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ATA N°018/ 2018 DA CÂMARA DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO ORDINÁRIA. Ás 

dezenove horas do dia 10 de abril 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: Delmar Maass, Itamar Medeiros, Davi Gama, 

Cristian Radunz, Claudio Dorneles Lopes, Ivan Spiering, Leonar Tuchtenhagem, Tadeu 

Tomaszeswki, 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 as CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Folder: Comunicado CM019991/2018, informamos a(s) liberações de recursos 

financeiros destinados a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Convite: Almoço Festivo, ao realizar-se na data de 22 de abril de 2018, na comunidade 

Santo Antônio- Alto do Mendonça. Convite: Reunião Almoço- no dia 20 de abril de 2018 ás 10 

horas, na ACIC-Camaquã, tema “Fortalecimento dos Legislativos Municipais da Costa Doce”. 

Folder: IGAM- Agenda de Cursos de Maio de 2018, a disposição de todos da casa. Folder: Fórum 

Gramado de Estudos Turísticos. A disposição de todos. Folder:  Boletim CNM- Congresso aprova 

liberação do AFM Avanço Municipalista. A disposição de todos. Folder: IEM- Planejamento e 

Gestão de Mídias Sociais para a Administração Publica. Convite: Encontros Regionais PSB- dias 6 

e 7 de abril de 2018, ás 9 horas, local: Plenarinho da câmara de vereadores, Avenida Loureiro da 

Silva, 255 POA.  Oficio. Circ.: N°006/2018 Exemplar da 1° Edição Genealogia dos Municípios do 

Rio Grande do Sul. A disposição de todos da casa. As dezenove horas e vinte e um minutos 

passou-se a ORDEM DO DIA:  PROPOSIÇOES:  Of.014/2018 Proposição do vereador Itamar 

Medeiros- bancada do PSB, Moção de pesar a família, da Senhora Enilda de Freitas, falecida aos 

78 anos de idade. Of.015/2018, proposição do Vereador Itamar Medeiros- Bancada do PSB, Moção 

de pesar a família da senhora Nelda Hubner Züge falecida aos 82 anos.  Proposição do vereador 

Delmar Maass- bancada do PSDB, PEDIDO DE PROVIDENCIA, nos termos do artigo 177, 

solicitando a que seja realizada a roçada em torno e ao redor da Costa, no interior, perto da casa 

da Sra. Lili Bayer, na Colônia São Geraldo. PROJETO DO LEGISLATIVO: Não há projetos do 

legislativo. PROJETO DO EXECUTIVO:  Projeto de lei N° 006/2018 Dispõem acerca do 
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procedimento para o pagamento das requisições e pequeno valor devidas pelo Município de Cristal 

e da outras providências. Aprovado por Unanimidade. Projeto N°007/2018 Dispõem a conciliação, 

as hipóteses de acordo. Transação, dispensa ou desistência recursal e de consternação nas ações 

jurídicas em que o Município de Cristal é parte. Aprovado por unanimidade. Projeto N°008/2018 

Autoriza o Poder Executivo municipal a prorrogar os contratos temporários de excepcional 

interesse público criados pela lei Municipal n°1393/2016. Permanece nas comissões. Projeto 

N°009/2018 Extingue e cria cargos de confiança -CCs da Administração Pública Municipal. 

Permanece nas comissões. GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR PAULO CESAR FLORES DE 

OLIVIERA- bancada do PMDB: Senhor Presidente, senhores vereadores, uma boa noite a todos. 

Quero neste momento aonde na última terça feira na sessão desta casa, eu pedi a palavra ao 

vereador Delmar Maass e falei sobre o IPTU onde as pessoas estavam bastante indignadas com o 

valor do IPTU aprovado por essa casa, aonde o vereador Davi fez o uso da tribuna e fez suas 

colocações, baseado em defender o governo, aonde foi aprovado o aumento do valor pelos demais 

vereadores dessa casa, os 5 vereadores da bancada do PSB, aonde eu votei contra, e onde o 

vereador veio falando sobre o meu partido, meu governo, que eu com a influência que tinha podia 

interferir nos aumentos de impostos, mas veja se, eu tivesse tanta bagagem de impedir esses 

aumentos eu seria Deus, por que eu sou representante do  município de Cristal, embora que seja o 

meu partido que esteja à frente da união, o então hoje Presidente Michel Temer. Não votei no 

Temer, por que nunca votei no PT e jamais vou votar, veja que nem os Deputados impedem os 

aumentos, eu vereador do PMDB não posso impedir esses aumentos, aonde no Rio Grande do Sul 

o Governador Sartori tenho sim acesso direto e me espelho nele, por que é um homem sério e 

esse é um Governador que cortou na própria pele, em 29 secretarias ficou 17 secretarias, isso é 

cortar na própria pele, aonde então o Ex Governador Tarso Genro terminou de acabar com o Rio 

Grande do Sul, por que usou todo o fundo judicial que poderia garantir as dívidas e então fazer um 

financiamento pra dar a continuidade de pagar a folha de pagamento no Estado do Rio Grande do 

Sul em dia, sendo que a dívida da união era 280 milhões por mês, veja como vai pagar as dívidas 

se não tiver dinheiro, se todos os meses aquele dinheiro é sugado do Estado e indo pra união e, 
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então ficando de mãos amaradas sem puder pagar nada, hoje a dívida do fundo  judiciário é de 10 

bilhões, é muito dinheiro, por isso que o Rio Grande do Sul está na situação que se encontra, e 

graças ao Governador Sartori que dia 30 de abril  vai passar a pagar tudo em dia, é uma 

renegociação que os Estados fizeram com a união. Então o partido do PSB é um dos poucos 

partidos que vai continuar no governo, fazem parte do governo do Estado do Rio Grande, como 

quase todas as bancadas desta casa fizeram parte, mas como o PSB não vai colocar candidato ao 

Governo do Estado, aonde esse governo do Estado, e posso dizer com muita honra quando falo do 

Governador Sartori que é um dos poucos políticos sério, tomara que de a continuidade do trabalho 

que ele tá dando pro Rio Grande do Sul, se ganha vai ser histórico, por que nunca um governador 

ganhou uma reeleição no RS, aonde o Governo Sartori é parceiro com o município de Cristal, 

aonde já teve Poclan dois meses trabalhando, aonde teve a Retro Escavadeira abrindo poços por 

causa da seca, dependia da defesa civil, e com certeza vai ser liberado mais recurso pra o 

Município. Então o vereador vem e faz o uso da tribuna com ironias, querendo me atingir, eu sou 

oposição por que se fosse todo mundo do mesmo lado que graça teria, veja bem que este projeto 

do IPTU na gestão passada veio a essa casa e nós rejeitamos, era um momento absurdo, pois veio 

agora e foi aprovado, isto sim eu teria  que votar, mas não nos aumentos de combustível que o 

Presidente da República da fazendo, então isso tem que interferir nas coisas que são do País, eu 

to fazendo meu trabalho como vereador desse município, mas que bom que eu tivesse toda essa 

bagagem e pudesse interferir, olha nem tenho palavras pra descrever. Então, vereador Davi eu tive 

que dizer essas palavras por que a vossa excelência me atacou nessa tribuna, mas eu digo com 

muita convicção, o Lula foi preso, então eu pergunto em quem vai se votar em 2018, pra 

Presidente da República? São poucos que a gente pode dizer que pode votar, por que vão muitos 

pra cadeia, dos Pré candidatos tem muitos que estão sendo investigados, e se o Presidente do 

meu partido concorresse, eu digo com muita convicção que não votaria nele, mas digo com muita 

certeza nessa tribuna, que quando a Reforma Política e as Reformas que estão sendo feitas no 

País, muitas delas teria que ser feito, e tem que ter muita coragem e atitude pra ser feito, por que 

senão o País para e para mesmo, por que ele mexeu, tanto o Governador Sartori e o Michel Temer 
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eles mexeram com os grandes, mas tem que mexer com quem ganha bastante e não com o 

pequeno, lamento o aumento que deu do salário mínimo, foi muito pouco, não significou nada. Hoje 

eu ia fazer um documento nessa casa, sobre a iluminação Pública, mas vou pedir direto ao 

secretário de Obras o reparo de alguns pontos que estão precisando, hoje é um novo sistema e 

vão ser trocada as lâmpadas em breve. Então eu quero dizer da Rua do Palanque de frente à casa 

da Lidiane, que em breve vai ser trocada. Quero deixar meu boa noite a todos. VEREADOR 

ITAMAR MEDEIROS- bancada do PSB: Senhor Presidente, colegas vereadores, a comunidade 

que nos assiste, e aos ouvintes que amanhã vão nos ouvir através do programa da rádio. Eu queria 

deixar um relato, meu abraço as famílias que perderam essas duas senhoras, que faleceram aqui 

no Cristal, a dona Nelda e a Dona Enilda. Por mais que seja natural, ninguém se prepara pra 

perder pai e mãe, eu já perdi o meu e até hoje me faz muita falta, todos os dias lembro  dele, então 

quero deixar aqui o meu abraço fraterno a essas famílias que perderam seus entes queridos, que 

Deus possa estar confortando o coração de cada um. Também quero usar este momento pra 

convidar a comunidade em geral pra este movimento que vai tá acontecendo no dia 17 e 18 ali em 

São Lourenço e Pelotas, é o movimento do NPA que se refere na situação que se encontra nossa 

agricultura no nosso município e nos municípios vizinhos, perante esta seca que atravessou o 

nosso município, deixando os agricultores e até mesmo a cidade numa situação complicadíssima, 

então nesses dois dias ai vai ter os movimentos representando os agricultores e, eles próprios vão 

estar reunidos ali na entrada de São Lourenço e no trevo de Pelotas, então eu queria deixar o 

convite então para os agricultores que queiram participar, ou aquele que não pode ir se puder 

ajudar com alguma ajuda de custo será bem-vinda, por que na verdade onde esse povo vai se 

deslocar  por 2 dias vai dar uma despesa grande, e o momento é bem difícil, então aquele que 

puder se fazer presente entra em contato comigo pra que a gente consiga fazer uma grande 

mobilização nesse dia. Quero deixar um grande abraço a todos, fiquem na paz e boa noite. 

VEREADOR DELMAR MAASS- bancada do PSDB: Declínio.  VEREADOR DAVI DA GAMA- 

bancada do PSB: Senhor Presidente, senhores vereadores, agradeço a Deus mais uma vez estar 

nessa tribuna. Tenho objetivo na minha fala hoje, mas aproveitando que o vereador Paulo Cesar 
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não se encontra na casa, eu só queria lembrar o vereador que eu conheço bem as delimitações 

dele como vereador, eu jamais na minha vida cometeria o erro de imaginar que o vereador teria 

como impedir em algum momento o aumento do imposto, por isso eu fiz a reflexão, a referência 

nele como agente político de tratar o assunto com o eleitor e não de impedir, até porque assim 

como eu não subestimo o vereador eu também não posso ser subestimado a minha inteligência 

aqui nessa casa como vereador. Mas senhores vereadores, eu quero fazer referência neste dia de 

hoje sobre um assunto que ao qual eu como vereador me sinto muito à vontade, mas ao mesmo 

tempo eu gostaria de dividir com a casa, eu tenho falado muito sobre os argumentos  que são 

usados no meio político e sobre a apresentação de dados, eu tenho dito aonde eu vou que  existe 

uma diferença muito grande entre a gente falar as coisas, e agente propor a informação para as 

pessoas, é por isso que eu quero hoje falar sobre a taxa de lixo, eu quero que amanhã quando for 

transmitido as pessoas possam ouvir, eu estarei na rádio na quinta-feira de manhã falando sobre a 

cobrança da taxa de lixo, eu colocarei a partir de sexta feira tudo que eu usar como base eu 

colocarei a disposição das pessoas na minha página pessoal no facebook pra que eles possam 

estar olhando, não com a intenção de dizer pra comunidade cristalense que é bom, ou é certo ou 

errado, ou tentar convencer as pessoas de qualquer aumento que nós tenhamos a fazer, seja ele 

de qualquer forma, que ele precise ser defendido quando se a responsabilidade, jamais como 

vereador eu faria isso, mas eu acho justo e digno e me deixa minha consciência muito tranquila 

poder levar a informação as pessoas e essas pessoas entenderem daquilo ao qual estão pagando 

todos os meses anualmente, e como é feito em todas as casas sei que muitas vezes a informação 

chega por metade ou seja direcionada ou até mesmo distorcida para as pessoas, eu gostaria de 

pedir para os nobres vereadores, eu peguei na Prefeitura hoje assinado pela Prefeita e pelo nosso 

Tesoureiro, vou usar o termo de previsão pra se tentar entender, a taxa de lixo em 2018 entra no 

município de Cristal, documento que está disponível pra quem queira ver, que diz o seguinte, “o 

valor a ser lançado para a cobrança em 2018 relativa a taxa de lixo totaliza dois mil e quatorze 

reais no ano de 2108 “ o que isso quer dizer pra que nós possamos entender rapidamente, eu vou 

tentar acelerar o máximo que eu puder pra ganha tempo, esse recurso, por exemplo em 2017 a 
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taxa de lixo ela entrou no município com 69 mil reais, dados arrecadados por orçamento da 

Prefeitura, o que estou dizendo com isso? Esse valor de 200 e poucos mil reais ao qual nós temos 

ouvindo nas ruas, o seguinte argumento que dobrou a taxa de lixo e poucas pessoas que usam 

este argumento dizem porque que dobrou, como se fosse um aumento proposto pela Prefeita, ele é 

um dinheiro de 200 e poucos mil reais que além de ter o destino por ser uma taxa e isso todos nós 

sabemos, ele vem tentando acompanhar o grande problema que o gasto que os municípios tem 

com o lixo, porque estou falando isso? pra que todos entendam. Vou citar um exemplo, sendo 

justo, eu tenho aqui na minha mão o contrato  de prestação de serviços da empresa Linter que 

desde 2010 é a empresa que faz a prestação e que recolhe o lixo do município, só pra vocês terem 

uma ideia a empresa em 2010 tinha um contrato pra recolher o lixo do município assinado por o 

Prefeito Sergio, que custava 17 mil reais por mês, totalizando  2.014 reais por ano de gasto com o 

lixo em 2010, esse ano o último aditivo da empresa Linter cobra contrato feito com licitação e com 

a demanda de, eu vou ler aqui no contrato, 29. 786, 089 centavos por mês, isso totaliza um custo 

de 357 mil por ano com a Linter, com o aumento de 2010 pra cá, foi em torno de 65 % a mais do 

que então o contrato de 2010, lembrando que a taxa de lixo que a correção dela foi feita em 2000, 

estou falando de 10 anos a trás, 2010 em 8 anos o custo seu Carlos aumentou exatamente em 

65% no município de Cristal. Eu poderia falar sobre a Linter, mas vou falar de mais uma outra 

situação que talvez eu tenho certeza que os vereadores  não comentam com a comunidade, eu 

vou tratar de um outro gasto que a Prefeitura tem, a empresa Ambientus Tecnologia Ambiental com 

a qual muitos não sabem que é ela, é a empresa ao qual a lei obriga o Município a despachar  

digamos assim todo o lixo hospitar do Posto de saúde, por que tem que te um destino próprio,  

essa empresa ela leva dos nossos cofres todos os anos 13 mil reais, pra quem é bom de conta, 

lembram que eu falei de 200 e poucos mil de cobrança de taxa, mas eu vou falar um pouco mais 

sobre uma outra empresa que também presta serviço, lembrando que a limpeza urbana é uma 

coisa, o descarte de entulho e podas na frente da casa é resíduo, e ele só sai  da frente da minha 

casa por que tem uma empresa que presta este serviço, e junto com a limpeza urbana ela custa 

nada mais, essa empresa se chama Coletar, ela presta serviço e custa em torno de 16 mil reais por 
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mês ao qual ela faz capina, pinturas, são 9 funcionários do município que se alimentam em Cristal, 

são nove famílias cristalenses que o dinheiro fica aqui, diferente de outras empresas, enfim  ela 

custa 192 mil reais por ano para os cofres públicos, estou dizendo que isto totaliza e até passa 

longe de 500 mil reais por ano que o Município de Cristal gasta pra tirar o nosso lixo da nossa casa 

e levar ao destino correto. Então eu estou dizendo isso por que eu tenho a convicção e minha 

responsabilidade como vereador, e estou falando de contratos assinados pela Prefeita, não estou 

dizendo coisas ao vento, estou usando documentos do município, e aqui está provado. Durante 

algum tempo nos precisamos ser responsáveis, não digo que a pessoa vai ficar feliz em ter 

cobrado um aumento de IPTU, jamais vou dizer pra pessoa que ela tem que pagar sorrindo, mas é 

no mínimo honrável e digno dizer para as pessoas que elas estão pagando isso, por que esse 

dinheiro que está sendo cobrado delas não está sendo desviado, está sendo um dinheiro que paga 

apenas a metade daquilo que é responsabilidade nossa, por isso que me proponho e vou falar na 

rádio, vou apresentar documentos, por que durante essa semana eu tive que argumentar  para as 

pessoas, por que elas me perguntavam, então eu parei e expliquei, mas eu como vereador me 

sinto na responsabilidade e muito tranquilo de dizer, que assim como eu tem mais 8 vereadores 

nessa casa, que se tiverem dignidade e responsabilidade com o município dele, acima do seu 

partido, acima dos seus votos, enfim que eles tenham dignidade de apresentar os dados que eu 

apresentei aqui, por que acima de tudo está o nosso município, então é por isso que eu falo aqui 

com maior tranquilidade, os documentos que eu tenho acesso todos vocês tem, se alguém tiver 

que dizer alguma coisa pra questionar eu vou explicar com a maior facilidade do mundo, por que os 

dados e números que eu leio e que eu me dedico a estudar estão acessíveis a todos, eu até 

poderia citar outros exemplos mas vou deixa pra outro momento. Enfim não estou aqui tentando 

convencer ninguém e sim dando informações que todos precisam e tem direito de saber, estou 

fazendo minha parte como vereador apenas isso. Semana que vem minha fala será sobre o IPTU. 

Era isso por hoje, boa noite a todos. VEREADOR CRISTIAN RADUNZ- bancada do PSDB: 

Declínio. VEREADOR CLAUDIO DORNELES LOPES- bancada do PSB:  Senhor Presidente, 

colegas vereadores, pessoas presentes nesta casa, o meu boa noite. O assunto abordado pela 
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vereador Davi, é um assunto do qual também tenho que explicar nas ruas, por que as pessoas 

perguntam, mas eu não vou estar aqui repetindo as mesmas palavras do líder de governo, eu 

apenas endosso as palavras deles, e digo que ele fez um relato muito sábio, muito inteligente e 

muito correto daquelas informações que as pessoas devem saber. Então sobre essa história do lixo 

e IPTU o líder de governo se posicionou muito bem daquilo que todos devem ficar sabendo, 

respeito a todas as opiniões, respeito a oposição, sempre mantive a minha postura de respeitá-los 

e de entender que cada um pensa as coisas diferentes, mas aquilo que é informação distorcida 

devemos agir desta forma. Por isso estou aqui pra parabenizar o discurso do vereador Davi, por 

que também ando na rua e sou cobrado também com as mesmas palavras que o vereador disse 

pra que pudesse dar um retorno a comunidade. Hoje a esta casa chegou um documento da caixa 

federal falando da emenda de 235 mil reais do Deputado Sergio Morais pra uma patrulha agrícola, 

é uma roçadeira e uma retro escavadeira já assinado o convenio com a caixa, é também da 

emenda do Deputado Covatti no valor de 100 mil, na ida a Brasília o Deputado Covatti  junto com a 

bancada do PSB se comprometeu com o vereador Itamar para que essa emenda vinda, e o 

vereador trabalhou bastante nesse sentido e a bancada esteve junto com ele auxiliando e 

trabalhando junto, então isso são frutos da ida a Brasília, cada dia que passa eu me convenço mais 

por isto e parabenizei os colegas Delmar e Cristian por também terem ido a Brasília e entendo que 

este é o melhor caminho, de poder estar junto aos parlamentares e poder buscar isso. Quanto ao 

que se referiu o vereador Cesar, ele não está aqui, mas eu quero ressaltar a fala do colega Davi, e 

ele nunca falou que o vereador Cesar teria como impedir esses aumentos, ele apenas se referiu de 

que esses aumentos também existe em todas as esferas de 2001 pra cá houveram muitos 

aumentos significativos, e o aumento mais crucial que dá é o da conta de agua, a Corsan é uma 

empresa do governo do Estado, que presta serviço precário ao município, daí eu pergunto, quanto 

você pagava a agua em 2001 e quanto está pagando agora? Me perdoe, hoje mais uma vez 

senhores vereadores além de ter mandado um 0ficio a coordenadoria da Corsan pedindo para que 

nos atendessem pra que pudéssemos fazer uma nova audiência, isso é um assunto de calamidade 

que nós temos em nosso município, todos os dias eu falo com a Claudia, por que o Marcio que era 
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quem falava conosco, ele era dirigente da Corsan, mas agora ele não nos atende mais. Amanhã 

ela ficou de me dar a resposta de quando o Engenheiro Eduardo poderia marcar esta audiência, 

poderia estar aqui e eu gostaria muito de nós termos uma nova audiência pública e com a Gergs 

também, e gostaria muito que os 9 vereadores desta casa se engajassem nessa causa, nessa luta 

de todos nós, no auto do bairro Panorama não tem agua e continua não tendo, 28 de maio ou 29 

maio, não recordo bem a data, foi a data em que fizemos aquela audiência pública que todos os 

senhores estavam lá presentes, nós temos uma obra, o governo do estado da Corsan começou a 1 

ano atrás e está apodrecendo os materiais e não é concluída, e o povo tá sem agua e outra parte 

do povo tem agua até de mais, então isso é irresponsabilidade, e veio um contrato a esta casa que 

a gente analisou e votou, lembre-se disso e não foi cumprido  pela Corsan esse contrato, e isso é 

um tema que todos nós colegas desta casa abrangemos sempre em todas as sessões e nós 

sempre comentamos sobre isso, e dia a dia dizemos as nossas considerações e buscamos, e 

vamos buscar certamente a solução por que isso é inaceitável, o nosso calçamento que custou um 

dinheiro enorme, nos tínhamos aqui na frente na Brigada  e da câmara um vazamento que levaram 

20 dias pra vir arrumar, na frente de estabelecimentos comerciais, em frente da própria corsan, 

mas hoje eu ligo pra Corsan e sei que e sei que eles me chamam de xarope, eu sou mesmo, vou 

encher o saco mesmo por que os nossos cristalenses não merecem isso, a agua é um bem maior, 

e nós temos que cuidar disso, e nós vamos atrás e eu tenho certeza que essa casa e todos os 

colegas e nós fizermos uma audiência pública e eles aceitarem virem com debate, nós vamos nos 

mobilizar pra isso, todos os colegas vão convida as pessoas  e isso é uma causa nossa, do poder 

público, e nós temos que dar ênfase a esta situação. Também, essa história de tu vir na tribuna e 

dizer e dizer em quem tu vai votar ou em quem tu não vai votar, isso é perigoso, muito complicado 

por que isso amanhã ou depois você pode por determinação do seu partido votar, também o 

vereador que não está aqui disse que jamais votaria no PT mas engraçado que o PT votou no 

partido dele, levou o Temer pra lá, então hoje são partidos adversos que estão em lados opostos, 

mas que continuam partidos grandes, que tem um peso muito grande na nossa nação ou será que 

eu me enganei? É muito complicado estar falando de siglas partidárias, eu acho que hoje a política 
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tem o contexto que todo mundo está vendo, eu aqui me proponho a não falar muito sobre siglas 

partidárias por que eu também estou perdido, não sei nem em quem votar, não sei hoje os destinos 

que deverei seguir, mas certamente quando você tem sua sigla partidária, você ouve o seu partido 

e vai por aquele lado que você entender de melhor. Então são essas minhas colocações, quero 

deixar um grande abraço a todos os cristalenses, e desejar uma boa semana a todos, na paz de 

Deus. VEREADOR IVAN SPIERING- bancada do PSB: Senhor Presidente, colegas vereadores, 

boa noite. Quero trazer um breve relato, assim como tenho feito em várias ocasiões, informando a 

comunidade, o bairro Panorama assim como estava no programa já um bom tempo está recebendo 

o seu patrulhamento, colocação de canos nas ruas e aos poucos a limpeza das bocas de lobo, e 

assim será feito, assim como também será feito na comunidade do Cordeiro ao qual veio uma 

solicitação a alguns dias e está na sua programação, as nossas estradas estamos recebendo 

ótimos elogios do pessoal que tem vindo do interior, no mais as coisas vão andando, a limpeza da 

nossa cidade, o caminhão agora está terminando a parte elétrica e assim estará sendo feito o 

recolhimento e as limpezas das bocas de lobo e a limpeza daquilo que se faz necessário como o 

entulho, quinta ou sexta feira estará sendo retomada esse trabalho. E uma questão bem importante 

que eu gostaria de salientar, é sobre a questão da iluminação, o município está integrado junto ao 

comitê Centro Sul aonde está junto ao BNDES tendo o trabalho de avaliação de termos um projeto 

de iluminação de Led,  gostaria de estar comunicando aos vereadores que nós temos 2 pontos, um 

na praça e um ali na esquina da funerária Conceição aonde já está com uma lâmpada de Led que 

está em teste em breve na próxima semana, os outros pontos estarão aonde estará feito uma 

análise, avaliação, iluminação, todo sistema que seja avaliado pra que se tome decisões e 

posições pra em breve então estramos substituindo a iluminação do nosso município. Também 

gostaria de estar comunicando está casa que veio representando a pedido da casa, mas em meu 

nome tenho participado de todas as reuniões desde a primeira reunião que teve sobre a questão 

da duplicação, as audiências públicas, as idas a Porto Alegre e a Pelotas representando o 

município de Cristal, participando juntamente com o executivo nessas reuniões, no dia 5 na 

semana passada, no Sindilojas onde esteve a comissão do movimento Centro Sul  aonde foi 
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debatido temas, assim como, o convite que veio da câmara de Camaquã de estarmos já o dia lá, 

de estramos recebendo, que no dia 20 de abril estará acontecendo uma grande mobilização, um 

grande movimento pela duplicação, tem um trabalho, talvez quem teve ido a Porto Alegre já tenha 

alguns informações. Os valores eles estão alinhados, aprovados, mas vai depender muito de uma 

grande pressão, e esse movimento ele quer buscar uma melhor fiscalização dos lotes, das áreas, 

seja o valor que for liberado pra duplicação, mas que cada lote a gente saiba o valor que foi 

liberado, em qual lote vai ser aplicado. Então cada município, cada movimento em si do Centro Sul 

poderá estar fazendo uma fiscalização melhor por área e assim lutarmos pela liberação dos lotes 

assim quando ficarem prontos, isso já nos dá uma grande ajuda. Então convido os vereadores a 

estarem se mobilizando, nos próximos dias, essa semana vai ter uma reunião final de avaliação, e 

agente estará disponibilizando provavelmente ônibus aqui do município, então quem quiser estar 

indo a este movimento, será um grande movimento, será um painel RBS não será apenas um 

movimento nosso por vontade própria, é sim um painel RBS com repercussão queremos chegar 

com essa vinculação talvez do mais longe possível de um jornal nacional ou quem sabe no horário 

do Fantástico aonde estará causando impacto e ai teremos vez e voz na duplicação da BR116, 

convido a todos a estramos buscando ai nos próximos dias, tendo mais informações, o painel 

acontece no dia 20 as 15 horas no SESC em Camaquã, mas terá vários movimentos durante o dia, 

e também em Camaquã durante a tarde antes desse grande encontro. Também trago a 

informação, uma solicitação da comunidade do Cordeiro, já faz uns dez dias que nós tivemos o 

encontro com a Prefeita Municipal e com o secretário de obras com o secretariado de Camaquã, 

vendo a questão da ponte do Cordeiro da divisa ali, é uma causa que por acordo Cristal mantem as 

ruas e pontes da parte que vai para o Palanque, mas não é só nós que passamos por má situações 

financeiras, curtas, difíceis,  assim como eles entendiam que nós poderíamos fazer essa ponte, 

mas num acordo ai dos dois lados, então vão unir forças e nos próximos dias o material estará 

sendo adquirido e essa ponte será sendo refeita então, essa é uma informação pra comunidade do 

Cordeiro. Estive verificando, ontem aconteceu e ai faço menção com a colocação do vereador 

Davi, bem colocado a sua colocação por que é uma situação assim como outros vereadores já 
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colocaram aqui na semana passada que tem sido abordado sobre a questão dos aumentos desses 

impostos, eu via ontem, aconteceu uma audiência pública em Porto Alegre sobre a questão do lixo, 

que eles não sabem o que vão fazer com o lixo, e aquilo que é  arrecadado não cobre as despesas 

que eles tem em coletar o lixo, o nosso País ele não tem um programa de destinação daquele lixo 

que nós produzimos, os outros Países aproveitam até 98% do lixo produzido é reciclado, é 

transformado em nova matéria. E ai nós vamos avaliar e dizer simplesmente que a maioria decidiu 

e votou e aprovou este reajuste, bela explicação. Eu tive avaliando, e não me tive a números 

longos, foi lá em 2001 quando no início da Lei, mas se em 2010 a gente olhar o custo do diesel, 2 

reais e um centavo, hoje se não me falha a memória, pagando à vista 3 reais e 24 centavos, o 

salário mínimo em 2010 era 510 reais, hoje está 954 reais, isso deu um reajuste de 87%, o diesel 

em média de 62% , se olharmos os índices do IPCA acumulado de 2010 a 2017 teremos 

praticamente os mesmos fatores, como olharmos simplesmente por uma situação dessa e dar 

resposta de que o projeto veio pra câmara  e a maioria aprovou, qual é a minha responsabilidade? 

Por que este projeto ao qual veio pra Câmara e foi votado, 5 votos a favor e 4 contrários, na sua 

formatação inicial ele estava diferente ainda como veio, mas nós também não concordamos com 

ele, mas num acordo de uma contra proposta, numa avaliação muito bem pensada de 2 a 3 meses 

praticamente, com várias reuniões, com todos os setores da administração  pública, da 

contabilidade, dos tributos, das  secretarias, avaliando custos nós chegamos no razoável e no 

permitido, esse foi o nosso entendimento, agora isso é bônus? A prefeitura não está ali pra 

arrecadar  e fazer cofre com esse dinheiro, esse dinheiro simplesmente é a forma de facilitar e 

organizar o nosso município, não estou defendendo A ou B, não estou criticando C ou D, mas 

quando eu sou abordado e várias vezes eu fui abordado eu tenho feito essa reflexão, com esses 

números que eu tenho em mãos, e tenho defendido o meu voto muito tranquilamente, não ia fazer 

o uso dessa frase, mas no outubro logo depois das eleições que eu já estava participando aqui, 

assistindo as reuniões da câmara e logo depois das eleições teve um projeto do ex vereador 

Nicolau que foi retirado de uma avaliação sobre a questão de valores, e ele foi retirado e no final 

ficou aquela conversa, e veio uma frase que ela não me sai da cabeça, “ mas tem outra batata 
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quente que essa vai ficar  na mão de vocês” que é os impostos, eu fiquei pensando, mas de quem 

é a responsabilidade? Se eu tenho interesse que as coisas funcionem no meu município, daquele 

ao qual eu fui eleito pra fazer parte, pra auxiliar, pra desenvolver e pra crescer, eu preciso ter a 

compreensão de sentar com o munícipe que é o principal interessado nisso. Se nós queremos 

ajudar, se queremos servir a comunidade nós precisamos dar informações, é a informação de que 

simplesmente somos votos vencidos não constrói nada. Deixo aqui então a disposição da 

comunidade, tenho vários dados levantados diante daquilo que tenho sido questionado e tenho 

sido muito bem compreendido por àqueles que tem buscado essas informações, então podem me 

chamar pra dialogarmos, pra avaliar cada causo, de irmos na sessão de tributos, façam isso, 

busquem informações e assim tenhamos todos compreensão e entendimento de que as coisas 

precisam ser organizadas. Deus abençoe a todos, boa noite. VEREADOR TADEU 

TOMASZESWKI- bancada do PSB: Declínio. Nada a mais havendo a tratar, foram encerrados os 

trabalhos desosse legislativo e lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será assinada 

pelo Presidente e pelo 1° e 2° Secretário. Sala das Sessões, 10 de Abril de 2018 
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