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ATA N° 034/2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO 

ORDINÁRIA. Ás dezenove horas do dia 7 de Agosto 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: Ivan Spiering, Itamar 

Medeiros da Silva, Cristian Radunz, Delmar Maass, Davi da Gama, Tadeu Tamaszeswki, Ivan 

Spiering, Leonar Tuchtenhagem, Paulo Cesar Flores de Oliveira, 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:  Não há correspondências. As 

dezenove horas e cinco minutos passou-se para a ORDEM DO DIA: PROPOSIÇÕES. 

Preposição do vereador Davi da Gama(PSB) – Pedido de Informação. Que seja enviada a 

correspondência ao Poder Executivo Municipal, a Secretaria de obras solicitando a 

esclarecimentos a cerca do contrato com a Empresa Linter sobre a coleta de resíduos. 

Preposição do Vereador Ivan Spiering (PSB)- envio de correspondência ao DAER solicitando a 

reparação da estrada do Palanque e também da Ponte sobre o Arroio Palanque.  PROJETOS 

DO LEGISLATIVO: Não há projetos. PROJETOS DO EXECUTIVO: Projeto 015/2018- abre 

credito especial no valor de $65.630,00 e da outras providencias. Apresentado baixou 

comissões. GRANDE EXPEDIENTE:  VEREADOR LEONAR TUCHEHAGEM- 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: Senhor Presidente, colegas vereadores, comunidade que nos 

assiste, e os demais que nos ouvem no dia de amanhã através do programa de rádio, boa 

noite a todos. Senhor Presidente, na verdade até ia declinar hoje, mas lembrei da grandiosa 

festa que ocorreu lá no 4° distrito no último domingo e não posso deixar de usar essa tribuna 

pra parabenizar aquela comunidade, aqueles festeiros, todo povo envolvido com aquela 

comunidade, onde deu aquela belíssima festa, onde eu sempre saliento que é a maior festa do 
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interior do nosso município e é uma festa que anda em crescimento, então com certeza nos 

próximos anos, cada vez será melhor ainda, quero deixar meus parabéns a toda comissão 

organizadora daquela festa e também um grande abraço a todos, e até a próxima sessão. 

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

bancada do PSB:  Senhor Presidente, senhores vereadores, agradeço a Deus mais uma 

oportunidade que ele tem nos dado de subir a essa tribuna. Primeiro justificando a respeito da 

proposição que eu fiz hoje, e na verdade eu por ser líder de governo, por ter um contato muito 

próximo e diário com o Executivo, normalmente nós não fizemos proposições, nós somos 

atendidos mediante conversas e reuniões, mas nesse caso que vem sendo frequente é um 

caso aonde eu como vereador optei fazer uma preposição e ajudar digamos assim o Poder 

executivo a cobrar e aquela comunidade a ter aquilo que é direito, é um serviço que é pago e 

muito bem pago pela Prefeitura, é um serviço prestado por uma empresa terceirizada que 

recebe dentro de um contrato e que muitas vezes nós acabamos no dia a dia a informação até 

nem chega até a própria secretaria competente, mas que aquela comunidade precisa com 

urgência de que esse problema seja resolvido, ora como vereador a medida que nós ligamos 

pra empresa, que nós ajudamos a cobrar ela, nós somos, temos a obrigação é claro de fazer 

isso, e somos solicitados, uma vez, duas, mas também não devemos ficar toda hora tendo que 

ligar para uma empresa pra ela cumprir aquilo que ela contratou e que ele recebe, a 

comunidade do Cordeiro se organiza, as pessoas recolhem lixo e colocam na frente da casa 

dela, a empresa recolhe o dia que ela bem quer, e quando não não recolhe não avisa nada pra 

ninguém, quando ela esquece ou deixa de passar ali porque o caminhão enche, o lixo fica na 

frente, a comunidade fica sem entender o que aconteceu, nos perguntam e nos falam, e nós 

acabamos ligando, mas o lixo realmente não é recolhido no dia que é feito, e o contrato prevê 

que o recolhimento seja semanal, então a minha preposição ela vai de encontro com o 

contrato, porque só somos cobrados pela comunidade pra prestar o serviço, a empresa deve 
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ser cobrada também pra que ela cumpra aquilo que foi contratado, de certa forma se ela não 

está conseguindo cumprir, é o que eu quero ter a certeza que ela não está conseguindo 

cumprir com o  contrato dela, então que vamos rever esse contrato, mas o que não pode é a 

comunidade ficar na passada do caminhão, ficar como tem ficado, a cada 10,15 dias acontece 

a mesma coisa sempre, sem recolher o lixo, não é a primeira vez, não é a segunda nem a 

terceira, são várias vezes que nós recebemos fotos de pessoas que organizam o lixo, deixam 

na frente da casa e simplesmente não é recolhido, então minha proposição na justificativa o 

porquê, e eu tenho uma tranquilidade muito grande porque várias vezes entramos em contato 

com a empresa, só que eu acho que chegou um momento de nós parar um pouco de estar 

lembrando eles daquilo que eles tem obrigação de cumprir. Da mesma forma eu gostaria um 

pouco de, Cristal no final de semana incrivelmente pra quem gosta de atividades, nós tivemos 

no final de semana o Moto Bike, tivemos matiada na praça, tivemos festa no interior, tivemos 

almoço no interior, tivemos almoço no CTG mas nós não conseguimos em todos esses 

eventos, infelizmente pelo mesmo horário não podemos ir em todas, então eu particularmente 

eu quero aproveitar o espaço, na pessoa do Presidente, do seu Nelçi Pereira ali da 

comunidade do Bom Será, aquela associação eu quero aqui fazer um relato, nós estivemos 

junto almoçando com aquela comunidade, é uma associação muito organizada, são um grupo 

muito unido, que vem a muitos anos trabalhando junto, é um almoço que tem por objetivo de 

ganhar fundos para melhorar a estrutura da associação, tivemos durante a semana, 

participamos da reunião da associação aonde nós fomos falar sobre a questão da mudança do 

estatuto junto com o secretário Sandro, e da mesma forma, assim como o vereador Itamar 

falou, domingo nós tivemos ali no Paraíso prestigiando a maior festa do Cristal que é da 

comunidade Nossa Senhora de Lourdes do Paraiso, aonde nós viemos de lá, todos os anos 

nós somos surpreendidos pela aquela comunidade, eu sou residente dali do Paraiso, mas a 

gente sempre se surpreende o quanto aquela comunidade vem crescendo em questão de 
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estrutura física, de organização, cada ano que a gente vai ali a gente se depara com o 

aumento de uma obra, ou é a churrasqueira que foi feita, ou é o aumento do galpão, eles já 

estão projetando aumentar a cozinha, e na verdade isso acaba sempre motivando aquelas 

pessoas que vão, porque a gente vai vendo que realmente, quando a gente vê o dinheiro da 

comunidade quando as coisas vão crescendo, cada ano que vai crescendo com certeza é um 

estimulo a mais  que a comunidade tem em trabalhar isso que a gente tem visto ali e a gente 

fica muito feliz na pessoa do Presidente Marilson Kruger e da sua esposa Lisiane Bueno. Eu 

quero aqui relatar também, que com certeza no próximo ano será mais organizada, será 

melhor ainda, então nós temos sempre a certeza disso de que isso, isso que nós podemos 

dizer hoje que vem prejudicando a todos nós que a crise financeira, só é possível fazer alguma 

coisa na comunidade, na associação quando há união, e ali é um exemplo assim como outras 

associações que tem no interior e na cidade que tem dado certo. Senhor Presidente, eu vou 

deixar pra segunda feira um assunto ao qual eu vou usar a tribuna pra falar, e que 

particularmente é polêmico e ao mesmo tempo eu não seria justo com minha consciência se 

eu não tocar neste assunto, e da mesma forma acredito que muitos colegas em algum  

momento também vão falar porque eu conheço os meus colegas, que é a respeito da Lei do 

Deputado Jean Wyllys que trata sobre a legalização do aborto no Brasil, estamos chegando nu 

período eleitoral e infelizmente período de escolher as pessoas ao qual nós vamos deixar no 

mandato e eu disse aqui a poucos dias que as leis lá em Brasília querendo ou não querendo 

vinham diretamente influenciar nossa vida, nós podemos escolher em qual votar, podemos 

escolher votar em branco, votar em nulo, mas uma coisa é certa quem estiver lá que vá 

gerenciar a sociedade em que vivemos, essas leis ou elas vão de encontro aquilo que nós 

acreditamos, família, as coisas corretas, aos direitos, ela vai escancarar a bagunça como esta 

escancarando, mas quem defende essas leis, que cria elas são os nossos queridos Deputados 

e logo após os Senadores, e nós estamos a gente nem fala muito na mídia, nós estamos 
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vivendo um momento eu particularmente com muita tranquilamente digo que é um momento, 

uma das piores leis que um parlamentar pode se posicionar, que é uma lei que esta dento do 

supremo, que ela permite o assassinato de uma criança inocente do ventre da sua mãe, isso é 

independente da crença religiosa, da sua opinião, independente do que você acredita, hoje no 

Brasil tem 3 casos permitido que é o aborto com aqueles casos que são o estupro, quando a 

criança tem problema ou terceiro caso, independente dos casos que são esses específicos, 

essa lei ela permite a opinião, a opção da mãe de ela quer ou não ter a sua gravidez, e o 

histórico desse Deputado que ele tem trabalhado muito contra a família brasileira, ele não vem 

nada de diferente daquilo que ele vem pregando que é destruir a família brasileira. Então 

semana que vem meu assunto vai ser esse, porque as pessoas tem que saber o que está 

acontecendo em Brasília, porque somos nós que votamos neles, nós temos que saber o que 

acontece, nós temos hoje, vou resumir em uma simples frase pra nós pensar um pouco, nós 

estamos no Brasil onde os direitos humanos, que o assassino pode ter pena de morte, mas um 

inocente que não pediu pra vir, a mãe dele pode escolher se ele deve viver ou não ou se ele 

pode ser morto ainda na barriga dela, então isso é um retrato, pra mim é o maior exemplo da 

onde o Brasil está indo, a pessoa adulta faz o que quer, e a lei diz que ele não pode ser punido 

e um inocente na barriga da mãe, uma vida que está se gerando alguém pode dizer pra ele 

que tu vai ser arrancado ou não do ventre da tua mãe. Uma boa noite a todos, e que tenhamos 

todos uma ótima semana. VEREADOR CRISTIAN RADUNZ- bancada do PSDB: Declínio. 

VEREAODOR CLAUDIO DORNELES LOPES- bancada do PSD: Senhor Presidente, nobres 

colegas vereadores, demais pessoas, meu boa noite. Também quero fazer referência a festa 

que foi realizada lá no Paraiso pela igreja nossa Senhora de Lourdes, parabenizar a todos 

aqueles que organizaram o evento, parabenizar também a Associação dos produtores rurais 

do Bom Será pelo belíssimo almoço e a confraternização que nos proporcionaram no dia de 

sábado pela manhã, também ressaltar e parabenizar a patrolagem no CTG Bento Gonçalves, 
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as Invernadas artísticas pelo seu evento, infelizmente não pude me fazer presente, 

voluntariamente trabalhar envolvido no Moto Bike dando agua aos competidores aos ciclistas, 

não me diz presente mas quero deixar, quero parabenizar o CTG por essa iniciativa, a matiada 

na praça também tivemos vários eventos no final de semana, o Moto Bike novamente, mais 

uma etapa que foi realizada, essa etapa não seria realizada em Cristal, mas Cristal gentilmente 

cedeu o espaço, esse evento já é um evento tradicional, a decima edição que acontece no 

nosso município todos os meses de fevereiro e onde o Cristal contribui para que o evento 

aconteça e ganha de brinde a sua marca na mídia por ser um município acolhedor e fraterno 

para com seus turistas e visitantes. Também aqui quero dizer com muita felicidade que já foi 

captado com recursos oriundos de projetos de leis de incentivos dando dinheiro que vai se 

gastar no praiano praticamente já foi captado, já está com certeza, já foi captado e já esse 

dinheiro o município não precisara arcar com esse dinheiro e o praiano que é o maior evento 

esportivo turístico cultural da região já tem quase que na totalidade o dinheiro captado através 

de recursos oriundos de projetos, isso é muito importante, isso tem que salientar que a 

secretaria de Planejamento trabalha descansadamente e tem dado um retorno extraordinário 

pro município. E a secretaria de esporte, turismo, cultura e Juventude também no dia a dia com 

seus jovens indo até a secretaria, tendo entretenimento, graças a Deus não estando num 

mundo ruim, hoje a gente tem que dar graças a Deus em saber que no Cristal se tem esportes, 

se tem tradição, se tem os segmentos religiosos que nos ajuda muito a contribuir para que o 

nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens de modo geral possam estar num 

mundo bom, isso é muito importante salientar, é muito importante dizer isso, muitas vezes não 

nos damos conta, achamos que o esporte é só pra dar um chute em uma bola ou levantar uma 

bola pra cima e sair andando, e as crianças são julgadas por isso, então o esporte é 

socialização, o esporte é integração, é educação, é respeito acima de tudo uns para com os 

outros, e nesse mundo em que vivemos difícil, em que as coisas lá fora acontece de uma 
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forma não muito boa, é muito importante que a sociedade contribua com isso e que o Poder 

público esteja junto. Também quero salientar a proposição do vereador Davi e ele foi muito 

feliz ao fazer essa proposição, e eu concordo literalmente e quero deixar gravado nesta tribuna 

que eu fui um dos caras que pedi o número da empresa pro vereador Davi pra ligar, porque era 

reclamações uma atrás da outra de que essa empresa tirava o lixo num lugar e no outro não ia, 

e deixavam o lixo esparramado pela rua, várias vezes eu liguei pra eles desta casa, liguei 

cobrando e exigindo, então hoje eu fico feliz de que o vereador tenha tido a ideia e a 

inteligência de fazer essa proposição e eu assinarei junto, peço e reforço para que os colegas 

também que aprovaram por unanimidade essa proposição que estejam juntos, porque isso a 

gente não pode permitir, a gente tem que hoje tentar ajudar o meio ambiente de uma forma 

muito exemplar. Ontem estive na Assembleia Legislativa com o vereador Itamar, estamos 

visitando o gabinete do Deputado Covatti, e também participamos de uma importante reunião 

da comissão da Frente Parlamentar da BR116, encontramos a Prefeita que estava lá e 

participamos juntamente, o que deixa bem claro é que parece que agora tem uma 

possibilidade também do exército alavancando a ideia do exército trabalhar na BR, eu acho 

que agora é capaz de ir um pouco, acho que vai ter mais gente, mas o problema é que se tem 

muito pouco dinheiro, e ai tu vê os Deputados hoje defendendo e falando de unhas e dentes e 

querendo isso e até ajudando em recursos, mas isso já deveria estar muito mais adiantado 

sobre a BR, é muito pouco o trabalho que se faz e a projeção que se seguir neste ritmo é que 

leve 11, 12 anos pra ser concluído, esperamos que recursos os comecem a ser lançados e 

comecem a ter maior velocidade, vai ter eleições, vai mudar muita coisa no cenário ou não, 

não se sabe, o voto é uma incógnita, não se sabe o que o povo vai fazer, esperasse muito que 

Deus no dia das eleições ilumine o povo brasileiro, que coloque sua mão bondosa, e que num 

momento de muita fé e de muita esperança esse País possa mudar alguma coisa, é muito 

difícil, muito complicado o cenário em que vive hoje, salvasse aquele que tem caráter, que tem 
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honestidade, que tenha acima de tudo muita perseverança de lutar, de não deixar atingir pelo 

que acontece lá fora, mas Deus vai iluminar  esse povo, e que as novos governantes possam 

agir de uma forma diferente aos seus cidadãos. Era isso por hoje, boa noite. VEREADOR IVAN 

SPIERING- bancada do PSB: Senhor Presidente, colegas vereadores, aqueles que nos 

acompanham nesta noite, nesta casa legislativa, aqueles que também estarão nos ouvindo 

amanhã pela transmissão da rádio, o meu boa noite. Semana passada tinha feito um breve 

relato dos trabalhos da secretaria de obras e verificando hoje à tarde vindo lá da secretaria, se 

tiver algum ponto que tenha ficado da iluminação pública por gentileza estejam ligando pra 

secretaria, falem com a Bruna, porque todos os reparos necessários foram feitos na cidade, 

tem 3 pontos aqui na parte de baixo ainda, mas eles estão em análise, tudo ai pra ver o que 

está acontecendo, o que está ocasionando a falha de funcionamento dele, então se alguém 

por eventualidade algum ponto, que faça por gentileza esse comunicado a secretaria de obras. 

Vereador Davi foi muito bem lembrada de ver essa situação ao qual estivemos ouvindo e 

apreensivos quanto ao desfecho e até o momento então ela foi barrada, foi negada esse 

projeto, mas nós estamos num mundo que caminha de uma forma como não se tem mais 

compreensão dos fatos, da mesma forma que você pode ir numa clínica e projetar qual é a 

forma, qual é a cor de olho, qual é a fisionomia, o tamanho do nariz que você quer que uma 

criança nasça, isso é gerar uma vida, agora da mesma forma ao contrario disto você pode 

matar uma vida que ela pode tá ali posta, porque do momento que ela foi fecundada ela é uma 

vida, isso é um assassinato e lugar de assassinos a gente sabe onde é. Então uma boa 

reflexão que o vereador possa contribuir sim,  semana que vem com essa fala e abordar com 

mais tempo, muito bem colocado vereador Davi. E com certeza nós passamos por um período 

muito crítico aonde nessa transição de eleição muitos projetos quando nos darmos conta, 

senão acompanharmos de pertinho vamos estar nos perguntando “mas quando foi aprovado 

isso” porque tem alguns políticos que usam dessas artimanhas pra conseguir aprovar as suas 
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aberrações muitas vezes. Também, outro assunto que tenho acompanhado e nos preocupa é 

a questão da educação, todos viram na semana passada e ainda alguns reflexos essa semana 

das grandes manifestações de estudantes de todos os órgãos da educação, porque o Governo 

projetou uma reforma, ele gastou o que não podia gastar, projetou um orçamento além do que 

ele tinha a previsão de arrecadar e esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, e como a 

reforma não foi aprovada eles cortaram na educação e na saúde foi simples, é fácil passar a 

caneta, essa era a proposta pro Governo Federal, mas devido a grandes manifestações eles 

recuaram, voltaram atrás e viram que de fato estavam fazendo mais uma daquelas tantas que 

já fizeram durante esse mandato, e com isso passo a mensagem de estarmos atentos, porque 

o FUNDEB também ele tem um prazo, nós recebemos recursos dele e ele será extinto em 

2020, ele tá logo ali, mas durante esse período o Governo estaria investindo, criando métodos 

que os municípios conseguissem se auto sustentar, tira hoje o FUNDEB dos municípios e 

vamos ver onde vai parar nossas escolas e nossa educação, então tem uma audiência sobre 

esse tema, se não me falha a memória dia 20 de agosto em Porto Alegre, se alguém quiser 

estar acompanhando  a gente estará vendo os trâmites, e lembro ainda que amanhã temos a 

audiência pública da LDO as 15 horas lá na unidade de saúde. Seria essas contribuições pra 

hoje, um grande abraço a todos, uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe. 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° pelo secretário. Sala da Sessões, 7 

Agosto de 2018.   

  

 

Ver. Claudio Dorneles Lopes                                                              Ver. Ivan Spiering  

                Presidente                                                                                          1° Secretário 
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                                                               Ver. Cristian Radunz 

                                                                    2° Secretario  

 

 

                                                       

 

                                                            

 


