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ATA N° 035/2018 DA CÂMARA DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO ORDINÁRIA. Ás 

dezenove horas do dia 14 de Agosto de 2018, nas dependências da Câmara Municipal de 

Vereadores, 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: Folder: Protocolo 1380. 

OFICIO: 177/2018. A disposição de todos os vereadores. OFICIO: 048/SMTHDS. Convidam para 

participar do café em comemoração aos dias dos pais, que será realizado no dia 11 de agosto, as 9 

horas no centro de Inclusão Municipal. OFICIO: 03/2018 Informa que a turma do 2° C da Escola 

Bento Gonçalves fara uma visita a câmara de vereadores juntamente com o professor Marcelo 

Valerão, solicitando a colaboração dos vereadores para a realização do projeto de pesquisa sobre 

mudanças Climáticas e Aquecimento Global.  Convite: CPM- Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Antônio Curi, convidam a comunidade em geral para o jantar em homenagem ao dia 

dos Pais, dia 18 de agosto.  Convite a disposição de todos da casa. Folder: Capacitar e 

Conhecimento. A disposição de todos os vereadores. Folder: Seminário de Capacitação e Gestão 

Publica Contemporânea. A disposição de todos da casa. As dezenove horas e vinte minutos passou-

se para a ORDEM DO DIA:  PROPOSIÇÕES: Não há proposições. PROJETOS DO LEGISLATIVO: 

Não houve projetos do Legislativo. PROJETOS DO EXECUTIVO: Projeto de lei N°016/2018. 

Concede incorporação de regime suplementar para professores e profissionais de educação, altera 

redação da Lei 1301/2013. Apresentado baixou as comissões. Projeto de Lei 018/2018 Dispõem 

sobre as diretrizes orçamentais para o exercício financeiro de 2019. Apresentado baixou as 

comissões. Projeto de lei N°017/2018 Altera Lei Municipal n° 899/2005. Apresentado baixou as 

comissões. Projeto de Lei N°015/2018 Abre credito especial no valor de $65.630,00. Aprovado por 

unanimidade.   Passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE:   VEREADOR TADEU TOMASZESWKI- 

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

PMDB: Declínio. VEREADOR ITAMAR MEDEIROS- bancada do PSB:  Declínio. VEREADOR 
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DELMAR MAASS- bancada do PSDB: Declínio. VEREADOR DAVI DA GAMA-bancada do PSB: 

Senhor Presidente, senhores vereadores, toda comunidade que nos assiste, que nos prestigia com 

sua presença nesta noite, eu quero aproveitar essa oportunidade que Deus tem dado de estar mais 

uma vez nessa tribuna mais uma vez. Pra começar minha fala agradecendo a secretaria de obras 

por um serviço que está sendo prestado junto à comunidade da COHAB próximos as olarias, 

começou hoje serviço ao qual nós avinhamos acompanho junto com os demais vereadores, 

solicitação antiga ali que tinha um problema de uma agua que estragava a estrada, que vinha 

ocorrendo através da rua Porto Alegre e era uma demanda ao qual vinha do planejamento do 

secretário de obras, ele que começou hoje atender, então nós aqui já queremos agradecer o serviço 

prestado pela secretaria de obras através do secretário Arlei e os demais funcionários. Nós estamos 

a 2 dias de talvez um dos piores períodos eleitorais já vistos na história do Brasil, nós estamos a 2 

dias de iniciar o período de eleição, de campanhas e, infelizmente é impossível se falar no Brasil e 

não se falar de política e confesso que nos últimos dias, nós que somos políticos, que levamos a 

marca de político, somos abordamos na rua e nós estamos exercendo um cargo político, temos uma 

responsabilidade muito grande diante a nossa própria comunidade de tomar uma posição, de 

abordar política, de ir contra aquilo que não acreditamos, de aquilo que não achamos correto , porque 

a política ela é uma escolha ou nós nos omitimos e nós nos recuamos e afastamos ela, e ela é 

ocupada por pessoas que tem outros interesses que esses não recuam, ou nós tentamos ocupar 

espaço, tentamos defender aquilo que é correto, aquilo que nós aprendemos que é o certo, aquilo 

que é honesto e nós tentamos ocupar o espaço e influencia as pessoas pra que elas entendam que 

mesmo que eu decida não votar e mesmo que eu decida que meu voto será em branco, que eu 

estou indignado, que eu não quero participar do período eleitoral, participar deste processo, outras 

pessoas votarão e muitas delas farão vontades de políticos desonestos, mal intencionados e eles 

vão eu votando ou não continuar exercendo o cargo político do público e repetindo as coisas como 

estão, ainda no Brasil a única forma de nós influenciarmos e tentarmos melhorar as coisas ainda é 

com o nosso voto, e é um absurdo ter que dizer isso, aonde nós vimos a mídia falando mal da 

política, quando nós vimos os políticos, não tem fundamento, é uma coisa inexplicável, uma nação 



 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL 
3 

 

"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 
 

ter que escolher nome de Presidente por eliminação daquele que tem menos defeito, é algo inédito e 

talvez nunca se tenha ouvido falar na história do Brasil que nós tenhamos de escolher Presidente 

não porque nós achamos que ele é o melhor, mas porque achamos que ele é o menos pior, pra ver o 

caos que nós chegamos, é um absurdo nós ter que falar de Presidenciáveis e nós não poder falar em 

ficha criminal deles e em processo, porque senão nós não vamos ter candidatos. A corrupção 

chegou num ponto tão escancarado no Brasil e tão desacorçoam-te que nós não estamos nem 

falando em corrupção no período eleitoral, esquecemos disso, porque se nós for falar em corrupção, 

se nós for olhar nossa lei que protege infelizmente, que comete os maiores crimes, e quando um 

político rouba na nação ele não rouba do rico, ele rouba de quem mais precisa, rouba da saúde, 

rouba de quem realmente precisa do poder público, e eles roubam e se candidatam e infelizmente se 

elegem de novo, infelizmente tenho que dizer isso a dois dias do período eleitoral, é constrangedor  

pra quem faz política, mas ao mesmo tempo não é com omissão que nós vamos resolver as coisas, 

e mesmo que seja nós hoje, Cristal com 6 e poucos eleitores nós olhamos para o Brasil e nós 

achamos pequeno, que não vamos resolver as coisas, se nós não termos conhecimento, se nós não 

valorizamos o nosso voto consciente, se nós não valorizamos o voto de quem realmente acredita, 

que ele vai votar em uma pessoa que tenha a melhor conduta, uma pessoa que seja honesta, uma 

pessoa que tenha realmente uma história política, a uma pessoa que possa trazer benefícios ao 

nosso município, pra fazer o bem a comunidade, se nós não valorizar esse voto e dizer pra ele que 

teu voto é importante, nós vamos acabar tirando as pessoas que tem posição, que tem princípios, 

pessoas que ainda defendem a honestidade, nós vamos acabar vendo eles fora do processo e o 

processo cada vez se tornando pior, então gostaríamos nós de fazer política, de defender o seu 

Deputado, seu Senador, Governador, seu Presidente e apresentar  muitas vezes a comunidade 

várias propostas de pessoas que tivessem, pelo menos te dessem uma opção de escolher aquele 

que fosse o melhor, mais infelizmente, principalmente pra Presidência da República nós estamos 

vivendo um momento que o Brasil vai escolher o menos ruim, aquele que é o menos pior como se 

diz, e isso com certeza nós acreditamos e querendo sempre que Deus pode nós abençoar e que nós 

sabemos que a nação que o povo, que as pessoas precisam de governantes, que possam fazer o 
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bem, pra não perdermos a esperança. É incrível a mídia, ela trabalha de uma forma fantástica, ela 

acaba colocando a comunidade de uma forma tão agressiva contra a política, ele acaba acreditando 

tanto, trabalhando tanto, mostrando que a política não vale mais a pena, todo lado ruim da política e 

com certeza, é verdade só que isso vai fazer com que muitas pessoas que tem o voto consciente, 

pessoas serias não vão as urnas votar, eu lamento em dizer, aqueles que são mal intencionados 

estes vão votar, não vão ficar em casa, aqueles que ganham benefícios, aqueles que receberão pra 

votar, aqueles que tem o seu recurso já político bem estruturado de uma forma corrupta esses vão 

votar, e nós vamos ser governados mais uma  vez por os mesmos políticos que a muito tempo 

Deputados que se apresentam a cada 4 anos, Senadores que ganham fortunas e não olham pra 

nossa região, nós vamos mais uma vez ser governados por pessoas que vivem com processos em 

cima de processos, com grandes e pequenos envolvimentos em roubos, e nós que falamos e 

defendemos o voto consciente vamos ter que filhar olhando mais 4 anos o Brasil se afundar na lama, 

por isso que eu digo e tenho dito, principalmente eleição se tratando de Deputados3, Senadores que 

nós temos o contato mais direto, vamos olhar pra que vamos votar, a omissão no sistema político, a 

omissão do voto ela não resolve as coisas, ela só dá mais força pra aqueles que se articulam melhor 

e que infelizmente e normalmente eles acabam sempre tirando proveito do poder público. Deixo 

essas palavras essa semana, semana que vem já estaremos no período eleitoral e eu sei que todos 

nós que fizemos política, que falamos de política vamos estar envolvidos porque não tem como não 

se omitir, eu também acredito e defendo a teoria de que quando uma pessoa de bem recua, se 

afasta do cenário político, quando ele não quer participar da política que ele diz, que a política não 

presta e não tem mais jeito, ele está dando espaço pra uma outra pessoa mal caráter ocupar o 

espaço, porque a política sempre é ocupada por alguém, não existe na política espaço vago, se nós 

recuarmos, se eu recua da política com as minhas ideias, com aquilo que eu acredito ou a pessoa vai 

ocupar meu espaço e muitas delas com ideias, com outros interesses, então voltáramos a falar com 

certeza em período eleitoral porque é um assunto do pior momento do Brasil hoje esteja vivendo, 

mas estamos no voto democrático e pode mudar muita coisa, ele é decisivo através de escolhas, e 

eu espero que essa escolha seja de pessoas do bem, pessoas conscientes. Uma boa noite e boa 
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semana a todos, que Deus os abençoe.  VEREADOR CRISTIAN RADUNZ- bancada do PSDB: 

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

senhores vereadores. Em minha fala aqui quero ressaltar também, e parabenizar a secretaria de 

obras pelo trabalho começado hoje nas olarias, o nobre colega vereador Davi já salientou, era um 

pedido de bastante tempo para que fosse refeito aquela parte das ruas da olaria com a vila Cohab, 

também parabenizar porque a secretária de obras continua seu patrolamento pelas estradas do 

município e agora está patrolando a estrada da Santa Teresa aonde eu como Presidente desta 

câmara não podendo fazer proposição, mas fiz pedido, protocolei a secretaria de que fizesse esse 

patrolamento, o município agradece por isso. Falar um pouco de educação, falar dessa medida 

provisória sobre agua, do Presidente Temer, lamentável que se pense dessa maneira, a agua é a 

maior riqueza mas parece que será tudo privatizado neste País e por falar em crise, os maiores 

latifundiários, os maiores bancários, as maiores empresas desse País são os que mais devem né, e 

de educação falar um pouco também e dizer que a gente fica muito feliz quando ouve a notícia que 

nosso município ele tenha ai um índice muito alto de alunos cursando a escola, os ensinos 

fundamental e ensino médio, isso é muito importante a gente salientar que educação realmente ela é 

um marco nesse País, ela tem que melhora e caminhar cada vez melhor. Também dizer que hoje o 

Brasil vereador Davi, o brasil como o senhor fez um relato aqui nesta tribuna falando das 

dificuldades, também se deve dizer o Brasil os maiores devedores deste País são os que tem mais 

dinheiro, então é lamentável que se chegue a esse contexto, mas se vê no final do túnel ainda 

pessoas que podem administrar esse País, então votem, escolham com consciência aquele que você 

achar que é melhor, mas não deixe de votar, é um direito exercido pelo cidadão, nós temos isso 

como nossa fonte, como nossa marca e temos que usa-la, porque se tá ruim a coisa pode piorar, 

como a gente bem sabe, que os jovens posam ver nesse País um futuro melhor e que os 

responsáveis por essa nação possam agir com seriedade. Era isso por hoje, e quero também aqui 

antes de me despedir também parabenizar a secretaria de cultura e esporte e juventude que vai tá 

em breve realizando mais uma edição da Copa Prefeita de 2018. VEREADOR IVAN SPIERING- 

bancada do PSB: Senhor Presidente, nobres colegas, aqueles que nos visitam nesta noite, aqueles 
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que estarão nos ouvindo pela transmissão da radio amanhã meu boa noite. Belas palavras do 

vereador Davi, uma bela reflexão, de fato a 2 dias de uma nova campanha, de uma nova eleição, 

aonde muitos já estão analisando, mais em maior número ainda nem pensaram sobre o assunto, e 

isso a nós como políticos tenho dito e assim somos postos, as vezes de certa forma difícil de 

entender, de relatar, de tentar fazer uma defesa, mas ainda é a forma democrática, ainda é a forma 

viável de se manter as coisas organizadas, se hoje as coisas dão certo, em pequenas, sejam em 

associações, sejam em pequenos detalhes, as coisas funcionam porque nós estamos atentos a isso, 

em escolher as pessoas que estão capacitadas pra fazer aquilo, e com essa mesma analise nós 

precisamos ter e fazer, e indicarmos aqueles que serão os nossos representantes políticos. E é na 

Assembleia, é na câmara, é no Senado aonde todas as leis que vão reger nosso País aonde nós 

vamos nos submeter que elas acontecem, é aonde elas são formadas, aonde elas são feitas e é 

onde a coisa acontece. E a minha reflexão já venho falando aqui a algum tempo, lamento, é um 

lamento pela aqui a nossa região não ter um Deputado, não ter alguém e intensificado com nossa 

região, não digo só com Cristal, mas com toda região Centro Sul, a nossa Costa Doce, porque um 

Deputado Estadual em emendas parlamentares ele deixa 15 milhões por ano, esse nós olhar o que 

nós recebemos de alguns não é nada, daquilo que a região poderia ter recebido, no mínimo de um 

Deputado, na nossa região poderia ter ficado 60 milhões, ele tem suas emendas parlamentares pra 

serem distribuídas e que bom que fosse na nossa região, quanto nós batalhamos, corremos pra 

conseguir algumas emendas que vieram a este município, então nesse sentido es e olharmos ainda 

ao cenário que o recurso é maior, precisamos sim olhar com olhos regionais, e temos bons nomes, 

com nome limpo, ainda ali uma reportagem ontem da Ministra Carmem Lucia parabenizando todos 

aqueles que estão instituindo a Lei de ficha limpa em todos os níveis, me senti honrado por ter 

aprovado e pelos colegas terem entendido assim de nós termos essa lei no nosso Município 

também, mas sabemos que aqueles que estão lá tem feito grandes manobras pra não se 

enquadrarem nesta lei, porque usam do seu poder, do dinheiro muitas vezes ilícito pra que essas 

manobras aconteçam, então o meu apelo que nós estejamos olhando bem, e que estejamos sim 

cumprindo a nossa cidadania e dando nosso voto, assim como o vereador colocou se o cidadão de 
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bem deixar de exercer a sua cidadania, de dar o seu voto, outros o farão e nós submeteremos 

mesma direção, assim a ela a nível Estadual, que nós tenhamos em nossa região alguém que abra 

as portas de acesso, que selem elos com os municípios, porque eu achei que era com nós o 

problema , mas conversando com os vereadores de Camaquã, conversando com os vereadores da 

Chuvisca, de Don Feliciano, com vereador lá de Butiá, mas é a mesma colocação não se consegue 

acesso ao Governo do Estado, porque não temos aqueles representantes que criam os seus 

vínculos, seus elos, independente do seu partido eles olham pra sua região pra que as coisas 

aconteçam, e nós ficamos ali mais um ao, e mais um ano, aonde temos em cada município tem as 

responsabilidades do Estado que precisam arcar com aquilo que é necessário, e não se tem isso. 

Seguindo na mesma forma, o vereador elogiou a secretaria de obras hoje, e de fato já passou por 

essa casa também esse comentário, ali na Cohab com as olarias, um problema que vinha sendo 

estudado, vendo a melhor forma de poder acontecer a obra para que não viesse a prejudicar as 

outros, ela está acontecendo, vereador colocou também do partrolamento dali da Santa Tereza na 

Colônia Nova que está acontecendo, no Alto Alegre também está indo lá pra baixo, pra Costa pra 

Divisa, mas eu já queria parabenizar, reforçar a secretaria de obras, ao secretário, ao poder 

executivo  pela forma que tiveram, analisaram, porque já avinhamos a dias, na semana passada 

solicitei que fosse enviado ao DAER órgão responsável pela estreada do Palanque, pela ponte lá, 

porque estava sem condições de transitar, assim como os usuários, no início do perímetro urbano, 

mais o pessoal do interior que precisa acessar o município, as empresas que usam como 

escoamento e a dificuldade de conseguir se deslocar a uma velocidade no máximo de 20 quilômetros 

por hora porque ao contrario se desmancha um automóvel, um caminhão seja lá o que for, mas 

quero parabenizar pela inciativa, os recursos são os mais escassos os possíveis, mas um grande 

abraço aos funcionários, aqueles que estenderam a mão, os parceiros com o poder público, e ao 

município está fazendo o patrolamento dessa estrada. Quando nós víamos empenho, dedicação de 

trabalho isso nos motiva a cremos que ainda é necessário, que ainda é possível ter homens e 

mulheres serias, comprometidas com vontade de fazer diferença, por isso precisamos sim olhar pra 

esse eleito que começa a 2 dias e sermos responsáveis por aqueles que vamos eleger, um grande 
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abraço a todos, boa semana e que Deus nos abençoe. 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 secretarmos° e 2° Secretário. Sala das sessões, 14 de Agosto de 

2018.  

 

  

 

   Ver. Claudio Dorneles Lopes                                                                    Ver. Ivan Spiering 

Presidente                                                                                                1° Secretario           

                                                                                                

                                               Ver. Cristian Radunz          

                                                           2° Secretario 

     

 


