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ATA N°021/2018 DA CÂMARA DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO ORDINARIA. Ás 

dezenove horas do dia 2 de Maio 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: Cristian Radunz, Davi Oliveira da Gama, Delmar Maass, Paulo Cesar 

Flores de Oliveira, Leonar Tuchenhagem, Ivan Spiering, Claudio Dorneles Lopes, Tadeu Tomaszeswki. 

Dando continuidade, passou-se a leitura da ata da última sessão, a qual foi lida e aprovada. Após 

passou-se as CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: convite: ENC- Treinamento- Diário Oficial dos 

Municípios, dia 8 de maio das 9h às 17h- Porto Alegre. Folder: IGAM- Agenda de cursos- Porto Alegre. 

A disposição de todos da casa. Folder: 44° Simpósio de Gestão pública Municipal -Porto Alegre/ dias 8, 

9, 10 e 11 de Maio de 2018. A disposição de todos desta casa. Boletim: UVERGS: 85° Seminário de 

Capacitação e Gestão Pública Contemporânea- Porto Alegre. A disposição de todos da casa.  Folder: 

JORNAL GRIFON- Com temas e datas a disposição de todos os vereadores. Folder: IGAM- Dia 1° de 

Maio dia do trabalhador- “Conquista, Respeito, Dedicação, Responsabilidade, Dignidade, Lutas, 

Orgulho, Compromisso”. Homenagem IGAM. Folder:  e- Cidades-Negócios Públicos. Processo e 

Técnica Legislativa Redação Oficial. A disposição de todos da casa. As Dezenove horas e sete 

minutos Passou-se a Ordem do dia: Proposições: Oficio: Encaminhado pelo vereador Davi da 

Gama protocolo sobre o n° 1354 lido e encaminhado sob requerimento do vereador Claudio 

Dorneles Lopes, Presidente da mesa Diretora, ao Presidente da Constituição, Justiça e Ética.    

PROJETOS DOLEGISLATIVO: Não há projetos do Legislativo.  PROJETOS DO EXECUTIVO: 

projeto 009/2018 Extingue e cria cargos de Confiança- CCs da administração Pública Municipal 

e dá outras providencias. Passou-se para a terceira discussão. Passou-se ao GRANDE 

EXPEDIENTE: VEREADOR DAVI OLIVEIRA DA GAMA- bancada do PSB: Declínio.  

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

DORNELES LOPES- bancada do PSB:  Senhores vereadores, senhor Presidente, meu boa 

noite. Quero aqui ser bem breve e fazer uma menção na secretaria de Turismo que organizou a 

semana do Munícipio, trabalharam bastante junto com as demais secretarias, e queria 

parabenizar os feirantes e a todo os cristalenses, e saldar os 30 anos do nosso município, 
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aonde houve festividades e onde houveram demonstração de carinho do povo para com o seu 

município, 30 da cidade e passaram pessoas ilustres por este município, pessoas que 

deixaram sua contribuição, pessoas que estão deixando sua contribuição para o 

engrandecimento desse município. O nosso município que hoje já é adulto, tem algumas 

dificuldades, o cenário político brasileiro não está nada bom, todo mundo está cansado de 

saber disso, mas nós somos um município que caminhamos que as próprias pernas, então eu 

quero fazer essa menção mais uma vez, porque eu conheço as secretaria de turismo desse 

município, as pessoas se empenharam e trabalharam muito pra que isso acontecesse, eventos 

extraordinários aconteceram aqui, interiorização do Município e também na cidade, e isso 

requer trabalho e muita dinâmica, então eu parabenizo, e também ao poder Público Municipal, 

parabenizo a todos que estiveram presentes, e certamente o nosso município terá um 

desenvolvimento ainda maior com a contribuição de todo Poder público que trabalha serio pra 

isso.  Muito obrigado, minhas considerações no momento era isso, boa noite a todos. 

VEREADOR IVAN SPIERING- bancada do PSB: Declínio. VEREADOR LEONAR 

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

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

VEREADOR DELMAR MAASS- bancada do PSDB:  Senhor Presidente, senhores vereadores, 

as pessoas que estão no nosso poder Legislativo, boa noite a todos. Quero agradecer a Deus 

mais uma vez estar aqui nessa tribuna, quero também de imediato falar da questão sobre o 

feriado que tivemos na data de ontem 1° de maio, dia do trabalhador e queria parabenizar a 

todos os trabalhadores do nosso município, hoje os trabalhadores são homens e mulheres, 

jovens e  até a dona de casa que uma trabalhadora árdua também  pela questão de cuidar do 

lar, vejo que o trabalho da mulher muitas vezes, a nível de visibilidade alguns acham que não é 

tudo aquilo, mas quem sabe e passa por isso sabe, então é sim um serviço árduo e que tem 

que ser visto. A outra questão é agradecer pela chuva, que veio agora com tempo colaborando, 

os que estão colhendo talvez não queriam ainda, mas creio que vai dar um parada pra que 
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possam colher os seus produtos, assim como o vereador Leonar plantou soja e tá ansioso pra 

colher seu produto.  Eu queria falar uma situação que eu não falei na sessão passada, 

simplesmente pra explicar aonde durante a semana daquela sessão, onde fui quest ionado pela 

questão de cortes do Poder Executivo, pela questão de ter mais economia dentro da sua 

gestão, porque o orçamento ele está entrando e vem acima do orçamento e mesmo assim se 

gasta acima do que tá vindo, então quando eu coloquei essa situação, o problema do nosso 

município é de gestão, e eu estive ouvindo a radio durante a semana do meu posicionamento 

aqui, e pelo vereador Davi e o secretário da Fazenda Arnildo Bartz durante a semana, falando 

sobre essa questão de nós da oposição , falar muito a questão de gestão pública, “porque dê 

repente deveria cortar na saúde”, mas não! Ninguém falou aqui, e não desviando o foco né, 

porque muitas vezes se desvia o foco quando se fala em planejamento de gestão, porque 

ninguém falou em corte na saúde, tanto é que desde que eu estou dentro do Poder Legislativo, 

toda gestão, seja a gestão do Beto, ou do Sergio, sempre foi investimento forte na saúde, na 

agricultura e na educação, o que mais fica a desejar é na secretaria de obras, eu defendo 

porque é uma secretaria que sempre, que em quase em todas as gestões ela sempre sai 

prejudicada, eu quero dizer aqui que quando nós falamos em gestão pública a questão não é 

falar sobre a questão de quem tem que cortar um CC, isso foi falado pelo secretário da fazenda 

na sua emissora, não é ali que tem que ser cortado, o corte tem que ser de escalão alto, vamos 

dizer que do dele já, me dou bem com ele mas o dele eu acho que deveria de ser cortado, acho 

que aquela secretaria não deveria tá lá, é um dinheiro a mais que poderia deixar para o 

município, agora falar onde que tem que ser cortado, não vou falar porque não é o meu 

governo que eu estou junto nessa empreitada, porque quando se trata de gestão pública e 

cortes  sobre CC de primeiro escalão, isso é caso de política dentro da própria gestão, então só 

quero esclarecer isso porque muitas vezes se desvia o foco, falam que nós vamos cortar em 

saúde, não mas não é nessa área, não é ai que nós falamos e muitas vezes se desvia o foco. 

Era isso ai que eu queria falar, tenham uma boa semana.  Nada mais havendo a tratar, foram 
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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, 02 de Maio de 2018. 

 

 

  Ver. Claudio Dorneles                                                                        Ver. Ivan Spiering  

         Presidente                                                                                       1° Secretário       

 

 

                                          Ver. Cristian Radunz 

                                               2° Secretário 

       

 


