
 

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

1 

"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 
 
 

ATA N° 023/2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO 

ORDINÁRIA. Ás dezenove horas do dia 15 de Maio de 2018 nas dependências da Câmara 

Municipal de Vereadores de Cristal, sob a Presidência da Vereador Claudio Dorneles Lopes, 

reuniram-se os Senhores Vereadores conforme registro no livro de presença: Cristian Radunz, Davi 

da Gama, Delmar Maass, Itamar Medeiros da Silva, Paulo Cesar Flores de Oliveira, Tadeu 

Tomaszeswki, Leonar Tuchtenhagem, Ivan Spiering, Claudio Dorneles Lopes. Dando continuidade 

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

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. Oficio.N°55/2018- Secretaria Municipal de Planejamento, 

Industria e Comercio. Convite: Audiência Pública - dia 29 de maio, as 17 horas na câmara Municipal 

de vereadores/ Capão da Amizade. Folder: Softine Informática- Laudo Técnico. Folder: 

Comunicado- de acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberações de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação. Convite: Conselho Municipal de Desenvolvimento- COMUD. CRISTAL/RS, dia 16 de 

maio as 14 horas no Centro de Apoio ao Trabalho da Mulher. Oficio. N°0108/2018- Assunto: Credito 

de Recursos Financeiros- Organização Geral da União.  Boletim: DPM- EDUCAÇAO. Temas e 

cursos a disposição de todos os vereadores. Convite: oficio circular n°052/2016- Audiência Pública 

do Hospital Público Regional 100% SUS na região Sul- dia 28 de maio de 2018, as 14 horas/ 

Pelotas. Convite: CRA-RS.  Audiência Publica, que ocorrera no dia 29 de maio de 2018, das 9 h as 

12:30 na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul/ Pelotas. Folder: IGAM- agenda de Cursos. 

A disposição de todos desta casa. Convite:  43° Seminário de Capacitação em Administração 

Publica Municipal. Temas e palestras a disposição de todos os vereadores. Folder: UVERGS. 

86°Seminario de Capacitação e Gestão Publica Contemporânea. A disposição de todos os 

vereadores da casa. Folder:  Bolsas EAD. Programa de bolsas de Pós-graduação a distância. A 

disposição de todos desta casa.  Convite: 8° Encontro Nacional de Vereadores. Dias 5, 6 e 7 de 

junho de 2018 / Brasília-DF. A disposição de todos da casa. Boletim: CNM. A disposição de todos 

os vereadores. Boletim: SindiTabaco- 100 anos de Parceria. A disposição de todos os vereadores 

desta casa. Boletim: INLEGIS- Consultoria e Treinamento. Temas e demais assuntos a disposição 

de todos os vereadores.  Após passou-se as dezenove horas e 24 minutos, ORDEM DO DIA: 
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PROPOSIÇÕES: Preposição do vereador Claudio Dorneles Lopes- Requer a Realização de 

Sessão Solene no dia 17 de maio de 2018. Requerimento Aprovado por Unanimidade. PROJETOS 

DO LEGISLATIVO: Não houve projetos do Legislativo. PROJETOS DO EXECUTIVO: Não houve 

Projetos do Executivo. GRAN EXPEDIENTE: VEREADOR DORNELES LOPES- bancada do PSB: 

Senhor Presidente, nobres vereadores, boa noite a todos. Vou usar rapidamente a tribuna no dia de 

hoje, vou falar em poucos minutos o que devo dizer. Quero salientar o trabalho nesta semana e na 

semana passada como já tinha reintegrado essa casa, da Secretaria de obras em virtude do 

trabalho, da cidade, hoje presenciei novamente o trabalho da secretaria de obras colocando canos, 

trabalhado na limpeza de uma área pública e abrindo as bocas de lobo, patrulhando a cidade, então 

eu queria salientar, a secretaria de obras como já falamos em outras ocasiões, é uma secretaria 

que trabalha com poucos recursos, muitas vezes cobramos e cobramos muito, e eu sou um que 

peço isso também, mas se vê o trabalho da Secretaria quando ela não está trabalhando aqui, ela 

está trabalhando no interior nas estradas, eu tive no interior do município no final de semana 

embora chovesse bastante a poucos dias, a estrada tá boa, está tranquila pra andar. Então eu 

gostaria de saldar essa particularidade de que a secretaria de obras trabalha bastante, tem 

funcionários dedicados e estão trabalhando muito. Queria parabenizar também a secretaria de 

Agricultura pelo belo trabalho que tem feito também no interior do município, a gente sabe do 

ocorrido da seca, e foram feitos os números hoje ainda nos trazem e nos dizem, foram feitos várias 

aguadas, vários poços, foi entregue vários litros de agua potável, e isso é um trabalho que  requer 

bastante sacrifício da secretaria tanto de obras como a de Agricultura que trabalham quase que 

conjuntamente. Também quero salientar e dizer sim da minha felicidade hoje vendo números 

também, da secretaria de Educação, do montante de alunos que estudam, que hoje cursam 

também um curso, fazem faculdade fora do município e tem um custeio, uma ajuda do município, 

por isso é que eu volto a reiterar e com muito orgulho de que um município que se preocupa 

bastante com Educação e tem que ser salientado fortemente, porque no mundo em que vivemos 

hoje, a educação realmente, com certeza e a saúde são prioridades nesse planeta terra, e também 

saldar sempre a secretaria de saúde, são números bastante fortes, todos os dias a gente está em 

contato com  a Secretaria, tem bastante pessoas que o centro de saúde atende, que faz remoção, 
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que tem ali um remédio, que tem ali o atendimento e por isso fico feliz aqui que os colegas tenham 

aprovado por unanimidade o requerimento de fazermos uma homenagem ao dia, a semana da 

enfermagem no Estado, os enfermeiros que muitas vezes são muito menos lembrados, a gente 

lembra sempre do médico que nos atendeu, nos deu remédio, mas muitas vezes a gente acaba 

esquecendo que o enfermeiro, aquelas pessoas são as que nos prestam os primeiros socorros, que 

estão ali com sua mão estendida e nos ajudando, então parabenizar a casa e agradecer muito, é 

uma homenagem extremamente justa a que a gente possa se referir e homenagear os enfermeiros 

que fazem parte de uma saúde de nosso município, que na minha concepção a nossa saúde é bem 

acima da média. Muitas vezes criticamos os órgãos do nosso município e queremos o melhor e 

sempre vamos querer o melhor, muitas vezes a crítica é para que se construa, mas muitas vezes 

não ligamos a tv, não ouvimos um rádio naquele dia, e não nos deparamos com as coisas 

lamentáveis que existe, principalmente na área da saúde e da segurança pública, é toda hora se 

vendo problemas, é toda hora vendo coisas lamentáveis, e graças a Deus gente, o nosso município 

a gente pode dizer isso, a gente tem o índice pequeno de violência e temos uma saúde muito boa, 

e temos uma educação muito boa em nosso município,  e temos problemas temos sim, em todos os 

lugares do planeta vai ter problema, mas sempre se acha uma solução. Então mais uma vez muito 

obrigado por este requerimento ser unanimidade deste dia, nessa sessão solene que acontecerá 

nesta quinta-feira as 18 horas nessa casa. Obrigado. VEREADOR IVAN SPIERING- bancada do 

PSB: Senhor Presidente, colegas vereadores, aqueles que nos honram com sua presença nesta 

noite e nesta casa, também aqueles que estarão nos ouvindo pela transmissão na rádio, da sessão 

da câmara de vereadores desta noite, boa noite. Tenho comigo, desde o começo do meu mandato 

de acompanhar todos os trabalhos que são feitos, e não é diferente de no mínimo uma vez por 

semana, onde faço minhas andanças ou pelo interior, ou pela cidade verificando alguma demanda, 

de estar indo diretamente a secretaria competente e ali observar qual é o cronograma de trabalho, 

e se talvez aquela demanda se encontra dentro daquela área. Talvez com esse parecer de ontem 

mas está bem atual, contemple já a demanda do vereador Leonar, também depois posteriormente a 

demanda do vereador Delmar, a estrada Kraft devido as chuvas ela permaneceu, quem andou 

pode ter visto com muito tempo com agua sobre as ruas, e os canais porque a agua estava indo, 
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então foi feito uma limpeza, está sendo feito já, aconteceu a limpeza dos canais dos dois lados, tem 

um grande movimento de caminhões ainda lá naquela região, é necessário, mas ali já está sendo 

feito todo o cascalha mento, serviço de patrola, tá praticamente pronto, se não terminou hoje deve 

ter terminado ou amanhã no máximo, e pós isso ela está se deslocando da mesma forma pra 

estrada do Capão das cinzas, toda aquela área onde o vereador mencionou, que com certeza já foi 

visto, ali tem situações que precisam ser reparadas e será feito da mesma forma, limpeza, 

cascalhamento das áreas mais baixas onde é preciso, e os reparos destes locais indicados ai. 

Também está sendo feito na estrada geral do gordo, tem uma máquina lá, uma retroescavadeira 

fazendo as duas laterais da estrada, limpando todo o canal, analisando que a agua corra para os 

dois lados, estamos chegando ai perto do inverno e depois as situações se complicam mais, então 

antecipando essa situação, já tem uma máquina lá fazendo isso, terminando praticamente o serviço 

amanhã, e ai o que termina ali no Capão das cinzas estará lá acontecendo todo cascalhamento e 

patrulhamento daquelas estradas, então como informação diante de alguns locais que estive 

visitando, as contempla as mesmas demandas, de certa forma ai coloca a par das demandas 

solicitadas, também tem uma patrola já vereador, daí eu coloco, está lá no Bom Será, ela vai fazer 

o travessão no Medina ela vai ir até a colônia lá em baixo, estará fazendo as entradas, os acessos, 

todos eles já estão encaminhados e estará sendo com certeza solucionada aquela situação. A 

respeito da Vila Formosa, foi feito uma limpeza essa semana e o vereador traz isso, da questão 

daqueles canos, ali vai muito além que de repente solicitar quando eu fui, se lembram a poucos 

dias a Empresa que esteve fazendo o bueiro, fez uma parte de canalização que auxiliou bastante, 

mas essa parte que bem de cima que ela foi povoada posteriormente, ela é uma bacia, é um baixo 

e creio que com aquela cano de trinta, porque não permite mais do que aquilo ali, verificando com o 

pessoal daquela empresa  algumas situações que eles tinham uma equipe técnica junto, ela tem 

rocha embaixo, tem pedra, ela não pode ser aprofundada, talvez a solução fosse levantar ali uns 70 

centímetros de aterro, e se tiverem me ouvindo amanhã vão dizer assim, “ mas o que o vereador  

quer enterrar nossas casas tudo” é isso que vão falar, mas não é isso que eu estou dizendo, pra 

solucionar o problema de esgoto, talvez essa seria a solução apontada por uma equipe técnica, de 

estar levantando desde a decida até lá mais ou menos na Igreja ali no Airton mais ou menos ali que 
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tem o bueiro aonde a agua passa por outro lado e ai então depois da venda do Doir ali a agua já 

corre naturalmente  então vai embora, então de fato aqui em cima tem uma situação conhecida 

pelos moradores já desde antes de se estalarem ali, então ela é bem preocupante e bem extensa, 

então de repente não vai ser uma simples situação de um cano ali que vai resolver aquela situação, 

pois não vereador. VEREADOR LEONAR TUCHENHAGEM: Só pra colaborar, aqueles canos da 

entrada da Vila Formosa que vai até a igreja ali, eu falei muito pra colocar aqueles canos, fo i na 

gestão passada, e foi colocado que não tem como o senhor mesmo disse, que não tem como 

colocar cano, as casas ficaram muito perto da rua, então foi colocado cano de 20, canos finos até a 

entrada ali e dos dois lados até onde era o antigo Beto Bar, todos sabem onde é que é, ali não sei o 

que vai ser feito mas a situação ali é bem crítica, os canos entupiram tudo, então é só pra contribuir 

mesmo. VEREADOR IVAN SPIERING: Com certeza, e a agua não tem pra onde ter fluxo, então 

tem uma situação ai que se é sabedor, conhecedor mas a preocupação é constante mas quando 

essa equipe teve ai, com técnicos, com aparelhos, então tem como verificar bem mais a fundo da 

real situação que tem ali instalado. Também, assim como o vereador Claudio falou do que está 

sendo feito na cidade, principalmente no bairro Panorama, a limpeza das bocas de lobo, colocação 

de canos de algumas áreas que ainda não tinham, outras ainda estão faltando, mas aos poucos 

está sendo concluído o trabalho ali, mas uma das coisas que o vereador Claudio falou, citou várias 

vezes aqui, que me surpreendeu muito na semana passada, só no bairro Panorama saíram 157 

cargas de entulho, isso não é de galho de poda nem de lixo, é de entulho, quanto custa isso? Então 

tem como uma boca de lobo funcionar, tem como um cano correr uma agua? É complicado. Mas 

está sendo feito os serviços, esperamos assim e precisamos sim do entendimento de toda a 

comunidade, de cada um de nós fazer a sua parte, na semana passada alguém me ligou e uma das 

bocas de lobo estava transbordando de fato, largando agua pra cima da rua, exalando mau cheiro, 

é terrível mas se tu vai olhar o que tinha dentro dos canos, não tem como a agua sair, então cada 

um precisa fazer a sua parte, cada um contribuindo, auxiliando, fiscalizando, chamando atenção 

daquele entulho mal  depositado, vai evitar muita coisa e dar muito tempo de duração ao trabalho 

que está sendo feito. Concluo assim também que na semana passada, na quarta-feira  veio o 

convite a essa casa, ao qual me fiz presente, ao CONAE 2018 que é Conferencia Nacional da 
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Educação, ela aconteceu a nível municipal na quarta passada no Centro de Integração das 

Mulheres e estará acontecendo no dia 16 e 17 a nível regional em Camaquã, também me farei 

presente, estou assim representando uma das comissões do município, aonde estará sendo 

avaliado o Sistema Nacional de Educação, aonde ali é debatido aonde foi feito o cronograma geral 

Nacional do Sistema de Educação, e aonde a oportunidade neste momento de estarmos vendo 

alguns pontos necessários a mudança, e aonde se criara um debate no dia 16 em 8 pontos 

separados, 8 audiências separadas e no dia 17 teremos então a geral, a votação e a aprovação das 

mudanças do Programa do CONAE, do programa de educação, então o convite foi aberto ai pra 

todos os vereadores, só comunicando que estive presente e está acontecendo isso, então dias 16, 

e 17 estará acontecendo em Camaquã a nível regional. Fiquei contente de perceber que o nosso 

movimento pela duplicação da BR116 mais uma vez ele saiu vitorioso, ele teve força, criou corpo, 

porque foi garantido o repasse mínimo e que fechou aquela demanda que almejavam 2018 para 

que as obras não parassem, então em audiência pública recebida pelo Presidente em exercício, a 

comissão representando os Senadores, Deputados Federais que brigam e defendem a causa da 

duplicação da BR116 foram recebidos então pelo Presidente, também pelo Ministro dos transportes 

e garantido o recurso ai de 29 milhões e meio que faltavam pra contemplar, então fechamos os 

100, mais 99 milhões, então isso  era uma demanda que tínhamos para que as obras não 

parassem durante este ano,  mas precisamos continuar mobilizados, acionando os nossos 

Deputados, porque ano que vem precisamos que mais recursos sejam colocados no orçamento 

Federal. Semana que vem, estava olhando é final do mês de maio, temos ai praticamente todas as 

definições das nossas eleições Federal, Estadual aonde estarão sendo decididos os nomes, quem 

sabe que nós estaremos nos posicionando, defendendo, como aquele menos pior talvez que 

represente ou que tenha condições de conduzir a nossa nação, o nosso Estado, que cada um de 

nós, cada um possa estar conversando, dialogando, e se tiver alguma forma de se expressar nós 

temos dia 26 a convenção onde somos delegados, temos a condição de opinar sobre o nosso 

Partido, mas que cada um faça pelo seu e possamos buscar da melhor forma, trazer a direção do 

nosso estado, do nosso País pra que se retome o crescimento e o desenvolvimento. Muito 

obrigado, boa semana a todos. VEREADOR LEONAR TUCHENHAGEM- bancada do PDT: 
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Declínio. VEREADOR TADEU TOMASZESWKI- bancada do PSB: Declínio. VEREADOR PAULO 

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

DA SILVA- bancada do PSB:  Senhor Presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste 

e ao público que vai nos ouvir através da emissora de rádio no dia de amanhã, meu boa noite a 

todos. Primeiramente quero fazer o uso desta tribuna pra estar parabenizando as mães pelo dia de 

domingo que foi o dia das mães, a todas as guerreiras, em primeiro lugar a minha mãe, segundo 

lugar a minha esposa, quero deixar meu grande abraço a elas, e a todas as mães cristalenses. 

Também quero parabenizar o Presidente Claudio pela iniciativa da sessão Solene no dia 17 

próximo, que homenageia os enfermeiros, pela semana da Enfermagem, quero dizer que nossos 

enfermeiros do município estão de parabéns pelo belo trabalho que fazem, onde a poucos dias 

precisei, e quem me recebeu primeiramente foram os enfermeiros  daqui da nossa unidade base do 

município, também respondendo um pouquinho a reinvindicação do vereador Delmar, também já o 

vereador Ivan do relato dele também já falou sobre isso, sobre a estrada da São Geraldo até a 

Pedra Partida, como citou o vereador, aquele povo de lá tem entrado muito em contato comigo, 

perguntando o porquê da ausência das maquinas naquela comunidade, então semana passada 

entrei em contato com o Secretario Arlei e ele me deu garantia que ainda esta semana estará 

voltando a patrola na Serrinha pra atender toda aquela região da divisa com Canguçu que tem as 

travessas ainda pra patrulhar, talvez descendo pro Paraiso pra fazer alguma coisa  e outra patrola 

também descendo a São Geraldo rumo ao Bom Será, então vamos acreditar que tudo isso vai 

acontecer porque na verdade precisa acontecer, porque essas duas localidades lá do 4° distrito tá 

em péssimas condições, mas a gente acredita que ainda essa semana estará entrando essa 

máquina pra lá pra estar resolvendo o problema. Também gostaria de falar um pouco sobre essas 

primeiras cestas básicas que veio do Estado, que tem gerado um pouquinho de desconforto lá no 

interior do município, as pessoas se perguntam “porque que meu vizinho recebeu, porque eu não 

recebi?” “O que aconteceu, será que deu seca só do outro lado da sanga?” e a gente vem 

explicando pra eles, mas também quero utilizar está tribuna também, pra estar explicando um 

pouquinho o porquê que aconteceu isso ai. Então, nessa primeira leva a Prefeita conseguiu com a 

Defesa Civil do Estado, 282 cestas básicas, e não houve outra saída, o Estado só libera pelo 
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cadastro único, pelo número do benefício de alguém que tenha recebido, ou tentado receber do 

INSS, e não houve jeito, não tem outro meio, então acaba que o município tendo que pegar e 

levantar todos os guias do interior do município e mandou pro Estado então veio por ali, então tá ai 

a explicação, o porquê que um recebeu e o outro não. E agora veio outra leva, que ai sim pela Dap 

então já é escolhida pelo município e talvez aquele que não se enquadrou esteja se enquadrando 

agora com essa outra leva de 219 cestas. Então quero deixar esse relato a todos, se alguém querer 

mais explicações me procure, me ligue, que eu posso estar explicando a real história, sei usar 

politicagem em cima pra distorcer as coisas. Quero deixar meu boa noite a todos e uma ótima 

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

Presidente, senhores vereadores que estão no nosso Poder Legislativo, um boa noite a todos, os 

que nos ouvem pela rádio, nosso povo cristalense que está sempre atento ao trabalho dos 

vereadores, meu boa noite, e agradeço a Deus mais uma vez estar nessa tribuna. Quero senhor 

Presidente e senhores vereadores, quero falar me anteceder aos demais vereadores, aonde fui 

procurado a pedido dos moradores da colônia São Geraldo, a questão das estradas, eu citei essa 

estrada como bem falou o vereador, da entrada do Zinho, que é umas das péssimas, uma das 

piores que estão, está ruim um ladeirão mas tá intrafegável, não tem como os produtores retirarem 

o seu produto, elas me pediram pra eu pedisse essa reivindicação pra Secretaria competente, tanto 

é que na estrada grande já estão patrulhando com o próprio trator em partes, mas como falou os 

demais vereadores creio que o secretario está tendo um cronograma de serviço, tanto é que foi 

explicado aqui e após essas demandas do Capão das Cinzas, o vereador também estava 

relatando, ele vai estar ai no interior e vai está refazendo as estradas, e a questão da roçada, além 

da patrulhada, a roçada foi falado também que o mato está tomando conta, muitas vezes não passa 

um ônibus, um caminhão, o produtor disse que ele tem que enfiar o carro num canto pra que não 

arranhe o carro nos galhos,  porque não tem como passar um caminhão em certos lugares, porque 

o mato tá vindo, então creio que também vai ter um trabalho dentro desta situação desta questão 

do mato ali. A questão da Formosa, também fui procurado já várias vezes, já não é desta forma, e 

aonde o vereador explicou, e eu bem falei no sábado, que eu não tinha questão técnica, tem que 

ter uma situação de nível, porque quando se trata de canos, se trata de obras, são questões 
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técnicas de nivelamento tem que ser corrigido e assim exercido o trabalho, tanto é que nós 

sabemos por uma questão de urgência e exigência, da Rua Camaquã  uma parte que vai até o 

hotel também tem umas pedras ali né, e foram colocados os canos e hoje a gente sabe que tá, tem 

algumas partes entupidas outras não, a uma rocha de pedra em baixo que não tem como colocar 

os canos devidamente a nível pra que tenha escoamento e quando da as enxurradas é um estouro 

pra tudo que é lado, eu creio que talvez na Formosa seja a mesma situação, mas quando o 

vereador Leonar ressaltou que é um cano de 20, além dele ser menor, ele vai entupir mais rápido, 

talvez colocando cano de 30 vai demora mais, mas também não vai resolver o problema, como 

falou o vereador, tem que ter algum trabalho feito de  algum técnico, que seja bem feito pra que 

amanhã ou depois não aconteça como vai acontecer na Rua Camaquã, ali naquela parte do hotel 

que vai ter que ser retirado todo, mas é por um tempo pra não estar valo a céu aberto aonde os 

moradores estão ali, como na Rua Camaquã já amenizou, antes era agua correndo fora né, já 

melhorou mas não é o ideal mas amenizou, mas creio que a secretaria competente vai estar 

avaliando e vendo de que maneira talvez alguma coisa urgente pra amenizar o mal cheiro, porque a 

questão é o mal cheiro, os moradores estão todas as manhas acordando com aquele mal cheiro, 

acaba acostumando com uma coisa que não devia de acostumar, mas creio que vai ser resolvido. 

A questão da duplicação estava vendo a notícia, por meios das emissoras e a questão dos 

Deputados dando noticia e o vereador Ivan bem falou aqui, creio que as mobilizações elas tem 

resultados, tem sim como bem falou o vereador, precisasse se mobilizar tanto é que participei, 

estive junto com, quando se abraça num todo não é partido A, B ou C , tanto é que esse movimento 

não tem partido, esse movimento é um movimento pra que nós da região seja visto com outros 

olhos, parece que Brasília tem pouco olhar pra Região Sul , o  olhar é mais pra Porto Alegre e 

Serra, parece que passou de Guaíba pra cá se esqueceu o Rio Grande do Sul, eu vejo que 

precisamos fazer mais mobilizações num bem geral de todos pra que Brasília olhe com um olhar 

diferente, tanto é que eu vejo que está fazendo um bom trabalho lá em Pelotas, a questão da 

Cultura, da questão da Fena Doce é que está sendo votado um projeto, discutido o projeto lá pra 

que seja num momento, um marco que fica, Pelotas tem algo diferente, novo e bom pra oferecer, 

eu vejo assim que precisamos nos mobilizar como falou o vereador Ivan e nos mobilizar mais pra 
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que eles olhem de fato e vejam que realmente nós estamos praticamente abandonados, nós 

precisamos da bolada de recursos que o nosso Rio Grande do Sul produz e produz bastante, 

mesmo com a seca o nosso Rio Grande do Sul é farto em grãos, é abençoado em grãos, mesmo 

com a situação de seca que ocorreu na região local  nossa aqui, está sendo uma super. Produção 

no geral de colheita de soja, vejam bem como nós somos abençoados, e mesmo assim parece que 

Brasília ainda não despertou pro povo trabalhador que nós somos, e diante disto eu quero dizer que 

vamos estar sempre em contato com os Senadores, com os Deputados Estaduais e Federais pra 

que não fiquem com os olhos vendados pra essa situação da duplicação, 100 milhões é pouco, 

mas está vindo e deveria de vir mais, deveria de ter liberado mais recursos, mas vamos nos 

contentar com esses 100 milhões e vamos lutar pra que o ano que vem se tenha mais recurso. E 

falar de eleição como falou o vereador, falar de eleição é uma situação complicada, olha vou dizer 

bem franco, sou político mas muitas vezes o bom sempre paga pelo ruim, e nós acabamos muitas 

vezes ouvindo situações que temos que ouvir, por certos políticos corruptos que nos desmoralizam 

como políticos, mas nem por isso nós devemos escalar e de mostrar e de avaliar antes de apoiar, 

seja Deputado Federal, seja Deputado Estadual ou seja Governador ou seja Presidente, seja que 

partido for, eu tomei uma tese, um compromisso comigo mesmo que pra Presidência da República, 

se for concorrer um Presidente do meu partido que eu achar que eu não concordo com a carreira 

política que ele teve atrás e avaliando a história dele, não vou apoiar ele, não vou apoiar porque 

não é partidário, porque eu tenho que ver o bem geral de todos, eu estou aqui por uma sigla 

partidária estou, mas uma situação de nação aonde envolve decisões que praticamente 80% dos 

recursos ficam em Brasília, vamos colocar mais porque a dinheiro pra tudo que é lado, mas vamos 

dizer que 80% do recurso do valor que nós pagamos, dos nossos impostos estão lá, eu não posso 

fechar os olhos porque é meu partido, não sou obrigado a apoiar, principalmente pra Presidente, eu 

tenho que avaliar e analisar de fato quem vai fazer a diferença, quem vai tentar pelo menos agir 

com autoridade, de tentar organizar um pouco esse País que está totalmente desorganizado e sem 

rumo. Era isso ai, Deus abençoe a todos. VEREADOR DAVI OLIVIERA DA GAMA- bancada do 

PSB:  Declínio. VEREADOR CRISTIAN RADUNZ- bancada do PSDB: Senhor Presidente, senhores 

vereadores, primeiramente eu gostaria de estar parabenizando a todos os enfermeiros do nosso 
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município, a gente vai ter a sessão Solene agora dia 17, ontem mesmo eu fui levar meu pequeno 

pra vacinar, onde fomos muito bem atendidos pela enfermeira Naiara, por isso até no início da 

sessão já quis aprovar, antes que meus colegas fossem favoráveis, e dizer que se tratando de 

saúde sempre serei favorável, já foi falado pelo colega aqui, saúde, educação é o caminho pro 

primeiro passo, a gente deve estar buscando  pra acatar nossa população. Em relação a Secretaria 

de Obras como foi colocado pelos colegas aqui, como nós já falamos em conversa com o próprio 

secretário, é uma secretaria que trabalha muito mesmo com poucos recursos e desta forma eu 

queria parabenizar o secretario e a todos da secretaria pelos serviços que estão sendo feitos, em 

especial um pedido eu junto diretamente com o Secretario, muitas vezes a gente faz preposição, 

mas por se tratar de ser uma cidade pequena e a gente pode pedir diretamente , queria em 

especial está agradecendo o pedido, não vou citar esse pedido porque as pessoas beneficiadas e o 

próprio secretário sabem, queria só estar parabenizando a secretaria por estes serviços que estão 

sendo prestados. Também em relação a secretaria de obras também teria o mesmo pedido do 

vereador Leonar que já tinha me feito esse pedido em relação aos concertos do Capão das Cinzas, 

e também como foi colocado pelo colega Ivan essa agenda de serviços que estarão sendo feitos 

pela secretaria, ficamos muito felizes que em breve estarão ali fazendo esses concertos, e saber 

que aquelas pessoas vão estar sendo ouvidas e recebendo aqueles cuidados que necessitam. E 

em relação a nossa ida a Brasília hoje tive junto com o secretário Sandro, passando pra ele 

algumas informações, dados do que trabalhamos lá, e nessas últimas semanas, eu juntamente com 

o vereador Delmar estivemos cobrando respostas do que a gente foi ver lá e do que prometeram, e 

tive cobrando junto aos gabinetes, seus Assessores  e hoje a gente pode constatar que além de 

cadastrada , empenhada ela está em avaliação pra pagamento e segundo o secretário me passou, 

seria um bom sinal, assim como o valor da ambulância em relação ao ministério da Saúde, que 

poderá ser pago a qualquer momento, não estão pagas ainda, mas estamos cobrando, mas já é um 

bom caminho esses valores, em relação a ambulância, ficamos felizes assim pela cidade, que ser 

para benefício de todos. Seria isso, queria desejar uma boa noite, e uma abençoada semana a 

todos. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os e trabalhos e lavrada a presente Ata que 
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após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e pelo 1° e 2 ° Secretário, Sala das Sessões, 

15 de Maio de 2018.  
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