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ATA N°013/2018 DA CÂMARA DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃOORDINÁRIA. Ás dezenove 

horas do dia 6 de Março de 2018, nas dependências da Câmara de Vereadores de Cristal, sob a Presidência 

da vereador Claudio Dorneles Lopes, reuniram-se os Senhores Vereadores conforme registro no livro de 

presença: Delmar Maass, Itamar Medeiros da Silva, Davi da Gama, Cristian Radunz, Claudio Lopes, Ivan 

Spiering, Leonar Tuchenhagem, Tadeu Tomaszeski, Paulo Cesar Flores de Oliveira. Dando continuidade, 

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

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Portaria N°001/2018 Nomeia o(a) ouvidor(a) da Câmara Municipal de 

Vereadores. Mulher Coopera: Programação da Semana da Mulher, de 3 de março a 10 de março. CONVITE: 

Audiência Pública Alusiva ao dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, Plenário da Câmara de vereadores 

de Pelotas. Agenda de Cursos da FAMURS- Área de segurança Pública, modalidade e transito. CONVITE: 

Moto acampamento Cristal, dia 02, 03, 04 de março. CONVITE: 10° Fórum de Diversidade e Atividades Rurais, 

dia 22 de marco as 14 horas, durante a 18° Expoagro  Afubra.  CONVITE: IGAP- Seminário de Qualificação 

dos agentes Políticos, de 6 a 9 de março. City Hotel- Porto Alegre. CONVITE: Capacitar e Conhecimentos; 41° 

Seminário de Capacitação em Administração Publica Municipal, de 6 a 9 de março. City Hotel. Porto Alegre. 

Boletim: Informativo Semanal da bancada do PSB. Encerrado o expediente, passamos as dezenove horas e 

nove minutos a ORDEM DO DIA: PROPOSICOES: Não houve proposições. PROJETOS DO EXECUTIVO: 

Não houve projetos do Executivo. PROJETOS DO LEGISLATIVO: projeto de Lei N°006/2017 cria o Programa 

Municipal de Fortalecimento ao Empreendedorismo, Inclusão Produtiva e Agroindústria Familiar, foi pedido 

pelo Presidente a compreensão dos senhores vereadores para que fosse dispensada a leitura do referido 

projeto. Após a concordância de todos, passou-se para a segunda discussão e logo após para a votação do 

mesmo, havendo acordo de bancadas, o referido projeto foi aprovado por unanimidade. GRANDE 

EXPEDIENTE: VEREADOR CRISTIAN RADUNZ- Bancada do PSDB - Senhor Presidente, colegas 

vereadores, boa noite. Primeiramente eu queria parabenizar o colega, vereador Davi pela criação do projeto, 

esse projeto que cria o programa Municipal de fortalecimento ao empreendedorismo, inclusão produtiva e 

Agroindústria Familiar, projeto que só vem a beneficiar a nossa agricultura, e nossos produtores e também não 

deixando de beneficiar também aos moradores da nossa cidade. Também gostaria de colocar hoje, em relação 

a questão de, já falei isso lá no início do meu mandato e fui questionado algumas vezes, nos últimos dias, em 
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relação a situação, oposição, e bom pra política por um lado tem que ter, mais por um lado tem que trabalhar 

unido, que pudéssemos trabalhar unidos, mas eu gostaria de responder aqui alguns questionamentos que 

colocaram em relação a minha pessoa, hoje faço parte da mesa diretora assim como a ex vereadora Vilma fez 

parte da mesa diretora do ex Presidente Marcelo, hoje faço parte da mesa diretora como a Malu já foi 

Secretária do vereador Cesar, mesmo sendo oposição, e participei de alguns eventos, algumas da Prefeitura, 

e acho que como vereador é um bom, um dos papeis que devo exercer é isso, é ser participativo e não por 

participar de certas vou deixar de ser do meu partido, pra mim não teria siglas, já coloquei isso uma  vez que 

não tivesse, em relação a isso vou continuar sendo oposição já que ela existe, vou apoiar a situação quando 

estiver correto e vou ser contra quando achar na minha opinião que não vai de acordo com o que eu penso  

que é correto, as vezes posso pensar errado também , não que tudo que eu pense seja correto, mas é um 

desabafo de estar colocando a minha opinião e dizer que vou continuar fazendo meu trabalho da mesma 

forma, dando minha opinião, mas irei quando tiver informações que beneficiam os cidadãos do nosso 

município, e não para criticar e falar isso ou aquilo que não vá acrescentar em nada, mas em breve vou estar 

trazendo informações, esse mês ainda a gente quer está buscando alguns recursos, aproveitar este ano de 

eleição e trazer alguns recursos, se Deus quiser vai dá certo pra beneficiar realmente o nosso município, então 

quando eu tiver informações vou estar aqui na tribuna transmitindo. Seria isso, uma abençoada semana a 

todos.   VEREADOR CLAUDIO DORNELES LOPES- bancada do PSB: Senhores vereadores, boa noite a 

todos, pessoas presentes. Estamos aqui hoje reunidos e por unanimidade foi votado o projeto de Lei do colega 

vereador Davi, que vai alavancar coisas boas para a nossa agricultura, então Davi tu está de parabéns pela 

iniciativa do projeto e essa casa por ter compreendido aquilo que é bom para o município e aquilo que é bom 

para os nossos agricultores que estão sofridos por muitos problemas que se passa hoje com relação ao tempo 

e outras coisas a mais. Então essa casa está de parabéns, que entendeu que o projeto é bom. As colocações 

do vereador Cristian, inteligentíssima, também quero parabenizar porque política se faz assim com construção 

e união, para que as coisas possam andar cada vez melhor para o município. Depois do final do campeonato 

Praiano não houve sessão, houve um problema de falta de energia então não houve sessão, e neste momento 

eu quero reiterar os elogios a secretaria de Turismo, esporte, cultura e Juventude pelo encerramento do 

Praiano, tivemos um público extraordinário, casa cheia e graças a Deus não aconteceu nenhum problema 
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extra, não aconteceu nenhuma violência, tudo ocorreu na paz como se deve acabar um espetáculo como foi o 

nosso Praiano desse ano, isso é fundamental. Quero, também falar de assunto que vem me incomodando a 

bastante tempo e nós vereadores desta casa já falamos muito sobre isso, nós vivemos um momento de 

estiagem, onde a agua é o bem maior, e cada dia que passa, a cada hora eu recebo informações de 

vazamentos e vazamentos de agua, chega ter até na própria caixa de agua, então hoje fui procurado por 

várias pessoas e estou passando isso, eu acho que essa casa deve se reunir e conversar e novamente fazer 

outra audiência pública, aquela audiência que tivemos no dia 29 de maio de 2017, onde foi tratado diversos 

assuntos mas nada foi cumprido, não houve nenhum cumprimento da palavra daquilo que foi tratado , e outra 

coisa que a gente vai ter que conversar é, sobre  a falta de energia elétrica, a gente sabe que vai acontecer 

melhorias, isso já o diretor Aurélio nos informou sobre isso, vai chegar um projeto a essa casa, de que nós 

temos que ver, já teve um projeto aqui e não foi apreciado , não foi votado, que foi da outra legislatura, sobre a 

não plantação de árvores num determinado espaço embaixo de fios elétricos. Nós tivemos na última semana, 

várias casas, várias residências do interior danificadas, sem energia elétrica devido a vários eucaliptos 

enormes que caíram em cima das redes. Então a CEE tem feito a manutenção, tem feito as podas, mas 

realmente conversando com o diretor e ele disse que ainda continua os agricultores plantando árvores perto, 

na minha opinião não é bom, vai causar problemas e transtornos. Então era isso, e mais uma vez deixar 

registrado nesta casa e parabenizar mais uma vez o vereador Davi da Gama pela iniciativa desse projeto e 

pela compreensão de todos os colegas que tiveram com esse projeto. Boa semana a todos.  VEREADOR IVAN 

SPIERING- bancada do PSB: Senhor Presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem e participam 

nesta sessão legislativa, o meu boa noite. Gostaria de estar fazendo um breve relato, trazendo assim o 

conhecimento dos colegas vereadores, e também a população. Está sendo feito pela secretaria de obras os 

patrulhamentos, eles estão tendo prioridade nas regiões onde os ônibus escolares estão andando, então está 

nesse momento na região entre a Santa Teresa, Colônia Nova, depois a Costa, somente a estrada geral. Os 

acessos e as entradas isso fica para um segundo momento. Pra que todos saibam e se assim forem 

questionados, perguntados, podem estar passando essas informações na mesma forma como está sendo feito 

aqui. Queria deixar um registro nesta casa, porque foi algo muito debatido, muito sofrido de certa forma, 

porque quando se tem alguém que é do mesmo sangue nessa situação, é difícil de as vezes lidar, de 
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compreender muitas coisas, mas junto com o executivo, o secretário de obras ano passado era um 

compromisso assumido de estarem fazendo a canalização e o tratamento do esgoto da Cohab, mas não foi 

nenhum nem dois, isso é conversa política, isso é mais uma vez uma promessa, são picuinhas de última hora, 

detalhes, mas eu quero deixar bem registrado e se quiserem estar visitando e acompanhando, ele está 

acontecendo, o encanamento já foi feito, tá em fase de conclusão a questão do tratamento da Cohab naquele 

bairro. Promessa feita e assumida e está sendo cumprida, é uma alegria de fazer este registro, porque é uma 

obra que é significativa. Da mesma forma pós a conclusão desse trabalho, estará dando andamento, assim 

como a secretaria de planejamento muito se envolveu com esta obra, com todas as formas pra que a questão 

da Formosa, sua canalização da parte dos alagamentos e os blocos de concreto serão colocados nas 

travessias para assim evitar que novamente venha acontecer de alagar, mas que não aconteça mais, que de 

escoamento e que resolva a situação da vila Formosa. E na nossa cidade a partir da próxima semana, estive 

na secretaria de obras hoje, olhando o planejamento do trabalho, o secretario estava em outra região, mas a 

secretaria me passou que está planejado a continuidade do serviço de limpeza e de consertos de bocas de 

lobo da nossa cidade, então estão ai o registro, já tem lá um levantamento, se alguém tiver alguma solicitação 

encaminhe então pra secretaria de obras lá. Isso seria um esclarecimento, porque eu tenho habito todas as 

semanas estar verificando os trabalhos que estão acontecendo no nosso município. Queria estar fazendo uma 

menção também, assim como veio o convite que dia 8 de março dia da mulher, parabenizando a todas as 

mulheres em especial a nossas servidoras por este dia, que hoje, na busca da igualdade, na busca da 

superação muitas vezes é entendido de forma errada as posições, porque não é uma briga de quem pode 

mais ou de quem pode menos, mas é uma questão de respeito, de dignidade, de terem reconhecidos os seus 

valores, os seu trabalho, a sua dedicação como mulher. Que deus abençoe a todas as mulheres e que o nosso 

PAIS possa ter mais e mais Leis que não fossem necessarias Nada mais havendo a tratar, foram encerrados 

os trabalhos e lavrada a presente Ata que após lida e aprovada, será assinada pela Presidenta e pelo 

Secretário. Sala das sessões, 26 de junho de 2017. 
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Ver. Malu Kuhn Holz  Ver. Ivan Francisco Spiering 

Presidenta     Secretario  

                                                             

   

 

 


