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 Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, na Câmara Municipal de Vereadores, às 
dezenove horas e trinta minutos, reuniu-se o Poder Legislativo de Colinas, em Sessão Legislativa 
Ordinária, com a presença de todos os vereadores e do assessor jurídico. O Presidente Fabiel A. Zarth 
saudou a todos e invocando a proteção de Deus iniciou os trabalhos. Ata: Foram postas em votação as 
Atas 27/2017 e 28/2017, que foram aprovadas por unanimidade. Corespondências: Ofício GP n° 005-
02/2018, encaminhando o Balanço Geral do exercício de 2017. Convite do CTG Querência do Gaúcho, 
para participar do 22º Rodeio Crioulo de Colinas a realizar-se nos dias nove, dez e onze de fevereiro de 
dois mil e dezoito. Convite da Afubra para o ato de lançamento e solenidade oficial de abertura da 18ª 
Expoagro Afubra. Convite do STR de Colinas para participar do tradicional dia oito de março, evento em 
comemoração ao dia internacional da mulher, promoção da Regional Sindical Vale do Taquari, a ser 
realizado no município de Fontoura Xavier, junto ao Parque das Tuias. Tribuna: Klaus F. Driemeier, do 
PP, saudou a todos e, em especial, ao novo Presidente, Fabiel, desejando a ele muita sorte e que 
consiga unir, da mesma maneira, esse grupo, assim como a querida amiga vereadora conseguiu unir no 
ano de dois mil e dezessete. Disse ao Presidente que poderá contar com todo o seu apoio. Falou aos 
colegas desejar que consigam realizar uma Câmara com muito êxito, muito progresso, muita 
produtividade e uma amizade que deverá ser invejável a outros municípios. Salientou fazer uso da 
tribuna para reforçar algumas indicações, pois durante o ano de dois mil e dezessete fez muitas 
indicações verbais e não as teve concluídas e muitas nem respondidas satisfatoriamente e nem 
insatisfatoriamente. Afirmou que a partir de hoje as indicações do Vereador Klaus serão todos escritas e 
cada vez defendidas na tribuna, cabendo aos vereadores aprovar ou não. Informou que a sua 
indicação, de número três, é uma solicitação de uma placa de divisa entre o município de Colinas e o 
município de Teutônia, logo após a propriedade de Irno Meyring. Comentou que, quem vai para o 
interior pelo Ano Bom Alto, passando a sociedade, logo à direita, o Irno Meyring é o último morador e 
muitas pessoas que vem de outras regiões, Teutônia, Porto Alegre, para ir à lagoa, se perdem lá, 
inclusive caminhões tiveram que fazer volta no pátio para conseguir retornar. Sendo assim, acredita que 
uma placa de divisa de município seria bem vinda. Disse que sua indicação de número quatro é um 
pedido de conserto de uma lâmpada, sendo que em relação a esse conserto, já foi feito um pedido há 
muito tempo, mais de dois anos. Falou que essa lâmpada fica em frente à propriedade de Ilário Meyring, 
uma lâmpada pública, que é uma coisa de mera vontade de fazer, pois é a coisa mais simples do 
mundo consertar essa lâmpada e não sabe por que ainda não foi feito. Quanto à indicação de número 
cinco, comentou ser um pedido que fez em maio do ano passado, especialmente ao prefeito e também 
ao secretário, a calçada que liga a saída do município, desde a propriedade da Cleide, toda a calçada, 
até a entrada da Linha Ano Bom. Salientou que todos sabem que há um espaço grande atrás da 
calçada e, como sugestão, indica que seja feita uma calçada de um metro e vinte, como manda a lei, e 
nos lugares onde há espaço atrás da calçada, que reforcem um pouco a calçada para que esse espaço 
livre sirva de estacionamento para carros, pois é muito perigoso o estacionamento naquela rua. Disse 
deixar como sugestão também que a cada oitenta metros seja feito na calçada um acesso a 
cadeirantes, acessibilidade, pois é um projeto que foi muito discutido, debatido nessa Casa, com toda a 
seriedade e que nunca foi levado a sério nesta administração. Sugeriu ainda que, onde não há espaço 
para estacionamento, seja plantado extremosas. Comentou que quem for ver a rua do vô do Rodrigo, 
verá que há extremosas lindas, assim como na rua de cima, há lindas flores. Afirmou que ultimamente 
no município só estão falando em ter o título de município cidade jardim, porém o plantio das árvores 
não está acontecendo, tem ruas em que os buracos foram fechados com cimento.  Salientou que essa 
poderia ser uma rua, avenida, que teria a extremosa como sombra e como flor. Finalizando desejou 
sucesso a eles vereadores. Rodrigo Horn, do PMDB, saudou a todos e disse que para a primeira 
sessão de dois mil e dezoito está trazendo duas indicações. Comentou que na primeira está solicitando 



uma placa que indique o acesso ao Rio Taquari, pois todos os colinenses sabem onde fica o rio, porém 
os turistas que vêm para ver Colinas acabam não conseguindo ter acesso, ou até mesmo, descem na 
entrada do Frozza, mas acabam se perdendo. Falou ser um pedido que os moradores fazem, pois 
muitos batem em suas portas para pedir onde fica o rio, porque não tem nenhuma placa e uma placa, 
segundo ele, é tão simples e, querendo ou não, deixa o município mais organizado. Disse que se forem 
ver em outras cidades, como, por exemplo, Imigrante, lá tem uma placa indicativa do Cactário Horst e 
outra da cascata, o que deixa a cidade muito mais acolhedora e muita mais organizada. Salientou que a 
segunda indicação que traz a esta Casa, é um pedido que a população vem fazendo há mais tempo, há 
mais anos e espera que o prefeito faça talvez, que é a extensão da iluminação pública até o sentido da 
Casa Morreto. Informou que muita gente usa essa calçada para ir até suas casas, pois tem muita gente 
que mora naquela direção e outros usam para fazer esportes, caminhadas. Por isso, disse que gostaria 
que estendessem essa iluminação pública, para que o pessoal possa fazer suas caminhadas e voltar 
com segurança para casa. Salientou querer desejar aos seus colegas, Presidente e também à 
administração municipal que consigam fazer que Colinas volte a caminhar a passos largos. E, assim 
como o colega Klaus falou, também deseja que a administração consiga dar ênfase à cidade jardim, 
que na verdade está muito apagada, as flores estão feias, falta árvores. Em relação à acessibilidade, 
que foi muito debatido e o vereador Klaus reforçou, disse que de novo não foi feito, ou, aliás, foi feito, 
mas foi feito pouco, corrigindo assim suas palavras. Falou que foi um assunto muito debatido no ano 
passado, um projeto que fez, o qual foi vetado pelo prefeito, voltou, foi debatido e o Klaus até votou 
contra, enfim, mas parabeniza a atitude do Vereador Klaus hoje, pois a união nesta Casa é muito 
importante. Finalizando, disse querer deixar um recado para a população, que continuará sendo o 
mesmo Vereador que foi em dois mil e dezessete, pois se for preciso criticar, irá criticar, irá criticar, se 
for preciso parabenizar, parabenizará. O Presidente Fabiel Zarth, do PDMB, convidou o Vice-
Presidente da Casa para dar continuidade aos trabalhos, podendo assim fazer uso da tribuna. Saudou a 
todos e agradeceu o apoio e a confiança de todos os colegas na eleição da mesa diretora que ocorreu 
no final do ano passado. Garantiu aos colegas que trabalharão juntos na condução dos trabalhos, 
sempre pensando no crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Aproveitando a oportunidade, 
disse querer pedir novamente ao Executivo um pouco mais de consideração com o Legislativo, 
principalmente com os pedidos de informações, pois são poderes independentes. Explicou que o 
Executivo coloca as ações na prática, e eles, vereadores, têm o dever de fiscalizar, aprovar o que 
estiver certo e pedir informações daquilo que tiverem dúvidas, porque omissão de informações é crime 
de responsabilidade. Após, salientou também querer comentar sobre a experiência que teve no curso 
que fez na UVERGS, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nos dias 
dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove de janeiro. Informou que teve contato e palestras com 
professor universitário, mestre em direito, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, economista, 
auditor público externo, também do Tribunal de Contas, e advogado especialista em direito eleitoral, Dr. 
Fábio Gisch. Falou que a única coisa que nunca irão tirar-lhes é o conhecimento, sendo assim, 
convidou e autorizou todos os colegas a participarem dos cursos promovidos pela UVERGS. Informou 
que todo o mês tem um e que de acordo com o convênio que irão firmar, será disponibilizado um curso 
por mês, totalmente grátis, basta organizarem-se. Disse que logo mais irá pedir para o Dr. Fábio 
explanar um pouco mais o trabalho e dos benefícios que a UVERGS trará a todos os vereadores e, com 
certeza, aos assessores também e, consequentemente, a toda a comunidade. Em relação ao projeto de 
número um de dois e dezoito, comentou não terem nada contra, irão aprovar, mas esperam não 
precisar mais renovar contratos temporários, pois poderão ser aprontados pelo Tribunal de Contas, 
exigindo concurso público, sendo que tempo tiveram suficiente para fazer isso. Para finalizar, salientou 
querer comentar que foi procurado por munícipes, na semana passada, relatando que tiveram 
informações no posto de saúde de que o médico vascular não atende mais na unidade de saúde há 
vários anos. Afirmou que irá destacar e que tem como provar que o doutor Vinicius atendeu no posto de 
saúde ate dezembro de dois mil e dezesseis, tanto é que protocolou indicação, nesta Casa, no dia 
dezessete de abril do ano passado solicitando a recontratação do médico vascular e a contratação de 
um cardiologista também. Disse que não adianta colocar a culpa na administração anterior por não 
terem como atender os munícipes como mereciam. Afirmou que não irá tolerar mentiras e inverdades e 
desejou boa sorte a todos. Projetos: Projeto de Lei n° 001-02/2018– Autoriza o Poder Executivo a 
contratar emergencial e temporariamente para atender excepcional interesse público, os cargos que 
menciona, indica recursos e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 002-
02/2018– Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 605.000,00 (seiscentos 



e cinco mil reais) e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Indicações: Indicação n° 
001/2018 – de autoria do Vereador Rodrigo – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria 
competente, adote as medidas necessárias para colocar placas de identificação do acesso ao Rio 
Taquari. Aprovada por unanimidade. Indicação n° 002/2018 – de autoria do Vereador Rodrigo – Indica 
ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, adote as medidas necessárias para 
estender a iluminação pública ao longo da calçada que liga até a casa de festas Morreto. Aprovada por 
unanimidade. Indicação n° 003/2018 – de autoria do Vereador Klaus – Indica ao Poder Executivo que, 
através de Secretaria competente, providencie uma placa de divisa de município entre Colinas e 
Teutônia, logo após a propriedade de Irno Meyring. Aprovada por unanimidade. Indicação n° 004/2018 
– de autoria do Vereador Klaus – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, 
providencie o conserto da lâmpada pública em frente à propriedade de Ilário Meyring. Aprovada por 
unanimidade. Indicação n° 005/2018 – de autoria do Vereador Klaus – Indica ao Poder Executivo que, 
através de Secretaria competente, providencie a calçada de concreto na Estrada Municipal Parobé, 
entre Colinas e Imigrante, sendo esta desde a saída da zona urbana do município até a entrada de 
Linha Ano Bom. Aprovada por unanimidade. Indicação n° 006/2018 – de autoria do Vereador Juliano – 
Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, providencie um quebra molas 
defronte a casa de Airton Meinerz, na Linha Ano Bom. Aprovada por unanimidade.  Nada mais havendo, 
a presidente encerrou a sessão às vinte horas e cinquenta e convocou próxima sessão para o dia vinte 
e um de fevereiro de dois mil e dezoito, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de Vereadores de Colinas, sete de fevereiro de dois mil e dezoito. 
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Presidente                                                                       Secretário 
 


	ATA 01/2018

