadores. Convite: Poder Legislativo- 185 anos de história. Palestra dia 24 de maio, as 14 horas 

na sede da Câmara Municipal de Jaguarão. Oficio: Leis Municipais. Temas, assuntos e datas à 

disposição de todos os vereadores. IGAM: Curso Prático de Procedimentos e atos preparatórios 

para realização de audiência Pública no Poder Legislativo e Executivo. Datas e horários a 

disposição de todos os vereadores desta casa. Folder: Capacitar e Conhecimento- tema:  A NOVA 

OUVIDORIA E A LEI 13460. Datas e horários a disposição de todos os vereadores. IGAM: A 

atuação da Procuradoria Jurídica e da Assessoria Jurídica Municipal dos Poderes Legislativo e 

Executivo. Datas e horários a disposição de todos os vereadores. Boletim: DNIT- que divulga 

dados do andamento das obras. A disposição de todos da casa. As 19 horas e 10 minutos 

passamos para a ORDEM DO DIA: PROPOSIÇOES: Proposição do vereador Delmar Maass. 

Pedido de Providencia, nos termos do artigo 177, para que faça os reparos necessários na estrada 

do Sr. Zinho até a pedra partida, na Colônia São Geraldo. PROJETOS DO EXECUTIVO: Projeto de 

Lei N°013/2018 Altera a Lei n°1058/2018, que institui e disciplina o programa de pavimentação de 

vias Públicas e da outras providencias. Baixou as Comissões. PROJETO DE LEGISLATIVO: Não 

houve projetos do Legislativo. Passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR IVAN 

SPIERING- bancada do PSB: Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos 

visitam e nos dão a honra da sua presença, aqueles que estarão nos ouvindo pela transmissão do 

programa da rádio, meu cordial boa noite. Só venho aqui trazer um breve relato, eu estive 
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representando a casa sobre a comissão de educação, no Fórum Nacional de Educação, a nível 

municipal e a nível regional que aconteceu em dois dias na semana passada em Camaquã, aonde 

grandemente foi debatido os 320 artigos que compõem o novo estatuto de ensino nacional, e se 

nós olharmos e olhamos muito e debatemos muito, teve 8 salas com debates bem alterados sobre 

as leis propostas, mas infelizmente a coisa já aconteceu lá atrás em 2008, 2010, 2014 e agora está 

acontecendo em 2018, até 2024 ela tem a sua formação final e ela estará trazendo entre tantas 

novas diretrizes a educação, mas também vários confrontos que já estão acontecendo pelo nosso 

País, infelizmente as Leis formataram de cima pra baixo, e muitas vezes não conseguimos amparo 

legal pra derruba-las ou altera-las, mas conseguimos participar e trago aos colegas que tivemos 

uma ótima representação aqui do município de Cristal, pela secretaria da educação, estive 

representando a casa como já disse, fizemos várias alterações, o secretario Everson estava 

coordenando uma das 8 teses que foram trabalhadas né, e foi a mais debatida e mais alterada, 

sempre respeitando a família em 1° lugar, olhando a amplitude da questão da educação e vendo a 

falta de recurso que temos pra que isso aconteça, então desta forma nós defendemos e nós 

colocamos junto, encaminhamos assim, elegemos também um delegado que estará representando 

a nível estadual que estará acontecendo agora em junho, estão o secretario Everson foi o 

representante do Cristal, e em novembro votação final estará acontecendo em Brasília, então trago 

este relato sim, pelo trabalho feito muito bem trabalhado por todas as secretarias aqui da Região, e 

bem apresentado pela nossa secretaria do Cristal, parabéns a todos os envolvidos, todos os 

secretários, é uma equipe que desenvolveram com muita desenvoltura o trabalho e esta 

apresentação, deixo este relato e assim colocamos esse encaminhamento da situação do nosso 

País e, principalmente se não temos educação, com certeza não temos cidadão. Deus abençoe a 

todos, tenham uma excelente semana. VEREADOR LEONAR TUCTHENHAGEN- bancada do 

PDT: Primeiro lugar quero cumprimentar o senhor Presidente, os demais colegas vereadores e os 

que estão nesta casa hoje. Minha fala vai ser meio repetitiva porque já foi falado, que hoje o 

assunto mais é a greve sobre combustível, então dizer que eu acho que chegou a hora, já era p ra 

ter sido feito a muito tempo, agora tá um ponto que o preço que ficou o combustível que recém eu 

já falei, e já falamos, a gente não sabe nem como que vai, sabemos que a saúde do nosso 
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município e levar as pessoas pra outras cidades, e tudo depende de combustível então a que ponto 

vai chegar, não vai ter nem como o município pagar mais, o agricultor a situação que ficou porque 

a nossa região foi agredida pela seca, que foi perdido praticamente tudo, tão colhendo ai 15 media 

por hectare de soja, outros 8, outros 20, isso não dá pra pagar nem a porcentagem pro dono da 

terra, ai o óleo diesel o preço que vai ficar a mais 4 reais o litro, vocês imaginam que tudo é 

movimentado com óleo diesel, com gasolina aonde chega a nossa mesa, nossa casa tudo, o 

medicamento, tudo a meio de combustível. Eu não consigo entender, a gente olhando o jornal 

nacional, todos os dias a gente vê a roubalheira de dinheiro, é dinheiro que roubam, eu não sei de 

onde sai tanto dinheiro pra roubar, e ai pra cá não tem, ai quem tem que pagar, coitado do 

agricultor, o consumidor que ganha um salário mínimo, que é aposentado, que compra no mercado 

e que tem que comprar remédio, como o vereador Itamar falou, o salário que não subiu, salário 

mínimo do aposentado, é uma vergonha, a careza que vai ir os medicamentos agora, subiu o 

combustível vai subir o remédio, vai subir a comida, e o salário vai subir quando? Só daqui um ano, 

as pessoas vão passar fome, culpa de quem? De um governo que não sabe governar, tá lá, 

comprou a maior parte os Deputados, compro eles, pra ficar no poder. Está lá com a maioria 

apoiando, então to fazendo um desabafo, não porque sou agricultor que vou pagar também, mas 

por todos os agricultores que tem na nossa região ou se forem em outras regiões, mas que 50% 

vai abandonar a agricultura porque não vai ter como pagar conta mais, e transportadora que não 

tiver uma firma já certa pra trabalhar, que vão manter, vão para também, não vão conseguir 

trabalhar. Então é um desabafo que eu estou falando aqui, que como o vereador falou, nós somos 

um grão de areia esse ano, mas vamos tentar fazer alguma coisa, fazer um movimento, a partir de 

amanhã nos vamos estar movimentando ai, tudo tranquilo, queremos trazer algumas maquinas pra 

cá pra faixa, uma Ceifa pra colocar na faixa, trazer trator, vamos tentar se reunir, fazer um 

movimento grande, são pequenas coisas que a gente faz, uma reunião que a gente foi em Porto 

Alegre, rendeu frutos. Então se fizermos um movimento, que a RBS vai vir com certeza, quem sabe 

que seja pra melhorar alguma coisa, porque do jeito que tá não dá, só se fala que tão prendendo 

esse, ou aquele que roubou lá em Brasília e a gente que paga conta, a comida mais cara, o óleo 

diesel o preço que ficou, não dá pra aguentar mais, o vereador queria uma parte? VEREADOR 
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DELMAR MAASS: Eu não vou usar a tribuna, mas só queria ressaltar e cumprimentar a sua fala, 

dizer que isso vereador, isso que nós temos num ano de eleição, imaginem se não fosse um ano 

de eleição. O que vem pela frente? O que pode vir pela frente, a população no geral tem que se 

unir, é um momento, tem que se unir pacificamente né, não com agressão mas não dá pra 

aguentar. Se é ano de eleição e tá acontecendo isso, imagina quando passar a eleição. 

VEREADOR LEONAR TUCHENHAGEM: Muito bem colocado as suas palavras vereador. Agora eu 

queria falar também a respeito dos Deputados, eu tenho o Presidente do partido, a gente liga para 

os Deputados Federais e eles ficam enrolando, agora eles não tem vergonha de ligar, a poucos 

dias, já faz um semana o Assessor doo Deputado Federal me ligou me pedindo apoio, na oficina 

onde eu estava o cara até achou que eu tava brigando com alguém, de tanta coisa que eu disse 

pro Assessor, é do meu partido e se depender de mim ele não vai ter nenhum voto no Cristal, um 

Deputado que eu briguei todo esse tempo por emenda Parlamentar pro Município e não consegui, 

eu ligo, eu faço, eu corro e os caras prometem, Deputado Estadual é um pouquinho a mais que 

vereador, mas não tem dinheiro mas o Federal tem. Então não sei de onde que descobriram o 

número do meu telefone, mandaram mensagem pro meu telefone, plano de Governo, ontem à 

noite eu desliguei o telefone, chega a ter 13 mensagens, então agora é que estão se lembrando da 

gente, agora é que é a hora de achar se algum tem fundamento pra gente votar, eu realmente não 

sei se vou votar no meu partido, vou ver o que fazer. Mas quero deixar um recado aos eleitores na 

nossa cidade, que pensem e olhem muito bem em quem votar, porque olha, esta difícil. Seria isso, 

boa semana a todos. VEREADOR TADEU TOMASZESWKI- bancada do PSB: Senhor Presidente, 

senhores vereadores, gostaria que fosse enviado uma correspondência pra CEEE que o Alto 

Alegre está sem luz, porque nós temos problema lá, nós somos assaltados, muitos são assaltados 

porque não tem uma lâmpada, onde foi assaltado foi isso ai, lá no seu Rudnei as lâmpadas não 

estão acesas, então que fosse encaminhado algo pra eles nos visitarem lá, porque tá um caos, é 

assalto com quadrilha, não é uma pessoa só. Então que fizessem algo. Obrigado. VEREADOR 

PAULO CESAR FLORES DE OLIVEIRA- bancada do PMDB: Senhor Presidente, senhores 

vereadores, nossos visitantes, meu boa noite a todos, nesta noite bastante fria. Eu queria também, 

me manifestar sobre essa alta nos combustíveis que não é mais novidade, é quase todas as 
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semanas, isso é um absurdo que vem acontecendo, aonde o nosso País a carga tributária, 

ninguém mais aguenta essa carga tributária, é muito alta e arrebenta sempre mais na parte 

trabalhadora, tá totalmente um País, sem comando porque a corrupção tomou conta, o roubo é 

demais e ai quem é que paga? São os nossos produtores, é um absurdo. Os nossos 

caminhoneiros não tem como trabalhar mais, o preço do transporte é uma vergonha e com a alta 

do combustível, hoje ganha dinheiro quem fica parado, então nada mais justo que o nosso povo 

brasileiro em geral, fazer uma paralização geral, porque senão não vai resolver, tem que deixar 

assim, sem ter as mercadorias e algumas repartições porque o caminhoneiro é uma parte muito 

unida, e tudo é a base do óleo diesel, é do transporte, é do caminhoneiro. O pedágio é um absurdo, 

o combustível nem se fala, hoje não tem condições de andar, o preço do óleo diesel está 4 reais, 

isso parece piada, é uma vergonha. Que jeito que o produtor vai conseguir plantar, vira só em 

despesa não ganha nada, até quando vai isso que está acontecendo. O vereador Leonar se referiu 

nesta tribuna em quem votar, em quem vai se votar pra Presidente da República, não tem quem 

votar pois tudo é ladrão, não tem nenhum partido que não esteja envolvido, lá em Brasília eles 

brigam não para resolver as coisas, eles brigam é pra ver quem vai roubar mais, e ai o nosso povo 

brasileiro não tem mais, a saúde as pessoas morrendo na fila dos hospitais, nós podíamos ter uma 

saúde de primeiro mundo, o nosso País era pra ser de primeiro  mundo, é um País riquíssimo mas 

só se preocupem em roubar e não em melhorar, não sei até quando. Mas eu tenho a grande 

confiança no povo brasileiro, nos nossos trabalhadores, nós nossos caminhoneiros e fazer uma 

paralização Geral, temos que deixar passar só os carros da saúde, porque senão parar tudo não 

vai resolver nada, porque pra eles está às mil maravilhas, estão com os bolsos cheios de dinheiro, 

esses ladrões tinham que tirar tudo o dinheiro, deixar eles a zero, deixar sem nada. Porque não 

adianta prender e deixar eles com dinheiro, não vai resolver porque ele vai sair de lá mais rico, a 

cadeia deles lá é melhor do que a casa de qualquer um, tem tudo que é mordomia. O nosso interior 

não dá mais pra aguentar o roubo, as pessoas não tem mais segurança, é lamentável e cada vez 

vai piorar mais, vereador Tadeu, porque com essa crise que acontece o ladrão se aproveita pra 

roubar mais e pra fazer mais crime, por isso que pra certas coisas teria que ter a pena de morte, eu 

sou a favor, porque ele iria pensar 10 vezes antes de cometer um crime, mas eles andam super. 
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armados mais até que um brigadiano que está ali defendendo, então é vergonhoso. Queria 

também aqui nesta tribuna dizer ao vereador Davi da Gama, o que aconteceu na Antônio  Curi, 

quero dizer que na sua vida pessoal eu jamais vou querer brigar com vossa excelência, eu me 

referi sobre política, então eu quero dizer que eu não tenho nada contra a vossa excelência, e 

sobre sua vida pessoal, eu não brigo com ninguém, não uso um canivete. Então o que eu queria 

dizer vereador, que isto ai, eu admiro o seu trabalho é uma luta política, não é uma vida pessoal, 

pois não vereador, gostaria de uma parte? VEREADOR DAVI DA GAMA: Obrigado pela parte 

vereador. Eu prefiro não tocar neste assunto, porque eu acho que se nós devemos explicar para às 

pessoas o que aconteceu, o senhor se justificar depois de um mês por uma ameaça que o senhor 

me fez, e o senhor sabe muito bem que o seu tom não foi político, porque nós somos dois homens 

adultos e responsáveis o suficiente pra saber o que aconteceu no momento, e eu jamais na vida 

lhe tratei com desrespeito fora da tribuna, muito menos como vereador e muito mais como ser 

humano, então eu acho que quando o senhor se justificar nós deveríamos levar a comunidade e a 

casa os fatos como ocorreram, assim como já está tramitando durante a justiça e dentro da própria 

casa, porque nós sabemos o que aconteceu vereador, nós dois sabemos como foi, o senhor deve, 

eu quero lhe lembrar que eu lhe disse ao senhor, “vereador nós temos dois anos, o senhor faz sua 

parte e eu faço a minha”  vamos dar risada, o que acontece na tribuna, acontece na tribuna , e o 

senhor sabe o que houve aquele dia, então se o senhor se justificar eu vou voltar a dizer e vou falar 

publicamente porque o que eu falo eu assumo e não volto atrás. VEREADOR PAULO CESAR 

FLORES: Vereador, da mesma forma que eu faço eu assumo, e a vossa excelência entenda como 

quiser. Eu jamais vou me intimidar, e jamais vou me calar, então a vossa excelência faça do jeito 

que quiser, o senhor age da forma como quiser, que eu vou agir da minha forma. Queria deixar um 

boa noite a todos que vão nos ouvir amanhã em suas casas. VEREADOR ITAMAR MEDEIROS- 

bancada do PSB: Senhor Presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste e ao povo 

cristalense que vai nos ouvir através do programa de rádio no dia de amanhã as 7 da noite, meu 

boa noite a todos. Quero falar um pouco também, usando o gancho que os colegas falaram sobre o 

aumento do combustível, o qual eu entendo que é vergonhoso, porque cada vez que sobe o 

combustível, o alimento, o remédio que tá lá na farmácia, que tá lá no mercado também sobe, ele é 
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movido a combustível, ele é movido ao aumento dos combustíveis, isso é vergonhoso, a gente está 

num País onde roubaram toda riqueza do Brasil, roubaram a pureza do povo brasileiro, na verdade 

os senhores vereadores estão falando com relação aos Deputados, e com relação aos outros 

políticos de Brasília, é a pura verdade, o povo não acredita mais na classe política, até mesmo o 

nosso cargo que é bem pequeno, primeiro cargo político mas muitas vezes da temor em a gente 

salientar pra pessoa desconhecida que a gente é vereador que isso transparece que somos 

políticos, é uma vergonha e eu entendo e creio que possa ajudar, embora que nem eu salientei 

anteriormente, a gente é bem pequeno mas é um grãozinho aqui, um grãozinho ali, e quando vê se 

torna um torrão, e a gente se torna grande, vamos fazer nossa parte vereador Presidente Claudio 

Lopes, enviar esse documento pra câmara dos Deputados, pra o Senado, pra onde tiver um meio 

de enviar a Brasília, que talvez de repente nos escute. Também quero dizer usando o gancho 

quando falavam em Deputados, quero dizer assim com relação ao Deputado Covatti que já me 

conseguiu uma emenda o ano passado, e uma promessa de uma emenda de um valor bem 

significante pra esse ano de 250 mil reais, e assim como ele honrou no ano passado eu acredito 

que ele vai honrar esse ano também, mas eu quero dizer aos senhores que isso tudo está 

acontecendo, não é porque o Itamar é o vereador, não sou melhor do que ninguém, eu entendo 

muito bem a angustia, os anseios dos colegas, na verdade é o que eu sempre digo lá na Colônia 

pro meus agricultores, eu fui um cara sortudo, de entrar em contato com a pessoa certa, os colegas 

vereadores que tiveram o privilégio de conhecer o Deputado pessoalmente lá em Brasília, se 

encantaram com a simplicidade daquele homem, é um cara diferente, um cara que se importa com 

o povo e tá ai se importando com o povo cristalense. Também Presidente, visitei Porto Alegre hoje, 

fui no gabinete da Deputada Silvana Covatti que é a mãe do Deputado Covatti, também fui na 

Secretaria, da Modernização, Administrativa e dos Recursos Humanos, o nome é bem extenso mas 

eu achei melhor ler pra ficar protocolado na tribuna este nome, falando com o diretor Antônio 

Henrique, que cuida do patrimônio do Estado. E o que me levou lá senhores vereadores? A gente 

vendo este desmando de Brasília, onde afeta nos municípios além do povo, mas afeta muito no 

município, onde a gente vê nossos carros da educação, os carros da saúde e de todas as 

Secretarias, sucateados, e sucateados porque trabalham, são veículos que estão sucateados 
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porque trabalham dia e noite, e também entrando em algumas brigas que nem o ano passado, 

entrei numa briga num bom sentido, com a secretária de educação, onde tem um men ino na 

localidade do Paraiso que com 4 anos de idade ele foi pra escola, e o município por não ter alguns 

veículos pequenos pra buscar as crianças nas propriedades, nas entradas de propriedade, acabou 

buscando mas não levando em casa, e na verdade esse aluno mora mil e novecentos metros da 

estrada principal onde passa o ônibus escolar, e lei diz que o aluno pode caminhar dois mil metros, 

então não houve progresso na nossa briga, eu fui cobrado na época pelo diretor da escola, que eu 

como vereador podia tá lutando futuramente por um veículo pra atender aquela demanda. E 

também agora alguns dias atrás, um mês e meio atrás ou um pouco mais, a gente foi visitado logo 

que a gente teve nosso pequeno Aldoir, fomos visitados pela estratégia de saúde do Alto Alegre, 

onde visitaram minha mãe que mora perto de minha casa, e o meu filho e minha esposa, e quando 

foram sair o motorista não conseguiu fechar a porta do carro, e falou pra mim conseguir um carro 

pra saúde, e aquilo eu fui registrando. Então hoje fui a Porto Alegre encaminha um pedido nessa 

secretaria, de 2 veículos usados, o vereador Leonar disse, “o Deputado Estadual é um pouco maior 

do que nós” financeira os recursos que um Deputado Estadual hoje tem no Estado do Rio Grande 

do Sul é pouco maior que os nossos recursos, então a gente sabendo que é dificilmente o Estado 

vai conseguir hoje repassar um veículo novo ao município, então eu pedi carros usados. Então 

conversei esses dias com a Deputada, ela me fez os encaminhamentos pra onde eu tinha que 

encaminhar e hoje fui a Porto Alegre, protocolei na secretaria, já entreguei em mãos da Deputada e 

assim que passar a eleição, que o próprio secretário, diretor da secretaria  disse pra mim que eles, 

que ano passado já tinham um acordo que no ano da eleição, anterior à eleição eles não estariam 

fazendo doações de veículos, e assim eles mantem, só repassando esses bens depois da eleição, 

então vamos acreditar que isso vai acontecer, vamos superar esses 4 meses ai pra depois chegar 

a luta, mas que nem disse o diretor “ está encaminhado, aquele que chegar primeiro, com certeza 

vai levar a primeira fatia” então tá bem encaminhado os ofícios, solicitando 2 carros, um pra 

educação e o outro pra saúde, e vamos acreditar que depois da eleição a gente vai entra nessa 

luta e vamos ter êxodo nesse pedido que fizemos. Quero deixar um boa noite a todos, um grande 

abraço e até a próxima sessão. VEREADOR DAVI DA GAMA- bancada do PSB: Declínio. 
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VEREADOR CRISTIAN RADUNZ- bancada do PSDB: Declínio. VEREADOR CLAUDIO 

DORNELES LOPES- bancada do PSB: Senhor Presidente, senhores vereadores, eu não ia hoje 

usar a tribuna, até porque não estou muito legal da minha voz, mas devido a fala dos nobres 

colegas desta casa eu tive que usar a tribuna. Eu fico muito feliz em que esta casa trabalhe desta 

forma com seriedade, trabalhe com honestidade e que se preocupe com o bem estar das pessoas, 

eu ouvi e vi na última sessão da semana passada, o vereador Delmar foi muito feliz nas sua fala, e 

disse que nós não tínhamos representantes na nossa região, por isso nós estávamos desta 

maneira, o vereador Cristian relatou também muito feliz, e fez elogios a nossa secretaria de obras, 

isso quer dizer que todos nós procuramos coisas boas pro lugar onde vivemos, isso quer dizer hoje 

com o pedido do vereador Delmar que todos estão de acordo pra que as coisas aconteçam, mas 

eu não poderia nunca deixar de falar e relatar as palavras do vereador Leonar, começamos a 

entender que política partidária  muitas vezes que se faz com defesa de partidos é uma idiotice do 

tamanho do mundo, eu votei no Sartori e hoje eu vejo reclamações dos professores que não são 

pagos, falta de segurança em todos os lugares, hoje eu vejo problemas sérios na CEE, a Corsan 

nem se fala, eu não to aqui colocando a culpa no Sartori totalmente, talvez esse sistema já venha a 

muito antes dele e ele abrasasse esse sistema, e não soube ter uma outra ideia de sistema, mas 

quando se fala em corrupção nesse Brasil, quando se fala em corrupção nos lugares, eu bato no 

peito e digo “ eu to num governo no meu município que não tem corrupção” até hoje eu não ouvi 

falar num governo que trabalha, tá ai gente, quantas vezes o combustível subiu em poucos dias, e 

o município continua trabalhando, pagando decimo terceiro, pagando folha salarial e fazendo seus 

trabalhos nas suas devidas secretarias, disse muito bem o vereador Leonar, quanto que a saúde 

gasta pra levar remover pessoas do município pra outros municípios, tá ai a saúde, a segurança, 

não temos segurança e não é culpa da Brigada, não tem efetivo, quer uma palavra vereador. 

VEREADOR IVAN SPIERING: Agradeço. Me veio à mente, eu estava fazendo uma leitura dos 

relatórios, e esta questão de segurança que o vereador Tadeu relatou, eu tive vontade de 

mencionar ela, mas já que volto ao assunto. Nos foi dada a explicação pra os efetivos locais, foram 

remanejados tanto pra capital como pra outros locais, pra melhorar onde as situações eram mais 

complicadas até a nomeação dos novos, do concurso ne, os novos brigadianos que estariam vindo, 
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mas pasmem a contratação dos 500 novos militares foi reinvocada, o que nós esperamos? Só 

contribuindo, foi revogada hoje pelo Governador do Estado. Não vai ser contratado, já 

desmontaram tudo, fizemos o que agora. VEREADOR CLAUDIO DORNELES LOPES:  Obrigado 

vereador pela fala. Isto nos leva a crer que a nossa administração municipal faz um exercício de 

força, de vontade, de garra, de honestidade pra manter o município, pra manter as nossas coisas 

em dia. Eu fiquei estarrecido quando soube informações da secretaria de saúde que mais de 1000 

pessoas passam, são atendidos pelo posto de saúde no mês no município, é uma loucura, o preço 

do combustível como disse o vereador, os dois vereadores que são agricultores, e o Cristian que é 

de família de caminhoneiro, como tu vai trabalhar? Que verba que tu vai ter? dá onde vai sair 

dinheiro pra manter tudo isso? os municípios já estão quebrados e vão quebrar muito mais, os 

governos  que estão ai, os caminhos feitos pelos Governos, qualquer uma pessoa sabe, isso não é 

um nem dois que roubam, são muito que roubam, mas na política nem todo mundo, nem todo 

mundo é um saco de gato, hoje tá o vereador Itamar fazendo menção ao Deputado que ele está lá 

trabalhando com ele, e eu posso fazer menção aqui a um pré candidato que é daqui da nossa 

região, Dr. Jorge Alberto Griil, nunca ouvi falar de uma falcatrua desse cidadão político, como 

nunca ouvi falar do Pedro Simon não ouvi, e de outros, até porque tem também gente que tem 

caráter, que tem condição de conduzir muito bem as coisas, e aqui bem próximo de nós e isto é 

uma perca pra nós da região do município não ter gente daqui, é uma perca muito grande, mas 

salve assim como o vereador Itamar foi atrás e foi feliz e tá conseguindo um Deputado que lhe de 

amparo, muitos e muitos não fazem isso, vamos citar o vereador Leonar, não é que o vereador não 

trabalhe, o vereador procurou o Deputado dele e foi muito mal recebido, assim como nós do PSB 

fomos a Brasília com pedidos elaborados, visitamos ministérios, secretarias, gabinetes de 

Deputados e aonde a gente não foi legal recebido foi no nosso partido, então isso é uma hipocrisia 

em bater no peito e dizer, o meu partido, o teu partido. Hoje são homens e homens honestos tem 

que se catar a cada lugar assim, que sai contando nos dedos quando tem, mas não é só na 

política, não é só a política que tá desse jeito, todos os segmentos sociais tem corrupção é só ligar 

o rádio, é só entrar nos meios sociais, é só ver tv, então essas coisas acontecem, muito me 

conforta hoje saber que agora os nobres colegas desta casa tenha a certeza absoluta que o Brasil 
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tá desse jeito e que os repasses para os municípios muitas vezes não vem, não chegam a tempo, 

não chegam na hora, mas  o município tem que salvar uma pessoa que chega doente, o município 

numa hora de uma seca tem que fazer poços, tem que levar agua, o município tem que patrulhar o 

interior porque quando não tá na cidade tá no interior, gente é muito complicado hoje você ser 

gestor de qualquer órgão público, muito mais você ser Prefeito. Então é isso que eu digo, chega 

uma hora  que todo mundo tem a mesma compreensão de que as coisas não estão boas, não é só 

fulano e tal, esse tema de corrupção vem de muito tempo, mas aumentou muito, como disse o 

vereador Cesar, em todos os partidos hoje se vê os partidos maiores, são mais grandes, maiores e 

hoje eu digo o seguinte, nessa tribuna eu digo aqui, se arrependimento matasse eu tinha morrido 

porque votei no Sartori, porque foi a grande decepção minha da política, eu esperava mais dele e 

eu acho que o Sartori é um cara honesto, é um cara que tem uma repercussão muito boa no seu 

caráter, mas como gestor os órgãos que mais precisava ser tratado com carinho, que é a 

segurança, a educação e a saúde, não vou aqui culpá-lo totalmente, talvez vem de outro sistema lá 

de cima, mas a grande culpa disso tá acontecendo hoje é do PT, a grande culpa disso acontecer é 

do PT, porque o PT teve grandes problemas na conjuntura nacional e deixou o Temer, confiou no 

Temer. Se o Temer talvez não fosse o vice do PT, hoje estaria outra pessoa no lugar dele e talvez 

estivesse melhor ou pior, não sei, mas a conjuntura que está ai dá arrepios, e você sair, pedir, ter 

vozes, pra muitas pessoas que vão vir e que você como representante do povo, nós desta casa ter 

que pedir. Então pense bem, honestidade, seriedade e respeito com as coisas é muito importante, 

a segurança está atirada as traças é assalto pra tudo que é lugar, é problema que se vê em todos 

os lugares, e nós não vamos culpar a Brigada de jeito algum, a gente sabe as situações precárias 

que a Brigada tem de trabalhar, e sabe que o efetivo que eles tem nesse município é muito 

pequeno, então esse é o meu relato de hoje e eu não poderia deixar de parabenizar esta casa,  a 

fala de todos os vereadores, encaminhar esse documento vai ser encaminhado, e com certeza 

colegas vereadores, certamente vai chegar a um ponto que vai ficar muito difícil de suportar está 

grande crise que esta, quer uma palavra vereador. TADEU TOMASZESWKI:  Desde que o 

Governo do PT desarmou os agricultores de bem, está continuando isso, no interior não dá mais 

pra viver porque roubam tudo que a gente tem, e daí a gente tem que pagar as contas e não 
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consegue, isso é um caos, nosso povo lá na nossa região estão vindo pra cidade, então é um caos. 

Obrigado. VEREADOR CLAUDIO DORNELES LOPES: Obrigado vereador. Só pra contemplar as 

suas palavras, não adianta nada pra sair do interior e vir pra cidade, o problema está em todos os 

cantos  e em todos os lugares e quando eu disse aqui que o culpado era o PT, ele é culpado por 

ter colocado o Temer, porque ele é muito pior que todos os caras do PT que estavam lá antes, é 

muito pior, pode ter certeza absoluta disso, o Presidente Temer, Presidente da República, hoje o 

sistema que ele vive, o sistema que ele governa é muito pior do que os governantes do PT que 

estavam lá, mas ele foi o vice da Dilma, houve todo esse embrulho e ele hoje é o Presidente do 

Brasil e tá ai a paralização dos caminhoneiros, muitos deles sendo impedidos, coisa que se fazia 

panelaço, coisa que se gritava hoje o povo está reprimido porque muitas coisas que aconteciam 

hoje nas manifestações não estão acontecendo, está certo o vereador Leonar, tem mais é que 

protestar com educação, com respeito, mais o povo brasileiro não aguenta mais essa situação que 

está acontecendo, era isso que eu tinha pra hoje. Nada mais havendo, 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, 22 de Maio de 2018. 
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