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ATA N° 020/2018 DA CÂMARA DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO ORDINÁRIA. Ás 

dezenove horas do dia 24 de abril de 2018, nas dependências da Escola Antônio Curi, sob a 

Presidência da vereador Claudio Dorneles Lopes, reuniram-se os Senhores Vereadores conforme 

registro no livro de presença: Ivan Spiering, Delmar Maass, Cristian Radunz, Davi Gama, Itamar 

Medeiros da Silva, Tadeu Tomaszeswki, Paulo César Flores de Oliveira, Claudio Dorneles Lopes. 

Dando continuidade, passou-se a leitura da ata da Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada. Após 

passou-se ás CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite: EMATER- Junções de reforços na 

execução de ações para contribuir no Processo de Segurança Alimentar e Fortalecimento 

Etnossustentável de 126 aldeais indígenas no Estado. Dia 25 de abril, as 9 horas, na aldeia Tavaí.  

Oficio: n°50/2018, Vimos através deste encaminhar a documentação solicitada no Oficio 025/2018, 

desta casa referente a obra de Drenagem construída na localidade do Sapato. Folder: 44° 

SIMPOSIO de GESTÃO PUBLICA.  MUNICIPAL, dias 08,09, 10 e 11 de Maio, a disposição de todos 

os vereadores. Folder: Curso REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA, local e dias a disposição de 

todos da casa. Oficio: n°27/2018 Vimos através deste, pedir autorização para uma visita as 

instalações da Câmara Municipal de Vereadores, com os alunos das turmas 31 e 32 das terceiras 

series da Escola Otto Becker, no dia 26 de abril. Folder: Informativo n°8-  ECOSUL-  a disposição de 

todos da casa. Folder: Informativo- RADIS, a disposição desta casa. Folder: Curso- Plano de 

Carreiras do Magistério e Remuneração. A disposição de todos da casa. Convite: 6° Mobilização 

Nacional dos Vereadores em Brasília-DF. Dia 17 a 20 de Abril de 2018. Folder: Rádio Comunitária- 

Ministério Publica PNO de 2018 a 2019. A disposição desta casa. Convite: Costa Doce da Aconturs e 

a ACONTURS vem por este convidar a todos para a Capacitação em nosso Município, no dia 20 de 

abril de 2018. Local Sindicato Rural, das 8 às 17 horas. As dezenove horas e vinte minutos passou-

se para a ORDEM DO DIA:  PROPOSIÇÕES: Proposição Vereador Delmar Maass, bancada do 

PSDB. Pedido de Providencia, nos termos do artigo 177, do regime interno, que seja enviada 

correspondência ao Poder Executivo Municipal, Secretaria de Obras, solicitando que seja realizado o 

conserto ao bueiro perto da morada do Sr Reni Hess, na Colônia Nova. PROJETOS DO 

LEGISLATIVO: Não houve projetos do Legislativo. PROJETOS DO EXECUTIVO: N°008/2018 
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Autoriza o Poder Executivo municipal a prorrogar os contratos temporários de excepcional interesse 

público criados pela Lei Municipal n° 1393/2016. Projeto Aprovado por unanimidade. Projeto 

n°009/2018 Extingue e cria cargos de confiança- CCs da Administração pública Municipal e da outras 

providencias. Permanece nas comissões. Projeto n°011/2018 Abre credito especial no valor de $ 

79.281,32 e da outras providencias. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto n°012/2018 Autoriza 

o Poder Executivo a doar bandeiras e da outras providencias. Projeto aprovado por unanimidade. 

Passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE:  VEREADOR DELMAR MAASS- bancada do PSDB: 

Senhor Presidente, senhores vereadores, hoje a reunião sendo aqui na Escola Antônio Curi, meu 

boa noite a todos. Dizer que essa colônia aqui do interior, os nossos agricultores da Santa Teresa e 

Colônia Nova são produtores com várias diversificações dos seus produtos agrícolas, tem leiteiro, 

produtor de batata, plantador de fumo, de milho e assim por diante, dentro da sua agricultura familiar. 

Quero também dizer que nós temos uma semana festiva, Cristal faz 30 anos e 30 anos de municio, e 

eu vejo que aos poucos que estamos nos envolvendo, em certas situações como políticos e 

cidadãos, e Cristal creio que vai ser uma cidade Abençoada, nas suas empresas e nas suas 

produções. Diante disso também quero falar que hoje nós aprovamos 3 projetos em regime de 

urgência, dizer que nós como oposição estamos sempre abertos para discussão e aprovar projetos 

que servem de benefício a nossa comunidade, então hoje em primeira discussão estamos votando, 

então nós estamos aqui pra contribuir pra que o nosso município e o nosso povo cristalense esteja 

desfrutando dos benefícios que vem para o nosso Cristal. Presidente eu gostaria de falar hoje uma 

situação, como é uma semana festiva, eu gostaria de falar sobre e governabilidades, sobre visões 

políticas, eu não posso deixar de falar aonde que aconteceu na transmissão  da radio no programa 

do Bartz, na sexta feira, eu não posso deixar de falar da atitude  do pronunciamento da nossa 

Prefeita, eu concordo com discussões políticas, mas agressão pessoal eu não admito, tanto é que 

nossa Prefeita agrediu pessoalmente o Sr Airton Thurow, é um cidadão como qualquer outro, 

trabalhador, pai de família, responsável e que já ajudou muito o município, ele já foi vice Prefeito, 

secretário de Obras, e o seu pronunciamento como Prefeita, como autoridade maior errado, deveria 

assim como nos vereadores, tratar com respeito qualquer cidadão, ela jamais poderia ter chamado o 
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Sr Airton de quaisquer coisa, isso é uma ofensa pessoal. Nenhum de nós tem esse direito de ofender 

ninguém, então esse tipo de pronunciamento que ela fez, me desculpa mas não é de uma pessoa 

respeitosa e muito menos de uma autoridade. Ela pode ataca o vice Prefeito, mas sim pela 

governabilidade, mas não por questão e vida pessoal, assim eu penso, não admito ofensas sobre 

pessoas, e tanto é que ela chamou eu, nós de oposição mentirosa, agora dizer que ele é sustentado 

pela mulher, que não trabalha, que é vagabundo, isso eu não admito, porque é um homem que está 

acima de 60 anos, não está podendo se aposentar, está com problema de saúde, então chamar que 

ele é sustentado pela mulher, isso é baixo demais, alguém que se diz autoridade, bom ela é, eu 

conto ela como uma autoridade, nós deveríamos como seres humanos honrar as pessoas, então 

esse fato me deixou bem aborrecido. E vou dizer talvez ela está com o emocional abalado, não tem 

domínio próprio nas suas palavras, é uma pessoa que não tem controle da situação. Tem mais 

coisas, eu gostaria de falar muito, mas não é o momento, só da questão pessoal, eu acho um 

desrespeito a qualquer cidadão, seja ele quem for. Era isso, boa noite. VEREADOR DAVI OLIVEIRA 

DA GAMA- bancada do PSB: Senhor Presidente, senhores vereadores, agradeço a Deus a 

oportunidade de estar aqui hoje, nesta localidade, e nós sabemos o quanto é importante estarmos 

com a sessão Legislativa aqui no interior, parabenizo desde já o Presidente pela atitude. Se existe 

Cristal hoje é porque muitos agricultores trabalhavam, colocaram o suor pra sustenta as suas 

famílias e ajudaram a erguer o município assim como a contribuição de todos sempre foi muito 

importante, são várias pessoas que passaram na história de Cristal, e no meu ponto de vista hoje, 

Cristal é uma cidade melhor do que muitas cidades, na qualidade de vida, aonde as crianças brincam 

na rua, aonde nós ainda deixamos as janelas abertas, as roupas no varal, não sou natural e Cristal, 

mas espero viver aqui pro resto da minha vida , pelo fato de que é uma cidade que tem muitas 

qualidades como poucas tem aqui do Rio Grande do Sul e, isto se deve ao fruto de muitas pessoas, 

como a família de muitas aqui que suaram muito dia após dia, e lamentavelmente esse ano nós 

vimos ai que a situação é bastante difícil na agricultura, então Presidente parabéns pela escolha da 

Antônio Curi, parabéns aos nossos colegas vereadores por estarem aqui, e agrademos a escola por 

nos solicitar o espaço. Essa semana vai ser uma semana bastante festiva, eu optei, sou um vereador 
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que gosta muito de debate, mas eu prefiro rebater do que bater, eu não gosto de provocar brigas, 

gosto é de responder as perguntas que me fazem, mas hoje é uma celebração da sessão no interior 

Ordinária mas com caráter festivo, porque estamos na semana do município, então eu vou deixar pra 

fazer algumas considerações  semana que vem, não vou entra hoje porque eu entendo que na outra 

semana a gente vai ter um pouco mais de tempo e vamos estar em casa e vamos poder debater com 

mais  particularidade, e com um pouco mais de propriedade alguns assuntos que nos últimos dias 

tem sido falado na tribuna e na rádio, então nessas questões vamos debater. Mas 30 anos, e a gente 

entende que na semana do município se comemora algumas coisas, e hoje à tarde eu quero, já 

usando o gancho pra correspondência que foi lida, uma petição aos vereadores que foi pedida a 

documentação da sanga do arquivo da galaria no Seu Ari, que custou 255 mil reais e que foi 

inaugurada hoje, essa galeria, eu moro desde a adolescência no interior de Cristal e me lembro que 

quantas vezes aquela estrada ficou alagada, quantos problemas deu, era uma situação precária de 

muito anos, e vinha cada ano e não se resolvia o problema, essa obra foi inaugurada oficiosamente  

hoje, mas o benefício dela que foi construído em dezembro, ela já está no mínimo 3 meses 

beneficiando aquela comunidade, junto com esses documentos que vem eu quero somente usar o 

nome da engenheira Sofia, ela é engenheira responsável por avaliação dos projetos  do ministério da 

integração, ela faz um parecer muito técnico, mas uma das coisas que ela deixa bem claro é que 

aquela obra está dentro da proposta atendendo todos os requisitos solicitados ao ministério, de 

forma competente, não havendo sinais de super. Faturamento, se a palavra da engenheira Monica 

que vem ultimamente sendo questionado pelo  município, questionamentos quanto ao trabalho dela, 

e a gente sempre colocando o nome do trabalho dela, mas essa não é a questão, mas a Sofia disse 

que não há indícios de super. faturamento, bom junto com isso tá toda a tabela de gastos assinado 

pela engenheira Monica, dizendo que a Obra foi iniciada, a proposta foi finalizada e prestação de 

contas foi aprovada, e hoje a comunidade que está do outro lado pode ficar mais tranquila, porque 

sabem que não é qualquer chuva que vão deixar eles ilhados, e o principal de tudo  documentado 

pelo mistério, que a obra foi feita de maneira honesta e responsável, e assim eu não preciso mais 

falar dessa obra, e volto a dizer de novo, documentos valem mais do que palavras, depende da 
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intenção de quem produzia, então assim eu parabenizo, hoje nós não podemos estar junto a obra 

porque nós tínhamos comissão durante a tarde, mas eu como cristalense e vereador me sinto muito 

feliz por todos os envolvidos, e principalmente a engenheira Monica e a empresa Alves. E voltando a 

afalar do município, tivemos a obra da Formosa, que eu lembro muito que foi bem debatido aqui a 

questão dos alagamentos, aquela comunidade ficava em baixo da agua, entupia bueiro, mas agora 

está sendo inaugurada, foi feita as obras por lá, assim como também foi feito o tratamento de esgoto 

na Cohab que também é uma outra situação que é de muito tempo, nós lembramos que são 

situações que não aconteceram agora, mas que Graças a Deus nessa semana festiva tudo  foi 

resolvido e essas comunidades foram beneficiadas, e parabéns a todos os envolvidos. Semana 

passada eu falei, que as coisas boas não são lembradas pelo governo, mas tem muitas coisas 

acontecendo e que devem ser lembradas, nós não podemos ser tão pequenos e esquecer do que 

está acontecendo. Então eu convido todos os vereadores pra que nós possamos, assim como foi 

pedido, que possam participar dos próximos projetos, que possam desde a abertura dos projetos, 

porque volto a dizer tem pessoas indo buscar dinheiro para o município, mesmo que essas pessoas 

sejam marcadas politicamente, são pessoas que trabalham, então que nós participamos como 

vereadores. Eu agradeço a oportunidade e volto a dizer, por ser uma sessão no interior eu lamento 

muito que seja uma sessão em um tempo tão difícil como esse, mas espero que Deus abençoe os 

produtores na hora da venda, que possa ser recompensado os prejuízos, que Deus abençoe a todos, 

uma ótima semana. VEREADOR CRISTIAN RADUZ- bancada do PSDB:  Senhor Presidente, 

colegas vereadores, todos aqui presentes, meu boa noite. Primeiramente queria agradecer ao 

espaço da escola, também parabenizar o município pelos 30 anos, sendo assim todos os cidadãos 

que fizeram e fazem parte da história da nossa cidade. Queria começar falando de uma parte que 

tocou a minha pessoa, não usando esse argumento de festividade mas, em relação a essa palavra 

oposição mentirosa, semana passada também coloquei algumas coisas em relação a palavra gestão 

muito falada lá na câmara, uma palavra de responsabilidade, e em relação a palavra Oposição 

mentirosa a gente procurou trabalhar em cima de dados, cada um de nós cristalenses pode ter 

acesso ao site da Prefeitura, a própria contabilidade da Prefeitura, e da situação em que se encontra. 



 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL 
6 

 

"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 
 

Não vou prologar este assunto, simplesmente a palavra em que foi co locada, mas terei mais 

oportunidades pra falar sobre isso. Eu só queria aproveitar o momento, e em nome de todos os 

cristalenses queria pedir desculpa ao seu Airton Thurow e a sua família, eu sei a pessoa que és, em 

relação a sua pessoa, podemos falar de mandatos, podemos falar de trabalho, dar sugestões 

positivas, e críticas positivas, negativas, mas em relação a pessoa acho que tem sempre que se 

tratado com respeito, então aceite as sinceras desculpas. Em relação aos projetos que aprovamos 

hoje, um da licença a maternidade, abertura de credito a saúde que é sempre necessário, saúde em 

primeiro lugar, em relação também a doação das bandeiras a uma entidade que só vem a 

acrescentar ao nosso município, e em relação ao projeto que deixamos pra segunda discussão que é 

de extinção de cargos CCs, acredito que na semana que vem esse projeto vai ser aprovado, mas 

que a gente possa usar essa semana pra estar discutindo. E encerrando a minha fala eu queria 

deixar uma boa semana a todos os cidadãos cristalenses. VEREADOR CLAUDIO DORNELES 

LOPES- bancada do PSB:  Primeiramente quero agradecer a Escola Antônio Curi por ter nos dado 

esse local para a realização da sessão Ordinária desta câmara, esse local é onde temos vários 

produtores dignos e trabalhadores que contribuem muito para o crescimento doo nosso município. 

Vou ser breve na minha fala, e parabenizo o nosso município nesses 30 anos, vai ter alguns eventos 

em nossa cidade, convido a todos para se fazerem parte dos eventos. Vou deixar pra falar mais 

sobre certos assuntos na semana que vem, mas sinto uma grande honra de hoje poder estar aqui 

nesse local onde todos nós estamos sendo muito bem recepcionados. Era isso, uma boa semana a 

todos, fiquem todos com Deus. VEREADOR IVAN SPIERING- bancada do PSB: o vereador 

comentou sobre a semana do município que ia ocorrer na cidade, sobre as eleições de 2018, e sobre 

o movimento da BR116 e suas manifestações, ao qual foi uma manifestação tranquila e organizada, 

em que uma boa parte da população se fez presente. VEREADOR TADEU TOMASZESWKI- 

bancada do PSB: Declínio.  VEREDOR PAULO CESAR FLORES DE OLIVEIRA- bancada do PMDB:  

O vereador falou sobre Aprovação do Decreto de Emergência- Defesa Civil, e sobre as contas do 

Município. VEREADOR ITAMAR MEDEIROS-bancada do PSB: O vereador fez um breve relato 

sobre a semana do município, fazendo assim uma homenagem, também falou a respeito da 
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Encaminhamentos sobre a Defesa Civil, e fez um questionamento ao Vereador Cesar Oliveira sobre 

sua atuação sobre a questão da seca. Cabe mencionar que a fala dos vereadores Claudio Dorneles, 

Ivan Spiering, Paulo Cesar Flores de Oliveira, e Itamar Medeiros, foi resumida conforme descrição 

acima, devido ao problema ocorrido com o gravador da sessão.   

          Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos deste Legislativo e lavrada a 

presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e pelo 1° e 2° Secretário. Sala 

das sessões, 24 de abril de 2018.  

 

  

 

   Ver. Claudio Dorneles Lopes                                                                    Ver. Ivan Spiering 

Presidente                                                                                                1° Secretario           

                                                                                                

                                               Ver. Cristian Radunz          

                                                           2° Secretario 

     

 


