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ATA N° 033/2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO 

ORDINÁRIA. Ás dezenove horas do dia 31 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: Itamar Medeiros da Silva, 

Cristian Radunz, Delmar Maass, Davi da Gama, Tadeu Tamaszeswki, Ivan Spiering, Leonar 

Tuchtenhagem, Claudio Dorneles Lopes 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: Convite: Edital Audiência Pública. Dia 8 de agosto em 

Cristal, na Rua Porto Alegre, n°185. Convite: Biblioteca Luís Carlos Barbosa Lessa convida 

para participar da Cerimônia de entrega do Certificado de Conclusão da 1° etapa do curso 

Inclusão Digital. Data e horário a disposição de todos da casa. Folder: Boletim 23, da BR116 

Gestão Ambiental. A disposição de todos os vereadores. Folder: Seminário de Qualificação 

dos Agentes Políticos. A disposição de todos. Capacitar e conhecimento: 47° Simpósio de 

Gestão PUBLICA MUNICIPAL. Programação, datas e horários a disposição de todos os 

vereadores. CONVITE: Reunião de trabalho das Frentes Parlamentares Federal e Estadual- 

tema:  Conclusão das Obras da duplicação da BR116. Data e horário a disposição de todos. 

Folder: ESCOLA DE GESTAO PUBLICA. A disposição de todos da casa. Passou-se as 

dezenove horas e sete minutos para a ORDEM DO DIA: PROPOSICOES: Preposição do 

Vereador Delmar Maass (PSDB) - Pedido de Providencia, que seja enviada correspondência 

ao Poder Executivo a Secretaria de Obras, solicitando que seja feito o reparo de um buraco da 

nua Capão da praia, a pedido dos moradores da mesma. Proposição Delmar Maass (PSDB)- 

que seja enviada a correspondência ao gabinete da Prefeita Municipal para que vossa 

excelência use suas atribuições e entre em contato com o responsável da CORSAN. 

Proposição Vereador Delmar Maass- que seja enviada a correspondência ao poder executivo 

municipal a secretaria de obras, solicitando que seja feita a construção de duas lombadas na 
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Rua Jose Aparecido de Almeida, em frente à Escola Bento Gonçalves da Silva. PROJETOS 

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

Projetos do Executivo. GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR IVAN SPIERING-bancada do 

PSB: Senhor Presidente, nobres colegas vereadores aqueles que dão a honra da visita nesta 

noite e nesta casa legislativa, aqueles que estarão nos ouvindo pela transmissão da radio, meu 

boa noite. Brevemente Senhor Presidente, acompanhando um pouquinho aos Secretários do 

nosso município, com o Secretário da Educação tive na semana passada, na sexta feira, com 

o secretário de administração, com a Secretaria da saúde, secretaria de obras, após esses 

dias chuvosos e todas as dificuldades que se tem neste período nesta época, eu gostaria de 

estar parabenizando a todas as equipes ao qual estive acompanhando, pela forma como vem 

trabalhando, uma forma como vem administrando as suas pastas e parabenizar cada um com 

suas equipes pelo belo trabalho que tem sido feito, apesar de tantas dificuldades que se tem, 

em especial um relato que foi me pedido da secretaria de obras adiantando talvez algumas 

colocações dos colegas, mas já falei citei na outra semana na conclusão na ponte do Banhado 

Grande que ficou bom o trabalho, também agradecemos as pessoas, aos proprietários ali, 

alguns empresários que colaboram também pra que assim pudesse ser solucionado o mais 

rápido o possível, também foi feito o reparo na ponte indo pra Pacheca, então já foi 

solucionado, estará sendo feito na próxima semana o reparo ali na Colônia Nova, também na 

ponte dos Hess, então saber que as coisas precisam ser feitas, todos já sabem, mas o tempo 

não tem permitido, então as questão que se fazem necessárias, e todas elas demandam, mas 

que cada um fazendo a sua parte tudo é possível, de contemplar as necessidades dos nossos 

munícipes. Assim como, estava olhando a foto que o vereador fez a proposição, uma semana 

antes tinha sido feito uma colocação de material pra melhorar o transito, agora tá sendo um 

problema o transito, então fica difícil, porque logo em seguida a colocação do material veio a 

chuva e deu barro, e esse é o cotidiano que nós temos, continua sendo feito também outro 
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relato, os reparos das lâmpadas, hoje foi feito toda a Cohab, foi praticamente concluído ali, 

temos algumas situações que a Empresa que fez usou um tipo de material diferente, então vai 

ter que ser substituído, a Formosa tinha um ponto a ser  reparado e foi reparado, e na cidade 

está sendo feito também  aqueles que na medida do possível se fazem necessários. Diante 

desde quadro, lembrar assim como o pessoal do CTG o patrão esteve aqui, esse almoço 

beneficente, as equipes de invernada, se nós tivéssemos vários opções e trabalhos com 

jovens que envolvessem de alguma forma, que os induzissem a participar e fazer aquilo que é 

bom, nós tínhamos o resultado ainda maior do que já tem da nossa juventude, das nossas 

crianças do nosso município, que bom que o nosso município tem várias formas e visões de 

trabalho na comunidade, sejam elas públicas, sejam elas particulares, cada entidade tem a sua 

forma de colabora e isso tem sido o diferencial, com certeza dentro da nossa cidade. 

Parabenizo cada um, e reforço assim essa lembrança desse almoço, vamos apoiar, são vários 

grupos que estão ai se preparando também pra estarem fazendo aquilo que gostam né, 

apresentando as suas danças, as suas culturas, tradições a aqueles que também apreciam. 

Finalizando, não posso deixar de falar da política, eu olhava um pouco alguns números e a 

gente se parar pra pensar, chega dar um choque, porque os números são assustadores, uma 

mini reforma que foi feito, aonde um bilhão e setecentos milhões, os partidos estão disputando 

com seus números de candidatos pra ver quem leva, os maiores vão levar as maiores fatias, 

mas mesmo assim os pequenos partidos vão ter aproximadamente 1 milhão pra gastar na sua 

campanha, e nós chegamos próximo, estamos a 2 meses praticamente e se vê esse cenário 

caótico, de enfiniçoes, de incertezas, porque será que ninguém quer ser vice de ninguém ? 

porque essa espera tão grande pelas reuniões e definições dos partidos? Porque toda essa 

insegurança de tantas coligações, onde se defendia tanto uma linha, um pensamento de 

trabalho, enfim isso se atirou tudo no lixo, nada mais faz diferença a não ser os números que 

vão me respaldar, mas com certeza isso é a forma de encurtar cada vez mais o prazo, porque 
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em 45 dias vai ser tão rápido que não vai dar tempo de ficar muito em exposição o seu nome, 

e com isso iludir as pessoas delas não lembrarem daquilo que fizeram durante os seus 

mandatos daqueles que estão hoje legislando, mas eu via hoje um questionamento de uma 

pessoa, “ como eu vou saber a vida do candidato? Gente, hoje isso é muito simples, põem o 

nome da pessoa no próprio google na internet, se faz uma listagem e se já é político mais fácil 

ainda, na lei da transparência você pega todas as informações, até naquilo que ele votou a 

favor ou contra os seus projetos, então vamos analisar muito bem, vamos pensar muito bem 

aonde vamos colocar o nosso voto, porque cada Deputado Federal pela votação que ele 

precisa pra ser eleito, ele vai custar mais ou menos pelos nossos bolsos 2 milhões e 

setecentos, então isso é uma soma muito grande e o nosso voto tem um valor muito grande, e 

ele precisa ser muito bem pensado em quem nós vamos depositá-los. Muito obrigado, boa 

noite e boa semana a todos. VEREADOR LEONAR TUCHENHAGEM- 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 vão nos ouvir através do programa de rádio amanhã, meu boa noite a 

todos. Vou estar sempre breve, vou usar este momento da tribuna pra convidar a comunidade 

pra festa pra comunidade de Lourdes lá no interior, no Paraiso, vai tá acontecendo essa festa 

anual, falo e tenho dito é a maior festa, e tá em crescimento e é a maior festa do interior do 

município de Cristal, então quero deixar aqui este convite a toda comunidade, a festa vai tá 

iniciando pela manhã com almoço, com uma tarde festiva, de noite vai ter um baile pra aqueles 

que gostam. E também quero fazer o uso da tribuna pra tá agradecendo a secretaria de obras, 

estar agradecendo nossos secretários, a equipe, agradecendo a Prefeita pelo atendimento que 

tá fazendo lá no 4° distrito atender esse final de semana onde as estradas estão ruim, devido 

as grandes chuvas que deram, e o secretario já colocou uma patrola pra estar arrumando 



 

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

5 

"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 
 
 

aquele trecho pra que esse evento venha acontecer e com qualidade. Quero deixar aqui meus 

agradecimentos e deixo toda comunidade convidada pra este grande evento que vai tá 

acontecendo ali no Paraiso neste domingo. Boa noite a todos, forte abraço. VEREADOR 

DELMAR MAASS- bancada do PSDB: Declínio. 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, 

pessoas presentes a esta casa. Também vou ser breve, vou fazer alguns relatos que preciso 

fazer nesta casa, semana passada encaminhamos umas fotos a AJERGS do nosso 

calçamento aonde nós já tínhamos tirado essas fotos, estava na casa e foi encaminhada a 

Presidência da AJERGS pra que eles constatassem a pedido da própria CORSAN  que nos 

pediu isso, e uma briga gigantesca que a gente tem com a CORSAN e vejo aqui o colega 

Delmar hoje fazendo uma proposição e pedindo que seja adotada a medida a CORSAN, em 

relação ao nosso calçamento que é triste, é doloroso de ver nosso calçamento danificado em 

boa parte, em outra parte pelos caminhões de carga pesada que estacionam e fica o buraco, 

eu não sei se o calçamento ele foi mal elaborado, ele foi mal feito, ou é a carga do caminhão 

que é tão grande com cargas pesadas, eu recebi algumas reclamações de moradores, 

inclusive um senhor de idade que ao sair de casa tropeço e caiu dentro de um buraco, e novo 

esse assunto mas é isso que se tem, e o nosso calçamento nós estamos às vésperas de 

começar a pavimentação, o calçamento na nossa cidade, e é tão triste de tu ver o calçamento 

todo danificado, hoje eu presenciei empresa que faz trabalho pra CORSAN, me pediram 

informação onde ficava um concerto em frente da Brigada, eu dei parabéns pra eles, eu disse 

q eu deve ter 3 meses que estava ali, o calçamento inacreditável, tá só com areia que eles 

retiram o material e levam 2,3 dias pra repor, então essa casa mandou umas fotos pra 

AJERGS através das gurias da administração desta casa, e a gente vai tá enviando também 

pra CORSAN mais pedidos e essa briga tem que ser engajada de novo, a CORSAN veio aqui 
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fez uma obra que estava por concluir, levou parece que melhorou um pouco o abastecimento 

de agua no bairro Panorama onde era um problema, mas deixou um valo aberto, um trabalho 

mal feito em que a Prefeitura teve que estar repondo-o o material. Ora gente, se paga caro por 

uma conta de agua e paga pra CORSAN, e eles tem obrigação, e nós temos que brigar com a 

CORSAN de desde o ano passado quando assumi essa cadeira nesta casa eu já providenciei, 

e os colegas todos estiveram ao lado e junto brigando por isso, que a Gente fizesse nesse 

município uma audiência pública e não foi resolvido esse problema, isso é triste, é ruim de 

estar toda hora batendo na mesma tecla e dizendo as mesmas coisas. Quanto referi um pouco 

hoje sobre a política Nacional Brasileira, fico também como falou o colega vereador estarrecido 

e hoje eu vejo que a política partidária infelizmente tá a cada dia caminhando a passos largos 

para não existir mais, hoje as pessoas votam em pessoas de um partido pra um determinado 

cargo, e outro partido pra outro, e olha a narquia que está hoje a política deste País, mas 

também tem uma outra coisa que esse País  vive, todas as coisas que acontecem de ruim são 

em meio a política, mas ai você vê médicos fazendo o seu trabalho que é salvar vidas, fazendo 

cirurgias que não precisavam ser feitas e etc. O ser humano ele está caminhando a cada dia 

pra uma coisa lamentável, tá se destruindo a cada dia que passa, isso é triste, e como disse 

aqui também o vereador Ivan, bacana quando tu vê esses movimentos de invernada, pessoas 

se dirigindo aos segmentos religiosos, pessoas organizando festas em comunidades, isso é 

muito bom, é muito importante, é muito saldável, o esporte, a cultura, o turismo, as tradições, a 

religião nos levam pra mundos melhores e é isso que nós queremos, principalmente pro nosso 

município, o lugar em que vivemos, isso é o que nós desejamos ardentemente a todos os 

nossos munícipes que vivem e que habitam no nosso município. Também quero parabenizar a 

secretaria de obras, que muitas vezes trabalha com muito pouco recurso, chove estraga a 

estrada mas no outro dia, no dia que para a chuva vão lá e fazem o mesmo trabalho, quantas e 

quantas vezes essa secretaria patrolou a mesma estrada no mesmo ano, quanto se gasta hoje 
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com o município, fazendo esses trabalhos, melhorias que são necessárias e tem que serem 

feitos. Então são coisas que a gente tem que relatar, e no final de semana tem também o 

MotoBike que vai acontecer na praça, mais atividade esportiva importante, e depois a festa do 

Paraiso. Eu quero desejar uma boa noite a todos, na paz de Deus. Nada mais havendo tratar, 

foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será 

assinado pelo Presidente e pelo 1° e 2° Secretário. Sala da Sessões, 31 de Julho de 2018. 

 

Ver. Claudio Dorneles Lopes                                                                   Ver. Ivan Spiering 

                  Presidente                                                                                              1°Secretário 

 

                                                               Ver. Cristian Radunz 

                                                                     2° Secretario  

 

                                 

 


