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ATA N°010/2018 DA CÂMARA DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO ORDINÁRIA. Ás 

dezenove horas do dia 20 de fevereiro 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 Gama, Delmar Maass, Ivan Spiering, 

Itamar Medeiros da Silva, Cristian Radunz, Claudio Dorneles Lopes, Ivan Spiering, Leonar 

Tuchenhagen, Tadeu Tomaszewski, Paulo Cesar de Oliveira. Dando continuidade, passou-se a 

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

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicado: CM nº 379420/2017 Ministério da Educação –

FNDE PDDE Qualidade Parcela 02; CM nº 79419/2017- PAC II- Proinf. NCIA parcela 06. Oficio 

SMED/N°015/2018 Convite para o Seminário de Abertura do Ano Letivo2018, dia 22 de fevereiro 

do corrente,as 8 horas na EEEF. Darcy Peixoto da Silveira - CIEP. Oficio.Circ.001/2018- . 

CONVITE: 38° Praiano, atenciosamente: Equipe da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, 

Cultura e Juventude.   Of.Circular.N°012/2018. O Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária 

e Cooperativismo (CAPC), da Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, Deputado Zé 

Nunes(PT), Convida Vossa Senhoria para a Reunião em Assuntos Gerais, dentro da reunião 

Ordinária Regimental. Atenciosamente Deputado Adolfo Brito.  Boletim N° 21 de outubro a 

dezembro 2017 da Ecosul, a disposição de todos os vereadores. Passamos as 19 horas e vinte 

minutos para ORDEM DO DIA : PROPOSIÇÕES: Não houve Proposições. PROJETOS DO 

EXECUTIVO: Projeto de Lei N° 003/2018 - concede revisão Geral Anual e Aumento Real aos 

vencimentos e proventos dos professores municipais e da outras providencias, apresentado e lido 

pelo secretário. Foi referido também que o projeto recebeu parecer pela aprovação da Constituição 

e Justiça e Ética da comissão do sistema tributário Orçamentos e Finanças. O projeto foi colocado 

em primeira discussão, havendo acordo entre as bancadas para a votação do projeto, colocado em 

votação foi em primeira discussão, aprovado por unanimidade. Na seqüencia o primeiro secretário 

fez a leitura do Projeto de Lei N°004/2018 – concede revisão Geral Anual e Aumento Real aos 

vencimentos e proventos dos Servidores Públicos municipais e da outras providencias. Foram 

apresentado os pareceres das comissões de constituição e Justiça e Ética e do sistema tributário 
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de Orçamento e Finanças. O projeto foi colocado em primeira discussão, havendo novamente 

acordo entre as bancadas para a votação do mesmo, colocado em votação foi em primeira 

discussão, aprovado por unanimidade. PROJETOS DO LEGISLATIVO: Projeto de Lei N°001/2018 

que dispõem sobre a revisão Anual e aumento Real aos vencimentos da câmara municipal. Foram 

apresentados os pareceres das comissões de constituição de Justiça e Ética e do sistema tributário 

Orçamento e Finanças. O projeto foi colocado em primeira discussão, havendo novamente acordo 

entre as bancadas para a votação do mesmo em primeira discussão, colocado em votação foi 

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei N°006/2017- Cria o programa municipal ao 

Empreendedorismo, Inclusão Produtiva e Agroindústria Familiar- passa para a segunda discussão. 

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

VEREADOR CRISTIAN RADUNZ- bancada do PSDB: Declínio. VEREADOR IVAN SPIERING- 

bancada do PSB: Senhor Presidente, Senhores vereadores, secretários, aqueles que nos 

privilegiam com sua visita nessa noite, aqueles que também estão nas suas casas. É um privilégio 

quando estamos a frente de um trabalho, e hoje quando recebemos esse comunicado de que o 

governo Estadual está adquirindo equipamentos a serem entregues aos municípios, municípios 

esses que estão desempenhando e desenvolvendo as suas políticas públicas corretamente, então 

eu gostaria de fazer este registro diante desse comunicado, parabéns a toda equipe , todo o 

executivo, a todas as pessoas envolvidas que se dedicam a zelar por um bom andamento mesmo 

em situações difíceis, mas está em dia, em condições  de ser contemplado com equipamento 

desse porte, que possa de fato estar acontecendo assim, essa licitação em breve e esse trator 

estar vindo para o Município de Cristal. Deixo assim esse registro, parabenizo as secretarias 

envolvidas, a secretaria de Agricultura, secretaria de obras pelo desempenho que está sendo feito 

na cidade, nas ruas, nos patrulhamentos., limpeza e pedimos, assim como conversávamos aqui 

antes da sessão eu e o presidente Claudio de como é difícil manter nossa cidade limpa, o 

caminhão passou na quinta feira, fez a limpeza, na sexta tinha mais entulho que foi coletado na 

quinta, então pessoal vamos colaborar, vamos fazer a nossa parte, porque cada um fazendo um 

pouquinho nós conseguimos organizar o todo. Então deixamos ai o nosso recado, um abraço a 
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todos, boa noite e uma ótima semana. VEREADOR CLAUDIO DORNELES LOPES- Bancada do 

PSB:  Senhores vereadores, meu boa noite. Hoje foi um dia bem corrido, hoje eu estava na câmara 

as 8 da manhã, sai pra radio, voltei em torno de uma hora e estou aqui até agora, então peço 

desculpas primeiramente por algumas falhas que tive ao dirigir essa casa. Mas são poucas 

palavras que o vereador Ivan disse aqui, e a gente em off estava conversando e comentando de 

que nossa cidade ela precisa de uma forma, e isso eu já falei muitas vezes o ano passado, de uma 

forma mais conducente e não sei de que formas, e uma forma mais drástica ou de uma forma de 

que se faça alguma audiência pública pra isso, o lixo está tomando conta  da cidade, a secretaria 

de obras está fazendo a sua parte, semana passada eu recebi várias ligações de pais, de pessoas 

que inclusive vindo de outros lugares com fogões velhos, sofás velhos  e largavam em terrenos 

baldios, a educação que tem que se dar muito mais a esse povo e fazer com que as pessoas 

comecem a entender que a cidade é nossa, que a cidade  limpa, é uma cidade muita mais bonita e 

proveitosa. Essa casa hoje votou uma inflação nos justes que são legais, como se queria hoje 

poder dar um aumento maior, se ganhar mais nesse País, mas se sabe que todos os municípios 

tem o exercício muito grande hoje de poder arca com suas responsabilidades e com Cristal não é 

diferente, Cristal se fazem muitas coisas, muitas se fazem magias para poder cumprir com suas 

obrigações, vamos torcer para que as coisas melhorem, pra que o País tome um novo rumo, e que 

Deus possa abençoar cada vez mais a muitos políticos que dirigem este Pais em muitos órgãos, 

por isso a gente está aqui trabalhando com seriedade, com honestidade, buscando a cada dia 

poder contribuir com a comunidade e poder estar sempre junto os dois poderes, e trabalhar pra que 

o bem comum do nosso município seja alcançado. Obrigado, boa noite. VEREADOR LEONAR 

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

Declínio. PAULO CESAR FLORES DE OLIVEIRA- bancada do PMDB:  Senhor presidente, 

senhores vereadores, nossos visitantes, secretário Madruga, secretário de administração Sandro 

Dias e demais visitantes dessa casa, um boa noite a todos e dizer da grande honra de recebê-los 

nesta casa. Quero fazer um pequeno comentário sobre o trator da bancada gaúcha de uma 

emenda parlamentar, de 75 milhões para o Rio Grande do Sul, onde fui convocado no programa 
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dessa aquisição desse trator, aonde fui muito criticado quando disseram que não existia 

documento, e eu afirmei que esse trator viria pro município e em breve estará chegando, tenho 

certeza que vai chegar, nunca na história a bancada gaúcha do Rio Grande do Sul teve a união de 

agarrar e dar uma emenda parlamentar do tamanho que veio em conjunto com todos os deputados 

Federais da bancada Gaúcha, só tem a engrandecer  os nosso municípios que vão receber a 

inquisição, são mais de 270 municípios que foram contemplados com essa aquisição, alguns 

munícipios com mais de uma aquisição, isso vem a ajudar os nossos produtores tanto da bacia 

leiteira, como a dos agricultores, isso é uma grande honra pra todos nós receber os municípios, 

receber essas aquisições que só tem a ajudar e a somar muito, porque a gente sabe o quanto 

nossos produtores necessitam de equipamento e nada mais justo que os municípios, que na 

secretaria de agricultura  pra da auxilio a todos nossos produtores. Também queria fazer um 

pequeno comentário sobre o nosso praiano, é um dos maiores eventos do nosso município da 

onde vem muitas pessoas, de tudo que é parte pra ver os jogos do nosso município, nosso 

balneário, onde no último domingo teve um grande número de pessoas esperando os jogos, só que 

é uma pena, e tem muitas reclamações da comissão que fez o praiano, da forma que foi elaborado 

o torneio onde sábado passado teve só dois jogos  e acaba muito tarde aos domingos, e todo 

mundo trabalha, então muita gente reclamou da forma que foi. E os nossos juízes que eles 

estragam o espetáculo, porque fazer um time de futebol pra disputar um praiano, quem faz não  

ganha nada, quem ganha é o município e os barraqueiros, porque sem os jogadores que são as 

estrelas, lá no balneário não ia quase ninguém, a prova tá ai, é uma pena que vai todos os jogos 

das quartas de finais e semifinais tai o sargento Madruga que é treinador de um time que está na 

final, ele assistiu e viu o quanto o juiz prejudica os times de futebol. O dano, minutos a mais, ou 

expulsando num lance que não é tão desleal, não estou aqui lamentando porque o Oliveira foi 

eliminado, até porque foi uma grande honra, jogamos muito, saímos de cabeça erguida. Pênalti é 

loteria mas se não tivéssemos nos expulsado, um dos melhores zagueiros do praiano, tenho 

certeza que não, mas vamos levantar a cabeça, e ano que vem estaremos de volta montando uma 

grande equipe pro ano que vem. Então quero deixar uma boa noite a todos os ouvintes que estão 
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aqui no nosso legislativo. ITAMAR MEDEIROS- bancada do PSB: Senhor presidente, colegas 

vereadores, secretários presentes, a comunidade que nos assiste. Quero aproveitar este momento 

de hoje para compartilhar com os colegas e com a comunidade, no dia de ontem eu visitei Porto 

Alegre onde tive no gabinete da Deputada Silvana, conversei com o Deputado Covatti Filho e 

dentre os assuntos tinha três na pauta, um dos assuntos foi a seca que açacala nosso município e 

os demais municípios da região, onde conversando eu expliquei pra ele a quantas andava essa 

situação no nosso município, o decreto por cinta dessa estiagem, a falta de agua, as plantações 

sofrendo, morrendo e vai dá uma quebra na nossa agricultura  no nosso município neste ano, e o 

deputado se importando na mesma hora já ligou pra Brasília falando com o assessor dele, pedindo 

pro assessor agendar com os secretários da agricultura empresarial e o secretário também da 

agricultura familiar  e já um mês atrás eu venho conversando com o gerente do Banco do Brasil 

aqui em Cristal e falando pra ele a quantas andas a situação do agricultor, o endividamento que  ele 

tem por conta da safra, e pedindo a ele que ele tomasse uma atitude de repente conseguir ajudar 

os nossos agricultores, mas a gente sabe também que depende de uma ordem maior, uma ordem 

de Brasília e na verdade, ainda uns dias e ele explicando que dentro do programa Pronaf os 

agricultores tem certos direitos, tem direito a prorrogar o investimento, tem direito a parcelar   

também, mas cabe que o agricultor por conta disto por ser uma situação normal que já está dentro 

do programa, acaba perdendo porque acaba sofrendo penalidade , que acaba destruindo aquilo 

que em vários anos construiu, por exemplo o juro acaba e acaba não sendo mais aquele juro 

barato, acaba sendo um juro bem alto e acaba que também o agricultor nãos se torne tão bem 

visto perante o banco  por não conseguir saudar essas contas na hora certa. Então eu acredito que 

através do decreto, unindo as forças de todos os municípios que a gente consiga não perde dessa 

forma, que o juro continue como tá, que o agricultor não perca, não tenha essas perdas diante do 

banco central de perde seus créditos perante o banco que construiu, então o que conversamos em 

Porto Alegre, de conseguir o prorroga mento do Pronaf investimento e do parcelamento para os 

três anos do Pronaf Custeio. Eu sai do gabinete lá e logo estava na rodoviária e já o assessor do 

deputado me ligando que já tinha entrado em contato  coma defesa civil, onde descobriu, semana 
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passada estava em 14 municípios o decreto e no dia de ontem já tinha 21 municípios decretado em 

estado de calamidade e também tinha ligado pra alguns escritórios da EMATER, Bagé, Pelotas, 

Camaquã e também colheu algumas informações , segundo o relatório da EMATER o fumo tem 

50% de queda, milho 60%  e por ai por diante, então já ficou marcado pra hoje com a secretaria de 

agricultura empresarial e ele não tinha conseguido marcar ainda naquele momento com a 

secretaria de agricultura familiar mas hoje ele estaria fazendo isso daí e vai t passando resultados 

dessa tal de Reunião. Então vamos esperar ne. E também um dos assuntos que me preocupa 

parece que foi no dia de ontem que foi retirada ou suspensa a votação da reforma da previdência e 

esse deputado desde que a gente se conheceu em fevereiro  do ano passado  foi um dos 

questionamentos que eu fiz e ele mandou dizer para o povo cristalense que ele era voto contrário, 

que não admite que o agricultor se aposente com 65 anos de idade daquela forma que foi aquela 

primeira proposta, então foi esta uma das perguntas que eu fiz pra ele ontem e ele manteve , e isso 

tem até um videio, ele expressando também a posição dele em questão a reforma e esse 

questionamento eu não deixei passar de ontem pra saber se não tinha mudado a opinião. E 

também no dia 19 até concidentemente eu já tinha marcado essa agenda a duas semanas atrás e 

no dia de ontem dia 19 também abria os encaminhamentos pra emendas parlamentares e lá em 

Brasília quando fomos em Brasília levamos na bagagem uma solicitação pra 2018, uma emenda 

pra calçamento pra pavimentação onde eu coloquei ali um valor de 250 mil reais e ele  me garantiu 

ontem atender Cristal onde até citei a rua do Ciep   por causa do fluxo de crianças que transita por 

lá , então por isso citei lá, então ele me deu essa garantia, então fico muito agradecido ao deputado 

. Era isso então uma boa noite a todos, Deus abençoe, até a última sessão. VEREADOR DELMAR 

MAASS- bancada do PSDB: Declínio. Não havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e 

lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e 1º e 2º 

Secretário. Sala das sessões, 20 de junho de 2018.  
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           Ver. Cláudio Dorneles Lopes                                                  Ver. Ivan Francisco 

Spiering  

                  Presidente             1º Secretário 

 

Ver. Cristian Taciano Radünz 

2º Secretário 


