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ATA N° 030/2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO 

ORDINÁRIA. Ás dezenove horas do dia 10 de julho de 2018, nas dependências da Câmara de 

Vereadores de Cristal, sob a Presidência do Vereador Claudio Dorneles Lopes, reuniram-se os 

Senhores Vereadores conforme registro no livro de presença: Davi da Gama, Cristian Radunz, 

Delmar Maass, Itamar Medeiros, 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 N° 095/2018 Folha de Pagamento da Prefeitura 

Municipal de Cristal, aos meses de abri a junho de 2018 (2° trimestre). Oficio: Promotoria de 

Justiça Especializada de Camaquã.  A disposição de todos os vereadores da casa. Convite:  

Festa Junina- Escola Municipal Antônio Curi, no dia 15 de julho as 13:30. Convite: Secretaria 

Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Juventude. Tema “apoio para projetos culturais”.  

Convite:  Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. convida para a audiência 

Pública, dia 9 de julho as 14 horas em Porto Alegre.  Convite: UVERGS- 89° Seminário de 

Capacitação e Gestão Pública Contemporânea. Demais horários à disposição de todos os 

vereadores. Agenda de cursos: Tema “Processo de elaboração e aprovação de leis e 

improbidade administrativa”. Horários a disposição de todos os vereadores.  Folder: Seminário 

de Capacitação Técnica e Políticas Públicas Municipais. A disposição de todos da casa. 

Folder: Agenda de cursos IGAM. A disposição de todos os vereadores. As dezenove horas e 

quinze minutos passou-se para a. ORDEM DO DIA:  PROPOSIÇÕES:  Requerimento: projeto 

de iniciativa Popular, conforme o requerimento passou-se para a segunda discussão.              

PROJETOS DO LEGISLATIVO:  Não há projetos.  PROJETOS DO EXECUTIVO: Não Há 

Projetos do Executivo. GRANDE EXPEDIENTE:   VEREADOR DAVI DA GAMA- bancada do 

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

CLAUDIO DORNELES LOPES-bancada do PSB: Senhor Presidente, senhores vereadores, 
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pessoas que hoje nós dão o prazer de estar presente a esta casa, essa que a casa do povo e 

que por ordem deve sempre receber com muito carinho as pessoas da nossa comunidade. 

Hoje pra nós é um dia em que estamos aqui reunidos e estamos tratando de um projeto 

popular, um projeto em que chegou a mim desta casa, um projeto que por iniciativa foi pedido 

mais uma discussão a este projeto pra que se possa trabalhar mais nesse projeto, eu quero 

dizer de muitas coisas que esse País tá vivendo e esse País procura caminhar sempre passo a 

passo pra que as coisas melhorem nesse País em questão de educação, em questão de 

saúde, de humanidade e de muitas coisas que precisarão ser abordados pela sociedade. 

Quero desde já dizer que sou um cara que tenho sempre a minha posição, isso eu manifesto 

com extrema franqueza, certo ou errado isso eu não sei dizer, porque todos nós temos erros, 

acertos, todos nós somos passiveis de coisas da vida que somente Deus poderá nos julgar por 

isso, mas não poderia deixar de salientar e dizer que num País que vivemos com muita 

dificuldade de entender as coisas , a gente só espera que tudo na vida aconteça na mais 

serenidade, na mais justa paz, na mais justa lealdade, por isso que estou aqui nesta tribuna 

porque fui colocado pelo povo nas minhas responsabilidades e jamais fugirei, entendo que 

cada um dos seres humanos tem seus propósitos e cada um tem sua opinião e eu respeito, 

porque vivemos em um País democrático, isso é o que é mais importante. Muito obrigado. 

VEREADOR IVAN SPIERING- bancada do PSB: Senhor Presidente, colegas vereadores, 

aqueles que nos dão a honra de sua presença nesta noite, na nossa casa legislativa, aqueles 

que estarão também nos ouvindo pela transmissão da radio no dia de amanhã. Brevemente eu 

gostaria de fazer um relato, parabenizando a iniciativa das Diretoras das nossas escolas, tanto 

as Estaduais, como a municipal que estará acontecendo semana que vem de trazerem não 

com espírito de cultuar esse ou aquele daquela situação, mas trazerem integração das 

comunidades, num dia chuvoso como o de sábado a Diretora dali do Cordeiro conseguiu reunir 

a sua comunidade escolar, foi um momento de estarem promovendo a integração da família, 
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da escola que é atual e mais necessárias situações que se encontram no caos da nossa 

sociedade, e principalmente na questão da educação , estivemos acompanhando todo o 

processo de alteração do currículo que vai estar vindo até 2020 a nível Nacional e vem muita 

coisa de cima pra baixo, aonde interfere, aonde quebra, aonde destrutora muitas vezes esse 

compromisso, essa situação, então parabenizo as diretoras por promoverem de uma maneira 

clara, precisa essa integração e terem assim os seus objetivos de desenvolver o seu trabalho 

mesmo com dificuldades da melhor forma. Deixo esse registro então. Também assim como o 

vereador Delmar lembrou dessa situação, trago não como pedido, mas como um alerta pra nós 

sim estarmos também acompanhando porque a rua Piratini está toda ela no escuro, e a 

Polônia possivelmente ficara também, porque a CEE está fazendo seus reparos, melhorando a 

questão da distribuição da energia, mas simplesmente está desligando tudo e fica assim, 

dizem que não é responsabilidade deles a iluminação pública, então depois vira os pedidos, 

então que a comunidade esteja ligando pro 0800 da CEE, requerendo que essa luz volte a 

funcionar, porque ela estava funcionando, esta registrado tenho o registro de todas elas 

acessas, mas após a intervenção elas estão todas desligadas, e assim essas mais situações ai 

que a gente possa tá acompanhando e cobrando então a responsabilidade daqueles que 

fazem essa situação. E estava refletindo essa semana e pontuei agora ali, nós estamos a 89 

dias de uma eleição, poderia me dizer “ o que eu tenho a ver com isso” o leitor podia dizer isso, 

mas se alguém está no cargo de vereadores, de Deputados, de Senadores, de Prefeito, de 

Presidente é porque ele foi eleito, “ a mais não foi pelo meu voto” mas foi pela maioria dos 

votos, e se nós não atentarmos para estarmos analisando a história do nosso candidato,  

currículo dele ainda temos tempo de fazermos isso, e quando eu falava na semana passada 

que os índices que tem dado certo é onde as pessoas tem se unido, seja elas em 

cooperativas, tanto nos nosso município como do nosso Estado, e se não for por regiões e não 

se unirem não terão suas representações, não teremos nós representantes das nossas 
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regiões, a nossa região que corresponde de Guaíba pra baixo, nós estamos totalmente 

desassistido e se vocês olharem um pouquinho dos repasses do relatório da distribuição 

daquilo que é feito, nós ficamos lá em baixo, parece que se sobrar alguma coisa ai nós 

mandamos pra lá, ai nós somos contemplados, então faço esse alerta, estamos a 89 dias da 

eleição, muito pouco, não sabemos ainda nem quem serão os candidatos à Presidência 

definidos, e o País na situação que se encontra, que possamos fazer a nossa reflexão, tomar a 

nossa decisão e não nos omitirmos de praticarmos a nossa cidadania, porque o poder da 

decisão está em nossas mãos, vamos fazer a nossa parte com responsabilidade, diante de 

tudo que está posto, eu vejo ainda a esperança de que nós podemos fazer a diferença, sermos 

diferentes. Abraço a todos, e uma boa semana. VEREADOR LEONAR TUCHENHAGEM- 

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

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

senhores vereadores , nossos visitantes, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande 

estar usando essa tribuna nesta terça feira, pra comentar e falar alguma coisa de bom que tá 

acontecendo, nessa última sexta feira estive reunido com o secretário de planejamento, com a 

Prefeita municipal e o senhor Renato, seu Zé e a sua esposa Vera da associação do Passo do 

Mendonça aonde tratava-se de uma emenda parlamentar que eu pedi a um Deputado Perroni 

e foi empenhado essa emenda e o secretário de planejamento que estava na secretaria de 

planejamento, mas era a Monica e que parabenizar ela por ter conseguido a fazer o 

cadastramento dessa emenda de chegar a tempo, o tempo estava muito curto, tinha que ser 

naquele dia e ela conseguiu, e eu me surpreendi porque o Deputado Perondi é um Deputado 

que nunca entrou na nossa região mas atendeu o pedido. É uma pouca de uma vergonha o 

quanto os bancos eles roubam dinheiro da gente, eles estão cobrando quase 12% de uma 

emenda parlamentar, de uma emenda de 100 mil, sobra 88 mil, é uma pouca de uma 

vergonha, e todos os municípios estão vivendo o mesmo drama de não ter dinheiro, com essa 
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crise, a conta partida de uma emenda parlamentar no caso dessa emenda a Prefeitura teria 

que dar os 12 mil praticamente que a caixa econômica fica, e mais um percentual que é da 

conta partida, onde a Prefeita foi bem clara e direta, que não tinha como da conta partida, que 

o dinheiro tá curto, até ela comentou de uma emenda parlamentar do vereador Itamar, também 

a caixa por tá mudando o sistema, eles cobravam menos, a emenda vai ser paga também 

depois das eleições por causa dessa mudança, pra eles ganharem mais, a emenda tá 

aprovada mas vai ser paga só depois das eleições, vai compra o bem mas não pode usufruir a 

não ser depois das eleições. E o mesmo aconteceu com essa emenda do Perondi aonde me 

reuni na segunda feira com o secretário de planejamento e pedi a mais pra não perder o 

recurso e ele atendeu o pedido e então ele conseguiu, porque não tinha sido feito um 

empenho, a sorte foi que não tinha, então a associação do Alto do Mendonça está de 

parabéns, é uma questão de honra pra mim, porque eu tentei com outro Deputado de uma 

patrulha agrícola e esse Deputado não me atendeu, eu parti pra outro Deputado e ele me 

atendeu, embora que nem um dos 2 Deputados eu vou trabalhar pra eles e votar, mas já estou 

pensando seriamente, a gente tem que atender e dá apoio em que bota a cara e quem manda 

recurso pro nosso município, porque hoje tá muito difícil, vem aqui buscar os votos e depois 

tchau e nunca mais e não mandam nada, então essas coisas são importantes que a gente 

tratou e quero parabenizar a secretaria de planejamento por ter se empenhado bastante junto 

comigo e a gente conseguiu resgatar mais uma quantia em dinheiro que em breve estará 

depositado na caixa para comprar o trator pro Alto do Mendonça. Então deixo aqui uma boa 

noite a todos e até a próxima oportunidade. VEREADOR ITAMAR MEDEIROS-bancada do 

PSB: Senhor Presidente, colegas vereadores, a casa hoje cheia isso é um privilégio pra gente, 

na verdade isso teria que acontecer em todas as sessões mesmo e também aquele pessoal 

que nos assiste amanhã pelo programa de rádio, boa noite a todos. Senhor Presidente, quero 

fazer o uso dessa tribuna pra falar sobre um fato que aconteceu agora no verão, que foi a 



 

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

6 

"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 
 
 

estiagem que aconteceu no nosso município, onde afetou muito a agricultura, vem afetando e 

vai afetar por um bom tempo, e isso nos preocupa, então quero utilizar mais esse momento da 

minha fala pra estar alertando os nossos agricultores lá no interior, que na verdade diante da 

situação crítica financeira que a nossa colônia se encontra hoje, e a cidade não será diferente, 

a melhor saída no momento para os nossos agricultores é a prorrogação e o parcelamento de 

dívidas, não tem outra saída, onde uma pessoa não consegue passar, se podendo prorrogar 

ou parcelar se torna a melhor saída, embora que se os agricultores tendo dinheiro ou o povo 

tendo dinheiro que pague o que tem que pagar, e não se tornar devedor, mas dentro das leis 

do PRONAF tanto custeio como investimento ela prevê que o agricultor, no caso de uma 

frustação de safra e é clara que aconteceu, ele tem condições de prorrogar duas vezes dentro 

dos 10 anos de um investimento, e também pode tá parcelando o PRONAF custeio também, 

embora que os agricultores pecharam uma agencia bancaria daqui do nosso município, que 

cobrava uma taxa do aditivo, e essa taxa, taxa pra mim é uma taxa, até 100 reais é taxa, 

passou de 100 reais é abuso, e essa taxa vinha sido falado e muito comentada de uma taxa de 

mais de 900 reais, e eu como não tinham falado nada pra mim, eu encaminhando também o 

meu investimento porque também sou agricultor, ninguém tinha comentado comigo até que um 

dia essa agência bancaria, então eu fui pedir uma explicação pro gerente, e ele me falou nessa 

taxa, discutimos o assunto ali, mas a gente sempre acaba perdendo, e eu fui em  busca de 

mais informações através do Deputado Covati em Brasília, e ele me mandou partes da lei, tá 

aqui, e onde entramos em contato com o Diretor agora, não me lembro o nome direito, da 

Secretaria especial da agricultura Familiar em Brasília, e onde ele disse que não tem nada de 

taxa de aditivo,  ou seja toda despesa que o agricultor terá nesse momento pra prorrogar ou 

parcelar suas dívidas, será o juro da operação, que na verdade consegue a prorrogar e 

parcelar o casco, mais o juro tens que pagar, e mais o registro no registro de moveis que custa 

100 reais, então essa a despesa do agricultor. E a gente conseguiu provar pro gerente e ele 



 

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

7 

"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 
 
 

abriu mão, entendo que realmente não precisava desta taxa de quase mil reais. E também 

algumas agencias bancarias daqui do município que estão se negando de fazer este prorroga 

mento, e tá na lei, posso ler a lei, “nos casos em que ficar comprovado a incapacidade de 

pagamento do mutuário, pode renegociar as parcelas de operações de credito, investimento 

rural contratadas com recursos repassado pelo bando MBES”. Isso é bem claro, até 100% do 

valor das parcelas do principal, como vencimento no ano pode ser incorporado ao saldo 

devedor ou aliás, redistribuído nas parcelas restantes ou ser prorrogado para até 12 meses 

após a data prevista para o vencimento vigente no contrato, mantida nas demais condições 

pactuadas. Então que o agricultor esteja procurando a agencia do banco do Brasil, não será 

cobrado uma taxa mais a taxa do aditivo, e se alguns dos nossos agricultores que tenha 

financiamento em outra agencia bancaria que não estão querendo prorrogar ou parcelar, eu 

tenho a cópia da lei, uma parte da lei que pode os agricultores estarem usando no momento, e 

parando os pés, a lei do PRONAF custeio diz “ independentemente de consulta o banco central 

do Brasil é devida a prorrogação da dívida aos mesmos encargos financeiros antes pactuado 

no instrumento de credito, desde que se comprove a capacidade de pagamento do mutuário” 

ou seja o laudo técnico que a EMATER tá fazendo não paga 1 real. Então quero deixar esse 

recado aos nossos agricultores, que estejam ali procurando se caso haver necessidade que 

nem eu falei no começo da minha fala, que bom aqueles que conseguiram produzir bem, que 

tenha outros meios, a conta ela fica melhor ainda quando ela é paga, mas se o momento é 

critico tem que ser prorrogado, e isso prorrogando o agricultor não fica totalmente apertado, 

podendo assim ter um pouco mais de dinheiro ou que de repente tenha que entrar em um 

outro financiamento pagando juro alto pra conseguir saldar dívidas, e assim também o 

município fica com o capital de dinheiro, porque se o agricultor tiver um pouco de dinheiro e ele 

ter que se obrigar a pagar contas, ele vai ter que tá pedindo dinheiro emprestado e pagando 

juro alto, e o município fica descapitalizado. Era esse recado que eu quero deixar pra nossa 
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comunidade cristalense, e deixo 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, 10 de 

julho de 2018.  

 

 

Ver. Claudio Dorneles Lopes                                                               Ver. Ivan Spiering 

                Presidente                                                                                         1° Secretário 

 

                                                          Ver. Cristian Radunz 

                                                              2° Secretario  

 


