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ATA N°022/2018 DA CÂMARA DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO ORDINÁRIA. Ás 

dezenove horas do dia 8 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: Davi da Gama, Delmar Maass, Itamar Medeiros, Paulo Cesar Flores de Oliveira, 

Cristian Radunz, Tadeu Tomaszeswki, Ivan Spiering, Claudio Dorneles Lopes. Dando continuidade, 

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

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Solicitação: Apoio a “Semana da Enfermagem”, que ocorrera nos 

dias 16, 17, 18 de maio. O motivo do evento é comemorar o dia do Enfermeiro e do técnico em 

enfermagem.  Oficio: SMED/N°75/2018 Convidam para uma reunião dia 9 de maio, as 13h:30min, no 

Centro Social de apoio ao Trabalho da Mulher. Declaração: Declarações de bens dos agentes públicos 

que desempenha atividades no Poder Executivo referentes ao exercício de 2016, estão disponíveis nos 

arquivos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. Folder:  44° Simpósio de Gestão 

Publica Municipal. “Capacitar e Conhecimento” - a disposição de todos da casa.  Folder: I Fórum 

Binacional de cidades Digitais do Rio Grande do Sul- Bagé, 10 de Maio.  Convite: Ações da União dos 

Legislativos da Costa Doce. Dias 22 e 23 de Maio. A disposição de todos.  Convite: XXI Marcha a Brasília 

em Defesa dos Municípios. Datas e temas, a disposição de todos os vereadores.  Folder: Jornal Grifon. A 

disposição de todos desta casa. Passamos, as dezenove horas e dez minutos para ORDEM DO DIA:  

PROPOSIÇÕES: Proposição do vereador Ivan Spiering- bancada do PSB.  Moção, à IGREJA CATOLICA 

SAGRADA FAMILIA.  PROJETOS DO LEGISLATIVO:  Não há projetos do Legislativo. PROJETOS DO 

EXECUTIVO: Projeto n°009/2018 extingue e cria cargos de Confiança-  CCs da Administração Pública e 

da outras providencias. Aprovado por 5 votos a favor e 4 votos não favoráveis. Projeto n°013/2018- foi 

retirado. Passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE:  VEREADOR CRISTIAN RADUNZ- bancada do PSDB:  

Declínio.  VEREADOR CLAUDIO DORNELES LOPES- bancada do PSB:  Senhores vereadores, senhor 

Presidente, a todos presentes. Vim a essa tribuna novamente pra ser bem tranquilo como sempre fui nas 

minhas manifestações, e dizer hoje no trabalho da Secretaria de obras do nosso Município, estive hoje nas 

ruas, estive presenciando o trabalho que está começando a ser feito  na cidade, começando pelo bairro 

Panorama, aonde está havendo patrulhamento , desentupimentos de boca de lobos, está havendo muitas 

bem feitorias. Como todo mundo sabe que de praxe, o governo Municipal trabalha muito saúde, educação 

e agricultura, e hoje nós podemos dizer que com a seca foi o primeiro município a decretar situação de 

emergência, e foram feitos vários poços, levado agua potável a quem não tinha, então chegou a vez das 
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obras estarem sendo encaminhadas. Também a iluminação pública está sendo refeita em vários pontos do 

município, isso é um avanço, quando eu disse na semana do Município, que o município caminha com 

passos largos para o futuro, eu quero reiterar que o município que cuida de educação, aonde todos tem 

direito a transporte escolar, e muitos que a Prefeitura ajudando com a parcela pra que possam fazer 

cursos e faculdade em outros municípios, que tema saúde, que passa muita gente pela saúde, e todos são 

atendidos com atendentes, com profissionais, e com médicos,  e muitas coisas não se consegue fazer ao 

mesmo tempo, seria hoje praticamente impossível em todos os lugares desse Brasil, muitas obras estão ai 

paradas sem serem feitas, obras Federais, obras Estaduais, aonde o dinheiro rola e não tem sido 

construído essas obras. Então na semana do município a gente se deparou sim com algumas obras, teve 

o prazer de ver o tratamento de esgoto da vila Cohab, de ver as obras da vila Formosa, de ver a obra do 

seu Ari Konsgen, e são obras que o município consegue com suas limitações, com pouco dinheiro mas 

consegue fazer o que esta fazendo. E hoje eu fiquei feliz ao ver a Secretaria de obras trabalhando muito 

na cidade, a secretaria de obras muitas vezes não está trabalhando na cidade porque está trabalhando no 

interior, lá no interior ela tem trabalhado sempre e ela veio pra cá pra cidade, mas sempre fica algo no 

interior, dificuldade se tem é logico, tudo é caro, o óleo diesel, o combustível, a gasolina, enfim, peças de 

reparos, mas é tudo caro hoje de manter, o município com a folha salarial em dia, e o município 

respeitando seus munícipes. Então eu gostaria de deixar bem claro aqui, bem salientado que existiram 

obras sim, como a obra do cemitério, a casa das mulheres está ali, o centro de eventos está lá e mais 

outras coisas que aconteceram e que acontecem no momento de crise, no momento em que o Brasil faz 

uma reflexão, e não sei na mão de quem vai cair essa batata quente de assumir este País, se nós formos 

analisar durante esta gestão do governo Sartori, muitas vezes eu ouvi de professores as reclamações de 

seus salários extremamente atrasados, eu vi isso também de Brigadianos que me diziam “ Claudinho, não 

tem como trabalhar sem dinheiro” então a crise ela é geral, ela não é organizada em um lugar ou outro, 

mas aqui tem coisas que estão acontecendo, quando isso acontece em momento de crise tu tem que 

ressaltar, tem que salientar, então tem coisas que acontecem, por isso que eu disse isso e foi contestado 

em programa de rádio, só não disseram que fui eu que disse, mas fui eu sim, que o município caminha de 

passos largos para o futuro, porque o município se preocupa muito com a Educação, e no meu modo de 

ver hoje em cada dia das nossas vidas a educação é cada dia mais principal, mais primordial, hoje não se 

faz e não se tem nada sem um curso superior, hoje tudo se requer que se tenha além da sala de aula, 

uma educação que seja a altura, que seja condizente com o que o momento leva, no momento hoje de 
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grandes dificuldades em que se está se atravessando, é muito difícil  de ser educado, por isso eu disse 

isso que o município caminha a passos largos, porque vi progresso na educação, muito progresso na 

saúde, porque vi também um Governo que cuida dos agricultores, que está ao lado deles, o vereador 

Itamar sabe disso, que foram construídos vários poços, foi colocado agua potável, e isso é uma coisa 

bacana que se vê em meio a tantas dificuldades, não quero entrar no mérito de que outros Governos 

fizeram ou não fizeram ou vão deixar de fazer, como eu disse isso na semana do município e disse na 

rádio também, todos tem os seus privilégios, todos fazem as coisas e todos deixam de fazer alguma coisa, 

mas  todos tem o passado, no presente e no futuro o mérito em muitas coisas, e o governo que tá ai tem 

um grande mérito, por cuidar de saúde, de educação e de cuidar muito bem da agricultura, é nesse 

sentido que eu disse na rádio e volto a reiterar aqui na tribuna, o respeito e a educação a todos, que o 

município caminha a passos largos para o desenvolvimento, porque cuidam de uma coisa primordial que é 

a educação. Obrigado. VEREADOR IVAN SPIERING- bancada do PSB:  Senhor Presidente, colegas 

vereadores, aqueles que nos prestigiam com sua presença nessa noite, aqueles que estarão nos ouvindo 

pela transmissão na rádio, meu boa noite. Gostaria de trazer alguns assuntos de informação. 

Primeiramente assim como a Moção em homenagem aos 50 anos da igreja Católica, porque hoje as 

entidades elas representam em nosso País a maior secretaria de ação social sem custo nenhum para 

cofres públicos, porque elas estão diretamente cuidando da população, das pessoas, sabendo e 

reconhecendo as necessidades de cada um, e dando assim o devido atendimento naquilo que é possível, 

por isso essa homenagem sincera, pelo trabalho da Igreja Católica dentro do nosso município. Lembrando 

também, assim como foi feito sessão passada, não fiz o uso da palavra, mas lembrando o aniversário do 

município, são 30 anos de caminhada, 30 anos de trabalho árduo de muitas pessoas envolvidas, sei que 

não seria local de estar fazendo uso de nomes, mas em referência ao fundador dessa cidade, o seu Egídio 

Schilabtz, foi aquele que pensou e sonhou num Cristal, assim como ele disse na sua entrevista, com o 

nome maravilhoso e um lugar maravilhoso, e que continue sendo assim, e lembrando dele como fundador 

dessa cidade, a passagem do seu aniversário hoje, um grande abraço a essa pessoa querida do nosso 

município. Também tivemos a passagem no dia 25/04 lembrado com muito saber, o dia do Contador, e 

isso é algo que todos nós carecemos informação, auxilio, e temos o privilégio de termos em nossa cidade, 

não desmerecendo cidade nenhuma e nem ninguém, mas quem sabe e de certa forma por serem as 

pessoas com quem eu trabalho as melhores, com mais confiança porque são aqueles que prestam os 

seus serviços com uma autoridade, com uma dedicação exemplar. Lembrando assim, temos o nosso 
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vereador aqui que é contador, e eu sou formado em técnico contábil, tenho esse gosto pelos números, por 

este trabalho, lembramos também assim o nosso Contador municipal, grande pessoa, que também hoje 

está de aniversario, lembramos dele, mas de deixar essa singela homenagem de pessoas que 

indiretamente elas ajudam a manter, a construir, solidificar o município, organizando em todos os 

segmentos seja o público, empresarial, seja na iniciativa privada, eles contribuindo com o seu legado, 

então parabéns a todos. Gostaria de deixar também um reconhecimento, na sexta feira, na semana 

anterior fizemos uma solicitação, o comando da Brigada Militar do nosso município, a pedido da 

comunidade também, principalmente o centro da nossa cidade, na sexta feira o efetivo esteve na nossa 

cidade, visitando os bairros, centro, e acompanhando, fazendo abordagens, verificações e foi muito 

propicio, com muito objetivo e que possa continuar acontecendo mais vezes, com mais frequências, 

sabemos que o efetivo é pouco, as condições são menores ainda, mas que na medida do possível possam 

estar fazendo e sinalizando com essa segurança, vamos dizer assim, desempenhando o seu trabalho com 

grande autoridade. Algo muito importante pra estar comentando também nessa noite, informando a 

comunidade cristalense, informando assim esta casa, mas com certeza muitos já sabem, e parabenizando 

também a nossa assessora Jurídica do executivo Bruna Becker pela iniciativa, devido a se prolongar o 

atraso dos repasses do Estado, isso vem se repetindo e repetindo, primeiro escalão do Governo, ela não 

tem essa dificuldade porque o primeiro recurso é pra ele, o salário em dia, os repasses em dia, tudo em 

dia. Depois o funcionalismo quando dá vai sendo pago, vai sendo parcelado, e quando tiver é feito o 

repasse, principalmente da saúde, não vamos nem falar dos outros. E com belíssimo trabalho a nossa 

Assessora Jurídica, uma representação do mandato de segurança, uma liminar contra o Governo do 

Estado, ela garantiu ao município a certeza de que eles tem 10 dias, o prazo está vencendo depois de 

amanhã pra se manifestarem a respeito do assunto ainda, mas que os repasses do Estado pra saúde eles 

serão obrigatórios, vamos dizer assim, chegou a data e os valores serão informados e se não houver o 

repasse automaticamente é comunicado ao Ministério Público e o Ministério consegue um alvará  do 

consisto desse valor, e assim será passado ao Município. Então excelente trabalho de ser reconhecido, 

porque se precisa ir atrás das coisas, a gente as vezes se acomoda sentado, as vezes vai passando e 

passando e fica assim, mas temos recursos da saúde garantidos, os repasses serão feitos, e isto é uma 

certeza de que poderemos manter da melhor forma os atendimentos a nossa comunidade, gostaria de 

uma parte vereador? VEREADOR DAVI DA GAMA:   Colaborando e parabenizando o vereador pela fala 

importantíssima, os atrasados da saúde, traçam meio milhão já, só colaborando com sua fala, a 
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importância que esse recurso vai, que essa liminar vai proporcionar ao município, os atrasados do Estado 

já passam de meio milhão de reais pra saúde, que o Estado deve pro Município de Cristal. VEREADOR 

IVAN SPIERING:  Obrigado vereador. Eu tinha todos os dados, mas a menção hoje seria a questão da 

dedicação, como estava lembrando aqui situações, fatos, pessoas e entidades que são zelosos com o seu 

trabalho, que ajudam a construir o nosso município, eu trouxe nesse sentido o reconhecimento do trabalho 

junto ao Poder Público e dentro do Executivo, o trabalho da nossa Assessora Jurídica, e parabenizando 

pelo excelente trabalho e a essa conquista pra toda a comunidade cristalense. Também, assim como o 

colega, presidente da câmara e vereador Claudio Lopes, falou e parabenizou ai, e eu gostaria de fazer 

uma referência e fiz muito isso no ano passado, essa semana eu acompanhei também alguns funcionários 

da secretaria de obras no seu trabalho aqui na cidade, a pessoa muitas vezes teve que abrir o 

encanamento, abrir uma boca de lobo, pra muitos talvez seja um serviço muito até indigno, por estar 

mexendo naquilo ali, mas a forma, a dedicação desses servidores, porque o trabalho a gente sabe que 

tem bastante, e os servidores a gente sabe que tem poucos, então muitas vezes se tu eleger prioridades, 

se tu fazer que a agenda seja cumprida, quando eu acompanhava um serviço aqui na  Rua 7de Setembro, 

uma obstrução de encanamentos, olhando a forma como estava e o que eles estavam fazendo, pra fazer 

uma vez só, pra fazer um serviço bem feito, essa é a importância daquele servidor que se dedica pela sua 

função e se coloca à disposição de fazer a coisa pública bem feita, sem acomodação, sem orgulhos, 

falávamos antes a respeito de alguns funcionários  que o seu salário seja baixo, mas eu quero reconhecer, 

agradecer a esse coletivo dos funcionários, principalmente a estes que estavam ali olhando e observando 

e acompanhando o trabalho que eles estavam fazendo, pela dedicação que tem dado pra que dá melhor 

forma sejam sanados os problemas da nossa cidade, parabéns a todos os envolvidos ai no trabalho da 

secretaria de obras. Queria lembrar rapidamente, e conferindo aqui na casa um pedido da gerente da 

Corsan, se eu não me engano vai até quarta-feira até o dia 9 o pedido, pra que não entrássemos com 

nenhuma representação, e assim a Corsan estaria vindo para o município, sanando esses problemas 

sérios que nós temos que são vazamentos, calçamentos e de todas as situações que se levantam, no 

sábado me senti ridicularizado até de certa forma, porque os moradores da Rua Garibald i tiveram que 

colocar cavaletes, fachos de vegetação, porque simplesmente o vazamento que tinha na rua, abriu uma 

cratera de tal forma que não era transitável nem a pé, no mesmo momento passei as fotos e imagens para 

a Cláudia que é diretora da Corsan em Camaquã, e ela reconheceu a necessidade do atendimento que 

Cristal tem, mas que no domingo estaria vindo uma equipe pra cidade para solucionar esse problema, eu 
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fiquei pensando “será?” mas de fato, no domingo a equipe veio e solucionou aquele problema, aquele né, 

porque era um vazamento maior e três menores, mas a equipe foi designada pra aquela uma situação, 

mas os outros continuam ali. Então que de fato sejam tomadas as medidas cabíveis, que eles possam 

estar vindo a partir de quita feira a cidade e dando continuidade a este trabalho, a equipe aqui do Cristal é 

comprometida, nos acolhe, nos atende, nos ouve da melhor forma, mas infelizmente não tá nas mãos 

deles de sanar esses problemas, eles encaminham, tem lá todas as ocorrências e são muitas, mas falta 

essa contra partida, esse comprometimento  da direção pra que possa ser resolvido os problemas do 

nosso município, não acontecendo com certeza a mesa Diretora desta casa estará encaminhando  dentro 

daquilo que já conversamos, nas medidas cabíveis pra que de outra forma sejam solucionadas. Uma boa 

semana a todos, Deus abençoe, até a próxima semana. VEREADOR LEONAR TUCHENHAGEM- 

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

CESAR FLORES DE OLIVEIRA- bancada do PMDB: Senhor Presidente, senhores vereadores, a nossos 

visitantes, uma boa noite a todos. Queria aqui, parabenizar ao nosso município pelos seus 30 anos de 

existência, parabeniza a todos os Prefeitos que estiveram a sua contribuição com o município de Cristal, 

quero parabeniza o vereador Ivan por lembrar do seu Egídio, nosso fundador desse município, e se hoje 

nós somos vereadores, e todos os outros Prefeitos que passaram pelo município agradeça ao seu Egídio 

Schilabtz, aquela época era muito difícil de administra um município, não tinha emendas parlamentar, a 

pessoa tinha que ser muito piloto, e o seu Egídio foi um Prefeito que ficou pobre na política, isso é 

lamentável, ele não vivia nem pra família dele, então mais uma vez eu quero parabenizar o vereador Ivan 

por ter esse grande reconhecimento pelo grande Prefeito que foi desse município, tudo que existe hoje 

dentro desse município do começo foi o seu Egídio, que deu o ponta a pé inicial e começou uma cidade, e 

se hoje é uma cidade agradecemos a todos os Prefeitos e principalmente ao seu Egídio e parabéns ao seu 

aniversário, nesta data de hoje, que seja muito feliz nesse dia de hoje tão marcante pra todos nós. Quero 

também aqui dizer da grande satisfação em hoje trafegando nas ruas do nosso município, de ver as 

maquinas funcionando, e como bem disse o vereador Ivan, limpando as bocas de lobo, e é uma secretaria 

muito sofrida que todos os Prefeitos sempre cortam muito os recursos da secretaria de obras do nosso 

município, então eu sempre digo, ser secretário de obras do município de Cristal não é fácil, quem leva a 

culpa de tudo é o secretario, ele é um saco de pancada, então eles fazem muito pouco que é liberado pra 

secretaria de obras, gostei de ver o trabalho está sendo bem feito, então essas coisas tem que ser 

reconhecidas sim. Também queria dizer sobre todas as obras que o então vereador Claudio Dorneles 
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Lopes citou nessa tribuna, recurso da defesa civil, teve a obra sim, sem nenhum centavo no município, 

grandiosa obra, cemitério também, recurso da defesa civil veio 2 milhões e tanto para as duas obras onde 

foi destinado 400 mil, o cemitério foi feito, o tratamento de esgoto da Cohab também grandiosa obra, o 

município foi contemplado com as torres e também outro recurso  que não precisou um centavo, recurso 

próprio de contra partida,  grandiosa obra da galeria na vila Formosa, que essa semana choveu bastante e 

ficou tranquilo o escoamento da agua, grande trabalho fez  a empresa Alves, acompanhei desde o começo 

e ficou bom. Também o nosso centro de evento, o recurso que o falecido Deputado Mendes Filho, de 510 

mil que veio pra esse município, e está feito também, tem a galeria do seu Ari Konsgen, 350 mil da defesa 

civil, ótimo ficou bom, a casa das mulheres também, tudo dinheiro com nenhum centavo do município. Que 

bom que foi feito essas obras, isso é importante, e com toda crise do Governo Federal, Governo estadual 

mas veio dinheiro para o município fazer essas obras todas, então o município de Cristal está de 

parabéns, mas agradeça ao Governo Federal e ao Governo Estadual, não estou aqui defendendo os 

Governos, mas tem que ter o reconhecimento de tudo o que veio desses dois poderes para o nosso 

município, e o Governo Sartori foi que nem o seu Egídio quando assumiu aqui a anos atrás, quando o 

município estava quebrado, o Telmo homem de muita vergonha quebrou, usando o seu próprio dinheiro 

porque o município não tinha credito, e o Governo Sartori hoje está com o mesmo problema, assumiu uma 

dívida e está pagando por isso, atrasando salários dos professores e atrasando o salário dos brigadianos e 

dos servidores, é bravo. Mas não podemos dizer que o Governo Sartori não é um Governo sério, é um dos 

poucos político sérios, e tenho a certeza que a eleição vai ficar entre ele, os dois vão para o 2°turno e o 

Eduardo Leite, de Pelotas, vão esses dois para o 2°turno. Porque hoje é difícil acreditar em políticos pelo 

cenário político Federal que existe, pra Presidente vai ser muito difícil escolher um nome pra votar hoje, 

então é muito difícil. Então eu não poderia de fazer essa explanação e o reconhecimento de algumas 

coisas que foi feito, sou oposição mas luto melhor pelo melhor pelo município de Cristal, aonde sou muitas 

vezes criticado, mas não mudarei a minha postura e a minha linha política porque eu trago isso, então 

quero parabenizar o secretário de obras que hoje é o Rudi que está em exercício, mas se tivesse o Arlei 

tenho certeza que ia esta, onde nessa tribuna várias vezes em outros anos, outros mandatos critiquei 

muito o secretário de obras, mas o Arlei eu nunca critiquei por reconhecer o seu trabalho, criticava os 

outros para melhorar e melhorou, que não pode se fazer experiência em secretárias, que a gente sabe da 

tamanha importância e sem estradas como vamos nos locomover, estrada boa é economia. Então 

parabéns ao secretário de obras, parabéns Arlei porque eu sei que tu, muitas pessoas vem em mim e 
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falam dele pra mim, eu defendo por saber da grande dificuldade que tem um secretário de obras no 

município, com tal pouco recurso eles fazem milagre. Quero deixar um boa noite a todos. VEREADOR 

ITAMAR MEDEIROS- bancada do PSB:  Senhor Presidente, senhores vereadores, comunidade que nos 

assiste e mais a comunidade que vai nos ouvir através do programa de rádio no dia de amanhã, meu boa 

noite a todos. Quero iniciar minha fala primeiramente justificando a minha ausência nesta casa na sessão 

anterior, onde que na segunda da semana passada eu fui vítima de uma picada de uma cobra jararaca, e 

acabei tendo que abandonar todos os meus planos que eu tinha, e no decorrer da semana também e 

procurar recurso na saúde do nosso município, onde vim até o posto de saúde, quero agradecer a 

secretaria Malu que foi meu primeiro contato e também assim eu agradeço toda equipe que me atendeu , 

não vou citar nomes pra não pecar caso eu esqueça de algum, mas sim agradecer a pessoa da Secretaria 

Malu pelo belo trabalho que articulou tudo pra mim ser bem atendido quando cheguei ao posto de saúde, e 

também o encaminhamento pra o pronto socorro de Pelotas. Também gostaria muito de falar, agradecer o 

vereador Ivan pela bela fala, ao qual eu não tinha conhecimento mas é bom explanar nessa tribuna o que 

vem acontecendo de bom no nosso poder executivo e com relação a eliminar do município do Cristal pra 

que o Estado pague o atrasado, e que continue pagando em dia também os repasses  pra nossa saúde 

pública do nosso município, isso é muito bom, com certeza então já vai entrando para o nosso município, 

pra nossa saúde mais de 500 mil reais será investido aqui nesse município, e quero dizer assim, embora 

que as dificuldades sejam grandes, é recurso federal que não vem, é custo Estadual que não vem, mas o 

município de Cristal dá o melhor pra atender a sua população  na questão saúde. Quando eu entrei no 

pronto socorro em Pelotas, o cabelo da gente vai lá em cima, não vou nem citar nesta tribuna o que 

aparenta, o que a gente pensa naquele momento, mas a primeira coisa gente que me veio à cabeça foi um 

vídeo que me mandaram no whastapp agora a pouco dias, do Dr. Green lá dos Estados Unidos aonde ele 

fala da saúde pública do Brasil, onde ele fala da saúde pública de São Paulo, onde uma mãe mandou uma 

carta pra ele, dizendo que seu filho de 12 anos estava pra morrer com câncer na cabeça, mas que gostaria 

de conhecer aquele Doutor antes de morrer, e ele pegando o primeiro voou, desceu na cidade de São 

Paulo visitando aquele menino, se identificou com um câncer tão pavoroso que tinha estourado o olho 

daquele menino, tinha tomado conta da face daquela criança, dizendo ele que ele é faixa preta pra resistir, 

pra não se abalar, mas ele teve vontade de chorar vendo aquele menino, e ai pedindo exames anteriores 

pela mãe, ele viu que era um câncer benigno operável, se tivesse sido operado na época que foi detectado 

o câncer benigno, não era maligno, e tudo que é benigno se não tratar um dia vira maligno, aquela criança 
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poderia ter sido salva, e o vídeo se estende falando nas mudanças, o povo tem o poder das mudanças, e 

vão  poder agora no voto em outubro tem o poder de mudar esse quadro. Então eu entrando naquele 

corredor que mais me parece o corredor da morte, no pronto socorro de Pelotas a primeira coisa que meio 

a cabeça foi esse vídeo, é triste, muito triste, o que me adianta eu encher o meu bolso, adquiri imunidade a 

minha família, ter balaios de dinheiro e deixar o meu irmão morrer muitas veze por falta de atendimento no 

hospital, é horrível gente, eu sei sendo atendido pela picada da cobra, nem sentado eu não podia parar 

direito de dor na minha perna, e eu comecei a ser atendido lá no pronto socorro em uma cadeira de 

plástico dura, com perna pra cima em cima de uma banca que tinha e ali eu recebendo soro, se não é ter 

me dado uma disfunção sei lá do veneno ou talvez do remédio da reação, não sei o que aconteceu que 

me deu vomito, deu diarreia, daí me conseguiram uma maca e eu muito feliz fiquei, porque tem  muita ente 

lá talvez pior situação do que eu, e ficou a noite aguentando sentado em uma cadeira, isso é muito triste, 

só não fica triste quem não tem coração, que nem esses governantes que roubam tanto e esquece da 

saúde pública  do nosso País. Também falando, pegando um pouco o gancho da fala do vereador Cesar, 

não fazia parte da minha fala desta noite, o vereador falou da Sanga Leste, sobre o investimento que foi 

feito lá, e hoje eu ainda citava de pessoas que me questionaram sobre o calçamento, “mas a Prefeita 

enterrou mais de 2 milhões reais dentro do chão” que muitos que não conheciam aquela sanga fedorenta, 

mas aquelas pessoas que moravam ali do lado tem conhecimento, e nunca vão esquecer daquilo, e eu 

tenho certeza que nunca vão esquecer do belo trabalho que a Prefeita fez onde encaminhou recursos na 

Defesa Civil, que precisou ela assumir o Governo, porque aconteceu esse desmoronamento no muro do 

cemitério, isso aconteceu no Governo anterior a ela e não tomaram as medidas cabíveis pra aquela 

momento que era o encaminhamento  de um decreto de estado de calamidade, precisou a Prefeita se 

eleger e espera um grande volume de chuva no nosso Município, e ai decretar Vereador Cesar ,um  

projeto, encaminhar um projeto pro Ministério de integração Social de mais de  1 milhão de reais , e onde 

encaminhou outro de mais de 800 mil, totalizando lá por volta de 2 milhões de reais, onde foi canalizado 

aquela parte da sanga leste, resolvendo aquela problema do muro do cemitério, também a rede de esgoto 

da Formosa, a galeria da sanga da Formosa, a rede de esgoto da Cohab, a galeria próximo do seu Ari 

Konsgen, isso simplesmente veio recurso, que nem o vereador citou, isso são recursos que vem, porque 

tem os secretários capacitados, tem a Prefeita que vai lutar depois que os projetos irem pra Brasília, é por 

isso que as coisas acontecem, tem o recurso das Torres, não veio de graça, não caiu de paraquedas esse 

recurso em Cristal, alguém correu atrás disso, e correu atrás com muita luta e garra. Então a gente, 
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vereador Cesar nós temos que falar das coisas que vem acontecendo no município, a gente dá nomes, as 

secretarias que estão a frente, a Prefeita que está à frente, as secretarias que estão executando, isso tudo 

tem relevância vereador. Então eu quero dizer a comunidade que esses benefícios vem para o  nosso 

município, mas eles não caem de paraquedas, aparentemente conforme o vereador falou, parece que 

esses recursos caem de paraquedas em nosso município e não tem ninguém que corra de trás, não tem 

ninguém que encaminhe o projeto, e na verdade tem, então temos que dar os parabéns a nossa Prefeita 

por ter garra e competência de estar através das secretarias encaminhando projetos a Brasília , e sim 

lutando pra esses projetos serem desempenhados e chegar esse recurso, e ai vem na pratica para as 

coisas acontecerem. Quero deixar meu boa noite a todos e até a próxima sessão. VEREADOR DAVI DA 

GAMA- bancada do PSB: Senhor Presidente, senhores vereadores, agradeço a Deus mais uma vez essa 

oportunidade de estar aqui nessa tribuna e rapidamente poder fazer minhas considerações, poder 

explanar sem ser repetitivo. As falas hoje foram importantes como sempre, mas algumas falas que fizeram 

referência a pessoas, ao município foram muito bem colocadas, e a fala do vereador Itamar também foi 

muito bem colocada, quando eu ouvia o vereador falar eu ficava bastante feliz vereador, porque eu 

confesso que eu sou líder de governo, mas eu fico feliz quando que colega meu que acompanha as coisas 

realmente, quando ele se posiciona e não aceita a conversa quando ela vem intencionada, porque eu 

aceito qualquer conversa, respeito qualquer argumento e todo mundo sabe que na tribuna eu falo, que eu 

questiono e quando eu saio dali eu saio o mesmo e respeito a todos, porque nós vivemos no mundo 

político e isso faz parte de política, cada um tem a sua opinião, mas “ conto da carochinha” não dá pra 

aceitar, pintar o Governo Estadual e Federal  de bonito, é uma fantasia que a pessoa, claro tem interesse  

em fazer isso, é uma questão política partidário, todo mundo que está ouvindo, todos sabem disso, só que 

no Brasil hoje defender o Governo Estadual e Federal, e dizer que as coisas só acontecem porque o 

Governo Federal, governo corrupto e o Governo caloteiro do Governador Sartori manda o dinheiro, daí fica 

difícil da gente ouvir, e por isso agradeço o vereador Itamar pelo senhor ter falado antes de mim e ter 

falado isso, ter de indignado com a fala também , eu vejo que o senhor assim como eu acompanho como 

trabalha a Prefeitura e o quando é difícil pro município hoje sobreviver, visto que tanto o Governo Estadual 

como o Federal  e lembrando que são eles que levam nossos dinheiros dos impostos, o Governo Federal 

fica com 30 % , o município com 16% e o Federal com o resto , nos caloteiam, porque não devolvem tudo 

aquilo que é do município, o contribuinte quando paga nos caloteiam, e ai pra conseguir alguma coisa, eu 

quero fazer uma lembrança que eu fiz campanha em 2014 pro Governador Ivo Sartori  junto com o meu 
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partido porque nós estávamos juntos, fizemos campanha, colocamos dinheiro do PSB de Crista l na 

campanha dos votos, e ajudamos a eleger o Govenador Ivo Sartori, fizemos muito mais campanha que o 

PMDB, o PSB de Cristal fez campanha pro Sartori, ganhando a eleição não tivemos nada mais do que 

portas fechadas dentro do Governo do Estado, porque o Governo do PMDB entendia que o PMDB de 

Cristal poderia ser então oposição ao Governo de PSB e por uma articulação político regional  que eu não 

vou citar o nome, começou então a trancar as portas do Governo do Estado  pro cristal, mesmo nós tendo 

algumas secretarias do PSB, isso estou dizendo porque eu participei de reuniões dentro do próprio PSB, 

onde discutimos na Executiva do PSB, e dizemos pra Executiva se o PSB estará com o Governo Sartori 

de novo, nós de Cristal estaremos contra, porque nós não vamos fazer  pra um Governo Caloteiro, porque 

nunca um Governo fechou tanto hospital, e fechou tanto dinheiro pra Hospital  quanto o Governo Sartori, 

um Governo que tira comida  do Brigadiano, que está todos os dias ariscando suas vidas, um governo  

que parcela salário dos professores que já ganham pouco, e não me mechem nos seus salários e nem nos 

seus cargos, me desculpa mas esse Governo não merece ser defendido na tribuna. Então não é esse 

Governo pintado de ouro, nessa fantasia política apresentada, esse Governo fanfarão como eu digo, um 

Governo que fez promessa e não reconhece, e que não irá pro 2°turno no Rio Grande do Sul porque hoje 

o funcionário público hoje sabe quem é o Governador Ivo Sartori, ele não irá pro 2°turno porque já sai de 

casa hoje com a rejeição de quem teve que ver o banco comer o juro, seus pagamentos parcelados e suas 

contas enroladas dia a pôs dia , então esse Governador ao qual nós fizemos campanha em 2014, e nós 

fizemos sim e lamentamos muito, porque a proposta do Governador Ivo Sartori era uma grande proposta, 

um grade gestor que foi em Caxias do Sul, mas quando entrou lá dentro e com a justificativa de que os 

outros fizeram errado, é uma coisa incrível isso, porque no executivo é diferente, tudo que é bom que 

acontece é culpa dos outros, a mesma moeda quando é no Estadual, o que acontece de ruim é culpa dos 

outros, o bom é culpa minha, é uma maneira de maquiar as coisas fantástica né, tudo de bom que 

acontece no Cristal é, ou vem do Estado ou vem da União, ou foi Ex- Prefeito, ou sei lá foi o Super. 

Homem, mas nada é a Prefeita, agora quando é de ruim no Estado, quando tem reforma trabalhista pra 

tirar direito do empregado, quando a reforma da Previdência que vem no rim do trabalhador ai é 

necessário, o discurso muda na tribuna. Só que aminha tranquilidade também é, porque as pessoas, 

porque hoje em dia com a internet as pessoas não se deixam convencer mais com essas fantasias 

políticas, e algum tempo era assim, a um tempo atrás as pessoas não tinham nem telefone, mas hoje as 

coisas mudaram, hoje qualquer criança sabe que o Governo Federal é um Governo que tira da 
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comunidade e coloca lá não sei onde, mas roubando de todo mundo, hoje qualquer criança conhece um 

brigadiano e conhece um professor, e sabe que o Governo do Estado, o que ele fez com os salários 

quando parcelou? O que era um brigadiano chega no final do mês e receber 200 reais?  Essa pessoa 

sabe, o município é pequeno, então não adianta vir maquiar e fazer conversinha política e fantasia e dizer 

que está tudo bem, e querer dizer que Cristal acontece porque o Governo federal e Estadual manda, enfim 

que piada de mal gosto. Mas eu vou encerrar porque eu teria muito argumento, e eu gosto desse assunto 

proposto porque eu gosto de números, inclusive eu estou loco de vontade de fazer os números, já que o 

Governo Federal sempre trouxe dinheiro, o Governo da Prefeita Fabia tem o número, os dados pra provar 

qual foi o governo que trouxe mais dinheiro, que mais capitou recurso, ora, se o Governo Federal que é o 

Governo que está em crise, que tem que fazer a reforma e que teve que fazer isso pra solucionar , e o 

Governo do Estado também pegou a pomba, porque que antes não vinha dinheiro pro Município? Qual é o 

fato? Prefeita, segundo disse o vereador, fica sentada no gabinete esperando que o dinheiro venha, os 

outros faziam isso mas não vinha, ai agora a maior capacitação de recurso da história de Cristal que foi no 

Governo Fabia, daí vem dizer que agradeça ao Governo federal e ao Governo Estadual, que piada  de mal 

gosto. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar nessa tribuna e volto a dizer vereador Itamar, 

fiquei bastante satisfeito com sua fala, e não ou espichar a minha fala, o senhor fez uma ótima colocação, 

mas eu acredito que assim como o senhor quando ouviu, não se conteve em ficar quieto, porque sabe a 

realidade e conhece os dois lados da moeda e conhece o Brasil que vivemos no nosso Estado, acredito da 

mesma forma que tem muitas pessoas, que se não quase todas que também quando ouvem esse tipo de 

fala se indignam, mas muitos não falam, mas sabem a verdade e a realidade, conhecem muito bem o 

Governo Federal, o Governo Estadual e principalmente como é o Governo Municipal  de Cristal. Uma boa 

noite, que Deus nos abençoe, ótima semana a todos.  Não havendo mais nada a se tratar foram 

encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente 

e pelo 1° Secretário e 2° secretario desta casa. Sala das sessões, 8 de maio de 2018. 

 

 

       

Ver. Claudio Dorneles Lopes                                                                        Ver. Ivan Spiering 
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