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ATA N° 037/2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL/RS. REUNIÃO 

ORDINÁRIA. Ás dezenove horas do dia 28 de Agosto de 2018, nas dependências da Câmara 

Municipal de Vereadores de Cristal, sob a Presidência do Vereador Claudio Dorneles Lopes, 

reuniram-se os Senhores Vereadores conforme registro no livro de presença: Itamar Medeiros da 

Silva, Delmar Maass, Davi Oliveira da Gama, Cristian Radunz, Tadeu Tomaszeswki, Leonar 

Tuchtenhagem, Claudio Dorneles Lopes, Paulo Cesar Flores de Oliveira e Ivan Francisco Spiering. 

Dando continuidade passou-se a leitura da ATA da última sessão, a qual foi lida e aprovada. Após 

passou-se ás CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite. Semana da Pátria- dia 1° de 

setembro na praça Os Pioneiros. Convite: Oficio 001/2018 convidam os nobres edis desta casa 

para um galeto beneficente, no dia 2 de setembro, as 11:45, na AFUMUCRI. Folder: Oficio 

111/2018- CAM. Comissão de Assuntos Municipais. A disposição de todos os vereadores.  Convite: 

Desfile Cívico, dia 2 de setembro a partir das 15 horas- Avenida Emancipação junto à praça Os 

Pioneiros. Convite: Festa Anual da Comunidade Evangélica Luterana Boa União da São Geraldo. 

Dia 9 de dezembro de 2018 no salão da comunidade. Convite a disposição de todos. Folder: 

Seminário de Capacitação E Gestão Pública Contemporânea. Datas e temas a disposição de todos 

os vereadores. As dezenove horas e trinta e dois minutos passou-se para a ORDEM DO DIA:  

PROPOSIÇOES: Não há proposições. PROJETOS DO LEGISLATIVO: Não há projetos.       

PROJETOS DO EXECUTIVO: Projeto de Lei n°017/2018- Altera Lei Municipal n°899/2005. 

Permanece nas comissões. Projeto de Lei n°018/2018- Dispõem sobre as diretrizes orçamentais 

para o exercício financeiro de 2019. Permanece nas comissões. Projeto de Lei n°019/2018- Abre 

credito especial no valor de $8.000,00 e da outras providencias. Apresentado baixou comissões.  

GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR ITAMAR MEDEIROS- bancada do PSB: Senhor Presidente, 

colegas vereadores, comunidade que se faz presente nesta noite de hoje, boa noite a todos. 

Primeiramente quero agradecer ao Presidente na pessoa senhor Osmar Voith pela cedência do 

espaço aqui pra gente estar realizando essa sessão onde o regimento interno da câmara ele prevê 

que possa acontecer sessões no interior do município, então meu boa noite a todos. Gostaria de 

estar usando essa tribuna  pra tá falando um pouco dessa sessão que é dentro da colônia São 

Geraldo onde estão reunidos agricultores da região, onde eu faço parte dessa realidade, nasci e me 
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criei e to na idade que estou sempre residindo nesta localidade e sendo agricultor desde que nasci, 

quero tá falando um pouco sobre as associações de produtores, na verdade quando me associei 

numa associação de produtores  lá no ano de 2000, onde aquelas pessoas mais antigas falavam 

teriam que tá criando uma associação porque na verdade tudo seria mais fácil através de uma 

associação de produtores e o acesso ao crédito seria através de associações de produtor, e na 

verdade naquela época o Pronaf Custeio, onde sempre valorizava as associações de produtores 

associação em uma associação, depois caiu a reveria, liberaram pra todo mundo, meio que 

desmereceu as entidades, e eu sei a dificuldade que uma associação de produtor passa pra 

adquirir recursos, eu vi gente na associação de Butiá por alguns anos hoje, alguns tem sua cede 

própria, a gente sabe que é uma dificuldade fazer onde uma entidade nos seus fins lucrativos onde 

uma associação religiosa ela sai, ela pede, mas uma associação de produtores muitas vezes não 

ganha nada essa é a realidade da história. Então eu sei da dificuldade que é fazer uma festiva 

anual, pra poder comprar implementos pra custear o pátio da associação, pra poder ali tá  apoiando 

seus sócios, e hoje a gente tem uma Prefeita que ela apoia os agricultores, ela tá lá lutando por 

recursos Federais pra tá comprando implementos, até o Secretario Sandro também que é 

incansável no trabalho dele, sempre tentando ver alguma sobra de recursos e transformando em 

implementos pra atender a associação de produtores, e a gente sabe a gente como gestor público 

que não tem como a gente conseguir um recurso Federal e tá liberando um implemento agrícola 

pra cada agricultor, não tem como fazer isso, porque na verdade os recursos não são tantos 

também, mas associações tem que entenderem isso, então gente eu estou aqui dizendo a vocês 

que hoje as associações de produtores são representadas,  e eu vereador Itamar estou aqui pra 

representar a região de onde eu vim, sempre nas minhas falas eu falo, que se hoje eu sou vereador 

é porque um dia eu tive a coragem de pegar e tomar frente ali na associação do Butiá, então hoje 

gente eu quero dizer a vocês que criem associação, hoje eu fui procurado na minha casa por um 

rapaz lá da costa do Camaquã onde não tem associação, aqui no distrito tem 6 associações de 

produtor, tomara a Deus que dê tudo certo, que a gente é parceiro já tive conversando com 

pessoas da EMATER hoje pra também ser parceiro na , se for da vontade deles tá criando essa 

associação pra tá também em busca de recursos municipais, que posa estender a mão e dar 
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recursos aquela futura associação de produtor. Quero dizer a essa comunidade que eu vereador 

Itamar no ano passado consegui o recurso, consegui uma emenda parlamentar através do 

Deputado Covatti, no valor de 100 mil reais, e onde destinei aos nossos produtores rurais, porque a 

eles? Porque as minhas raízes, assim como tem vereadores do esporte, ou da cidade daqui um 

pouco vão estar conseguindo recursos e vão estar destinando aquela área da onde eles vieram, 

então da mesma forma eu vim da agricultura e minha emenda foi pra essa área, então quero dizer 

aos senhores e a toda comunidade que vai nos assistir no dia de amanhã pelo programa de rád io 

que eu sou parceiro pra construção de novas associações de produtores, e quero dizer que desde 

já, já estou em busca de recursos pra agricultura ano que vem, e se Deus quiser esses recursos 

vão ser distribuídos pra associações de produtores, jamais eu vou dar um tiro no pé de pegar o 

recurso e de repente comprar um trator e doar a uma associação e deixar as outras olhando, então 

eu quero dizer aos senhores que estão aqui presentes no dia de hoje, que assim tendo novos 

recursos para a agricultura vou tá distribuindo também para as associações. Quero dizer que sou 

parceiro nas construção de novas e naquelas que já existem. Um grande abraço a todos, boa noite. 

VEREADOR DELMAR MAASS- bancada do PSDB: Senhor Presidente, senhores vereadores, os 

agricultores que estão nesse momento aqui na sessão na São Geraldo, quero agradecer a Deus 

mais uma oportunidade de podermos nos manifestar pra cada cidadão cristalense, dizer que é com  

muita alegria em que viemos aqui, a casa se deslocou de Cristal e vir aqui através de  uma 

proposição do vereador Itamar de nós estarmos podendo mostrar um pouco do nosso trabalho aos 

agricultores que moram nessa localidade, que plantam e que vivem da produção rural. Hoje em dia 

aqui o que se assegura mais é o fumo, infelizmente temos que falar isso, que bom se fosse por 

exemplo falar da batata, do milho e do feijão. Que é um incentivo da agricultora familiar dentro da 

agricultora, mas o Governo Federal não tá nem ai, porque se não é uma fumageira, senão é essas 

empresas multinacionais que mantenham a agricultura aqui, o que seria do agricultor? Eles 

estariam hoje na cidade, então o que seriam de nós? O que seria da nova geração? Eu vejo que 

nosso País hoje não fala disso, mas hoje nosso País está vivendo um momento de diz credibilidade 

na questão de Governabilidade, ainda não olham pro produtor, ainda não olham com um olhar 

especial, hoje mesmo eu estava analisando a ureia e o adubo subiu porque o dólar subiu, e a 
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produção, e o fumo?  E a batata, e o milho? E o produtor vai buscando recurso pra diminuir a 

despesa na sua produção rural, e essa é nossa luta, é uma discussão que viemos levantando de 

avaliação de quem vamos votar pra Presidência do nosso País, porque é um momento de nós 

avaliarmos e divulgarmos isso, temos que falar sobre isso, porque hoje muita gente não quer ouvir 

falar de política, mas não podemos fazer politicagem, mas viver a vida política nós vivemos todos 

os dias da nossa vida, e dizer que é com muita alegria que nós viemos até aqui, e viemos trabalhar 

em prol das associações buscando recursos do Governo Federal pra poder minimizar um pouco a 

dificuldade do agricultor, trazendo implementos agrícolas para as associações, tanto é que eu fui 

um que ajudei e dei um pontapé inicial pra começar a associação do alto do Mendonça, hav ia uma 

necessidade dos agricultores ali, e eu me prontifiquei e hoje está ali a associação do Alto do 

Mendonça, e todas as associações  a gente vem buscando recursos, tanto é que o Governo 

passado nós conseguimos 250 mil reais do Deputado  Marchezan no momento ele era Deputado 

Federal, aonde trouxe implementos agricolas para as associacoes, e uma caçamba incluiu dentro 

do programa de implemento agricola, foi uma necessidade do Executivo comprar essa caçamba 

que hoje tá disponivel a todos os agricultores das associaçoes, mas é pouco temos que buscar 

mais, mas sabemos que o nosso municipio é um municipio de eleitorado, temos que ter essa 

realidade que ainda há poucos eleitores, e pra nós irmos ali diante dos Deputados e dizer que nós 

precisamos e necessitamos de recursos, eles sempre olham quantos votos tem no municipio, ainda 

olham isso, mas essa relaidade esta sendo mudada aos poucos, nós estamos debatendo em cima 

disso pra buscar mais recursos, e nesse ano conseguimos 100 mil pra saúde da Deputada Ieda 

Cruz, e vamos tentar buscar mais recursos para as associaçoes de produtores da nossa regiao. 

Dizer que diante disso que semana que vem nós estamos comemorando a semana da Patria, 

vamos comemorar e vamos estar honrando essa semana, fazendo a caminhada da semana da 

Patria, todas as entidades, todas as escolas do nosso municipio de Cristal, é um momento de 

orarmos e pedirmos a graça de Deus e que ele tenha misericordia de nós por tanta corrupçao e que 

mude essa situacao, precisamos orar e pedir a Deus que olhe sempre por nós, e que o povo 

brasileiro analise bem antes de votar, votar em candidatos que vao governaer com honestidade 

nosso Brasil, porque o dinheiro grosso está lá em Brasilia, a maioria dos recursos está lá, mas a 
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situaçao pode sim mudar, temos que acreditar. Entao quero agradecer a presença de cada um e 

dizer que é um privilegio de estar aqui, ao Presidente Osmar o meu muito obrigado de podermos 

estar divulgando nosso trabalho. Ate semana que vem, uma boa noite. VEREADOR DAVI DA 

GAMA- bancada do PSB: Senhor Presidente, comunidade que nos assiste, colegas vereadores, 

agardeço a Deus mais uma oportunidade que ele tem me dado de subir nesta tribuna, parabenizo 

tambem meu colega Itamar pelo seu requerimento, e agradecendo tambem ao seu Osmar a 

cedencia do salao da Sao Geraldo, porque o regimento da casa ele preve que durante as sessoes 

algumas podem ser no interior, isso é bom porque leva um pouco do trabalho de nós vereadores né 

pra que a comunidade possa assistir a sessao, infelizmente hoje nao foi discutido um projeto, mas 

normlamente eles sao discutidos, e acho que seria interesante a comunidade assistir, mas 

conforme o regularmento hoje nao vamos discutir os projetos. Mas de fato poder vir no interior e 

falar na tribuna pra comunidade no interior sempre é um grande privilegio, porque quando nós 

pedimos votos, quando nós vamos no interior e lá nós ouvimos muito da comunidade dizendo que 

se elegemos vereadores de Cristal, e durante os 4 anos muitas vezes naturalmente a gente nao 

consegue estar presente fisicamente como deveriamos estar no interior de Cristal, entao quando  a 

gente tem a oportunidade de vir e falar algumas coisas que um vereador faz no seu mandato, isso é 

um dever de levar ate a comunidade , nós temos que aproveitar e falar isso, e eu vinha lembranca 

de algumas situaçoes, eu tenho convivido com o interior de Cristal muito mais que com a propria 

cidade, eu vinha vindo e lembrando de tantas coisas , com os problemas que nós tinhamos, quando 

passei do seu Ari Kinsguem eu vinha lembrando quantas vezes nós ficamos empenhados lá antes 

daquele aterro, quantas vezes ficamos com problemas na fazenda Santa, tudo eram problemas que 

de certa forma nós esquecemos muitas vezes, eu vinha fazendo uma reflexao sobre isso, e eu 

passei a refletir quando passamos a ponte do Seriaco por que lá um dos pontos principais que a 

gente se preocupa, desde o ano que fui secretario eu fiquei quase uma hora e meia eu e uma outra 

pessoa de baixo da ponte do Seriaco tentando filmar ela, porque dai nós tinhamos a possibilidade 

de tantar um recurso com   Defesa Civil pra tentar ver algum recurso, pra nossa sorte ou azar de lá 

pra cá a estrutura daquela ponte por baixo ela simplesmtente táva intocavel, por isso que nao se 

consegiu recurso com a Defesa civil, aquela ponte a estrutura dela ela nao se meche, porque se ela 
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mexesse nos com um laudo tecnico conseguiamos algum recurso, mas de la pra cá a ponte nao se 

mexeu, mas nos proximos anos a proposta é de uma ponte de concreto, entao sao coisas que 

quando a gente chega no poder publico a gente olha pra tras e se damos de conta o que já foi feito. 

Quando eu vinha prá ca eu vinha pensando em falar sobre algumas açoes pra falar pra 

comunidade, hoje na situacao em que vive o interior de Cristal, nas dificuldades financeiras, eu 

lembro em 2013 de quando tinhamos a prioridade tentar trazer o PA pro Cristal que é o recurso que 

movimenta de 80 a 90 mil todos anos, existe um cadastro do agricultor com o Governo Federal que 

eles distribuem um rancho para cada familia cadastrada, quando emplantamos o PA eu e o 

secretario Sandro e quem participa sabe que estamos lá, eu ajudava desde o tempo que era do 

recolhimeto nas casas, o ano pssado estive junto ao ministerio Social  junto com o Diretor 

solicitando um pedido de mais 35 mil reais pra mais recursos pro PA, eu como vereador que o 

mandato que o povo me deu estive lá junto de Brasilia, e essa semna de novo entrei em contato 

com Brasilia atraves de uma assesoria de um Deputado de novo encaminhando esse pedido pra 

ajudar nosso agircultor, porque hoje temos um mandato que nos permite isso, 50 mil reais pra 

agricultura hoje pro municipio de Cristal é muito dinheiro, da mesma forma que no inicio do ano veio 

a casa um projeto e foi aprovado por unanimidade que resolve um grande problema que é a 

comercializacao dos produtos da colonia na cidade, eu apresentei essa lei do inicio do ano que 

permite que o nosso produtor rural consiga comercializar o seu produto dentro de Cristal de uma 

forma responsavel, que nós entao pudessemos valorizar o nosso produtor, entao quando chego no 

interior eu chego muito tranquilo porque como vereador nós tivemos presente com a comunidade, 

isso é uma obrigacao que nós temos como vereador, mesmo se fisicamente nao tenha ido na casa 

de muitos, atraves de uma ligaçao quando falta luz, atraves de uma ajuda quando tem 

necessidade, meu telefone fiz questao de manter o mesmo desde o tempo que fui secretario ate os 

dias de hoje, as pessoas que me ligavam continuam me ligando, porque quando temos um 

mandato pelo povo, nós precisamos entender isso como uma oportunidade, nao apenas como um 

beneficio em ficar mais 4 anos. Entao quando a gente vem no interior a gente pode falar isso, eu 

como vereador assim como meus colegas que fiquem a vontade. Tenho um assunto aqui que é 

sobre a coleta de lixo no interior, tenho aqui pra dizer que o serviço foi retirado por um tempo, pra 
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que ele pudesse ser aquedado, porque ao inves de ser só o lixo seco tava indo todo tipo de lixo, 

entao chegou um pouco em que nao conseguiu mais se organizar, entao a Prefeitura vai entrar com 

um novo contrato com a Cooperativa pra levar esse lixo, reorganizar ela e de uma forma mais 

efeitva retornar ela em breve. E outro asunto que eu gostaria de falar é sobre a Iluminaçao Publica, 

as pessoas ligam, eu tenho uma lista assim como tem os outros vereadores da cobrança da 

iluminacao Publica que nós temos, essa iluminacao publica mais tardar ano que vem, porque hoje o 

municipio nao ta conseguindo, até pelo fato do material ser tao ruim, o municipio nao consegue 

atender toda essa demanda em alguns pontos, mal começa a atender uma ponta e já começa a 

queimar outra, mas a Prefeita entranhou um projeto que é um PPP que é uma parceria primada que 

vai resolver o problema ate Sao Lourenço se eu nao me engano, todos os municipios vao contratar 

ess aempresa entao, entao ela assumira a responsabilidade da iluminaçao. Uma boa noite a todos, 

e que Deus nos abencoe a cada um. VEREADOR CRISTIAN RADUNZ – bancada do PSDB: 

Senhor Presidente, colegas veredores, todos os presentes, obrigada pela atençao de todos, desejo 

uma boa noite a todos. Primeiro lugar queria tá agradecendo ao espaco cedido, parabenizar o 

colega Itamar pelo requerimento. Eu conheço quase todos de vista, tenho contatos com alguns e 

dizer que, minha carreira corresponde a isso né, minha familia era da agricultura, mas acabou vindo 

pra cidade, meus avós eram agricultores, entao eu sei das dificuldades que voces enfrentam nesta 

questao da agricultura assim como o colega colocou aqui, tambem pude fazer parte de algumas 

associacoes, sei buscar recurso, da dificuldade de manter, de incentivar, de buscar articulaçoes, 

mas por outro lado a gente sabe da força que tem a uniao e quando a gente almeja a gente alçanca 

os objetivos, e dai vemos o quanto foi importante chegar nesses objetivos, alcançar uma cede, e 

nao é diferente com nós quando conseguimos uma emenda, o municipio de Cristal sempre buscou 

e sabe que o crescimento do municipio depende da agricultura, e voces em relaçao com a câmara 

voces podem contar com a gente, com minha pessoa e com os demais colegas em relaçao a isso, 

em buscar recursos e incentivos, voces nao sabem a importancia que voces tem hoje nao só no 

municipio, mas no Estado, no País. Eu gostaria de tá falando tambem um assunto que hoje tá se 

encerrando, a semana da inclusao social que é do dia 21 a 28 de agosto, e a gente sabe que 

algumas pessoas, algumas familias que passam por isso sabe das limitacoes dos seus familiares, 
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parentes que enfrentam as dificuldades, entao que a gente possa tá refletindo, aproveitando essa 

semana pra refletir em relaçao a acolher as pessoas que tem algum tipo de limitaçao, vamos estar 

refeltindo como cidadãos essa questao, que a gente possa tá trasnmitindo esse amor, essa questao 

de acolhimemnto as pessoas. Queria desejar uma boa noite, abençoada semana a todos, e assim 

como viemos aqui voces sao bem vindos la na cidade,, seria isso. VEREADOR CLAUDIO 

DORNELES LOPES- bancada do PSB: Senhor Presidente, senhores vereadores, pessoas que se 

fazem presente aqui na comunidade Boa Uniao, quero parabenizar o vereador Itamar por ter feito 

esse querimento, e agradecer ao seu Osmar ter nos cedido esse lugar, todos voces que estao 

presentes sao muito importantes para o municipio, voces sao pessoas do campo, pessoas 

trabalhadoras, pessoas derramam suor no dia a dia para colocar o alimento para todas as pessoas 

que nao sao daqui e sao da cidade, mas são voces que são protagonistas desse trabalho que 

fazem muitas vezes como falou os outros  colegas, eu nasci aqui e o pouco que me criei foi logo ali 

a 2, 3 quilometros daqui, vive aqui ate certa idade, conheço quase todas as pessoas dessa 

localidade, sempre que posso vir aqui no interior eu venho, deixei raizes aqui, familia aqui e sempre 

quando encontro uma pessoa do interior procuro tratar com o maior carinho, com maior respeito, 

porque sou muito grato a voces, sei do grande valor que tem um agricultor. Como vereador eu me 

elegi com o voto do povo, no primeiro ano em que fui vereador, hoje sou Presidente da casa, fui a 

Brasilia com os colegas, conseguimos emendas parlamentares, e depois os outros colegas tiveram 

em Brasilia, e lá nós todos juntos conseguimos boas emendas, emendas para os sindicatos, saúde, 

e isso me fez esse ano como Presidente da casa, refletir e trazer a politica como uma forma de 

uniao, como uma forma de conjunto, de todos lutarem pelo mesmo ideal, nós hoje somos 9 

representantes do povo, e se estamos aqui é porque voces nos colocaram lá, e nós devemos tratar 

bem voces , e de ir buscar recursos, emendas parlamentares para que o municipio possa 

desenvolve. A camara de vereadores deu ao municipio 38  mil que foram investidos na agriicultura 

e assim foi o que a Prefeita fez, e tambem hoje o municipio tem uma educaçao de primeira linha e 

isso foi tema do Correio do Povo, e só podemos crescer quando se temos educaçao, porque é 

atraves disso é que podemos buscar as coisas, que pode se dialogar, buscar recurso é atraves da 

educacao, atraves da agricultura, da Saúde e isso relamente custa dinheiro, e nesse moemnto o 
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Brasil vive uma crise gigantesca aonde nao se confia em ninguem, aonde todo mundo entra pra se 

da bem, mas isso aqui no nosso municipio nao temos, trabalhmos sim com honestidade, e eu como 

Presidente desta casa eu trago a paz, e é todos juntos é que conseguimos chegar a um objetivo, 

porque ninguem faz nada sozinho, ninguem consegue administrar nada sozinho. Entao so pra 

finalisar como disse o outro colega vereador, o meu celular é o mesmo, e sempre que as pessoas 

nos ligam, seja com problema de falta de energia eletrica, a gente sempre procura atende-los com 

o maior carinho, e voces podem nos visitar la na Camara, podem assistir as sessoes. Muito 

obrigado, que Deus abençoe a todos. VEREADOR IVAN SPIERING- bancada do PSB:  Senhor 

Presidente, colegas vereadores, comunidade que nos honra com sua presença nesta noite, 

tambem a comunidade que nos recebe muito obrigado, meu boa noite a todos. É muito importante 

salientar as falas dos colegas, começou em questao das associacoes, a unica associacao que 

funcionam no nosso País é a associaçao e o Cooperativismo, entao quando estamos abraçados um 

nos outros nós conseguimos ir um pouco mais longe do que quando estamos sozinhos, essa é uma 

situaçao de termos os auxilios do trabalho assim como os demais vereadores colocaram, quando 

se precisa de alguma coisa se recorre a quem? A associaçao recorre ao municipio, recorre a uma 

entidade superior a ela pra tentar buscar soluçoes necessarias , nosso caso como legisladores hoje 

estamos vereadores daqui 2 anos se for da vontade do povo e o nosso trabalho corresponder, o 

cargo, a funçao legislativa vai continuar, pra que as Associacoes e comunidade tenham respaudo , 

mas nao somos nós é a comunidade é a força do voto, talves no cenario politico ho je o que se mais 

se ouve, e com essa se mantem essas figuras que estao lá em cima, porque hoje os Deputados 

Federais, eles tem mais de 2 milhoes pra por na campanha , mas hoje temos propostas diferentes 

que precisamos trabalhar num acordo, entao vamos exercer a nossa cidadania, vamos ser fortes e 

lucidos, porque é dessa forma que nós fazemos a diferença, quando o vereador Lembrou  e citou 

assim sobre a uniao, nós tivemos juntos em Brasilia, naquela visita, naquela data nos conseguimos 

ampliar 40% dos participantes, enfim isso sao conquistas, sao lutas, quando todos se juntam por 

uma causa e brigam por ela e contiamos assim. De ver como a forma acontece, muitos talves nao 

concordam em funçao de dinheiro, 57% vai pra eles lá em cima, e as migalhas pro Municipio, e por 

isso que os Municipios se mantem e que conseguem algumas melhorias quando vem as emendas 
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parlamentares ou quando abre algum projeto do governo com algum recurso, e nós aqui ja temos 

projetos cadastrados por alguns anos lá, quando tiver dinheiro diceto vem, mas se nao tiver dai 

acho dificil. As vezes de nao termos representantes nossos dai ficifulta o nosso trabalho, porque 

nas primeiras situaçoes, quando se precisava de uma maqina, de uma caçamba, de uma patrola de 

auxilio que fosse maior, entao precisamos valorizar nosso voto, ver pra quem vamos votar, 

precisamos ter represantes nossos, porque de Guiaba pra baixo nos temos 69 mil votos, isso deve 

de eleger uns 10 Deputados, e quantos nós temos de Guaiba até a Fronteira? Tem 1 Deputado 

Federal, Afonso Lamel. Tive passando na grande Porto Alegre, quando começa a subir pra Serra 

quantos Deputados Federais tem ali? 33 Deputados. Um Deputado tem disponivel de Emenda 

parlamentar, 17 milhoes por ano, e se nós temos um só de Guaiba até a fronteira, nunca vai chegar 

dinheiro pra nós. Entao precisamos representantes daqui mais comprometidos com a nossa cidade, 

enquanto temos aqui um Deputado que tem 17 milhoes pra destinar, lá pra cima tem 33 Deputados. 

Entao que as pessoas pensem o que é melhor pra elas, aprovei o projeto na casa do Ficha Limpa, 

e é dessa forma que precisamos trabalhar. Entao vamos valorizar o nosso voto, todos juntos é 

melhor de fazer a diferença, porque só indo la a Brasilia conseguimos 500 mil reais pra saúde, e 

mais uma retro Escavadeira pra agricultura, tambem ganhamos do Deputado Carlos Gomes 600 mil 

reias, nao sao Deputados dos nossos partidos que mandaram isso, mas sao Deputados que tem 

uma visão sobre o Municipio, e que as coisas tem que serem feitas. Recebi ontem uma 

correspondencia, a nossa politica Publica da Uniao ela esteve 2007 1,28 milhao de dividas e ela 

esta no primeiro semestre de 2008 em 1,78 milhoes de dividas, em toda pesquiza só em juros 

43,44% e, e investimenro da agricultura 0,47% , entao éum absurdo quando se trabalha dessa 

forma, precisamos sim de muita responsabilidade, e assim como o Presidente colocou, a casa 

legislativa esta a disposicao de todos, a câmara esta aberta, as Associaçoes, entidades que 

precisarem esclarecer assuntos nos convoquem, nos chamem porque essa é a nossa funçao de 

buscar informaçao ou bsucar trazer o que voçes precisarem. Nós precisamos mudar o rumo, mudar 

a forma de pensar, vamos ajudar quem está nos ajudando, vamos valorizar o nosso voto é a coisa 

de mais preciosa que temos diante do que estamos vivendo no País. Um abraço a todos, e uma 

boa semana, Deus nos abençoe. VEREADOR LEONAR TUCHENHAGEM- bancada do PDT: Em 
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primeiro lugar cumprimento os senhores vereadores, senhor Presidente e os demais que estao aqui 

hoje. Quero parabenizar o vereador Itamar pela proposiçao que fez, tambem agradecer ao 

Presidente seu Osmar que nos cedeu o espaço aqui. Vai ser dificil falar ate porque todos já falaram 

sobre a politica né, a eleiçao tá ai, hoje quero dizer pra voces que nao tenho ainda um Deputado 

nem Estadual, nem Federal certo ainda, e acredito que voces que estão aqui presentes tambem 

nao definiram seu voto ainda, mas vou pegar um gancho do vereador Ivan, vamos pensar bem, 

vamos analisar e ver qual que sera, o que nao é envolvido com currupçao, vamos votar no que 

tenha menos problema, que seja limpo dessas ladroagens. Entao vamos pensar bem, eu acho que 

devemos de votar sim, o nosso voto tem muito valor. Agora falar um pouco de agricultura, todos me 

conhecem eu nasci aqui, e me criei aqui, sou cristalense, fiquei varios anos longe da agricultura, 

mas hoje sou plantadror de soja, assim como muitos tambem sofri com a seca esse ano ai, eu tive 

muitos prejuizos, a gente sabe que subiu 20 reias o saco de adubo, olha é bem dificil pra gente 

agricutor, nao me coloco como vereador e sim como agricultor. E quero dizer aqui pra voces que 

sou vereador e estou aqui para o que voces precisarem, e tudo que for bom para nós da agricultura 

vou ta semmpre apoiando e incentindo junto aos outros vereadores. Seria isso, boa semana a 

todos voces. VEREADOR TADEU TOMASZESWKI- bancada do PSB:  Senhores vereadores, todos 

que estao presentes, boa noite. É a primeira vez que eu veio  falar aqui depois da eleiçao. Fui 

chamado pela Prefeita Fabia, pra ser Secretario, e nao é facil, eu sempre tive vontade de pegar 

uma secretaria, eu muito andava por aqui, todos sabem disso, e a gente sabe que as nossas 

estradas eram muito ruins, a gente muitas vezes com chuva, molhando o fumo, entao passou um 

ano e pouco e fui chamado pra ser vereado, mas vou continuar trabalhando muitos nas estradas, 

mas acho que hoje as estradas ja estao bem melhor, a preocupaçao é a ponte do Seriaco e a gente 

ta lutando pra fazer uma ponte nova, só que agora como vereador eu nao posso ir lá pegar e fazer, 

tem que ser só como pedido. Moro aqui a quantos anos, e sei canto por canto aqui desse interior. 

Entao eu queria que voces esperassem mais um pouco em relaçao a ponte, porque a gente ta 

fazendo aos poucos as outras, mas um dia nós vamos ter uma ponte de concreto. E como o 

vereador falou antes, temos que votar em algum candidato a Deputado daqui, porque fica mais 

perto de trazer recurso pro nosso municipio e isso é bom pra todos nós.  Era isso, muito obrigado. 
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VEREADOR PAULO CESAR FLORES DE OLIVEIRA- bancada do PMDB:  Senhor Presidente, 

senhores vereadores, boa noite. Senhores produrtores que se fazem presentes nesta noite, uma 

boa noite a todos. Dizer da grande satisfaçao em poder tá aqui, agardecer ao seu Osmar que é o 

Presidente daqui da Boa Uniao e pelo espaço cedido, estar aqui é muito importante a todos nós, 

estar aqui no interior do nosso municipio, pra que nossos agricultores acompanhem o trabalho do 

legislativo, a gente tem um objetivo de trabalhar em prol do muncipio, para o que é bom pro 

desenvolvimento da nossa regiao, a gente tá sempre pronto pra votar e primeira discussao e esse é 

o objetivo de cada um de nós, porque somos representantes do nosso municipio. A gente sabe o 

quanto os produtores do municipio passam por dificuldades no periodo da safra, muitas vezes os 

preços nao ajudam, muitas vezes o tempo nao ajuda, como houve esse ano a  estiagem, hoje é 

uma vergonha o preço do leite na cidade mas no interior eles pagam os agriculotres bem menos, 

isso nao paga o custo pra tratar uma vaca, e muitas vezes as pessoas nao tem outra saida e tem 

que continuar ali sofrendo, entao isso é bem complicado, é lamentavel usar essa tribuna e dizer 

isso, mas é a realidade. E hoje a unica coisa que os nossos agricultores sobrevivem melhor é o 

fumo, a gente sabe da grande dificuldade que tem os nossos produtores, entao eu semore digo 

vamos valorizar os nossos produtores, porque é eles que nos mantem com seus produtos. Entao 

eu nao vou me alongar muito em dizer o quando é dificil falar me politica lá no cenario em Brasilia, 

hoje com toda certeza nao tenho nenhum canditado a Presidencia da Republica, porque é muito 

dificil escolher, mas nao podemos deixar de votar, temos que escolher o menos pior que possa 

governar, mas é bem dificil escolher, porque ninguem espera qu vai melhorar de uma hora pra 

outra, a situacao tá muito dificil, mas ainda acredito que vá melhorar. Entao quero deixar uma boa 

noite a todos, até a proxima oportunidade. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os e 

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

1° e 2 ° Secretário. Sala das Sessões, 28 de Agosto de 2018.  
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