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 Aos vinte e um dias do mês de março 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: Foi posta em 
votação a Ata 03/2018, que foi aprovada por unanimidade. Correspondência: Ofício GP nº 037-
02/2018, encaminhando os balancetes contábeis correspondentes ao mês de fevereiro do corrente. 
Ofício Gab. nº 042-02/2018, informando haver aspectos inconsistentes e não conformes em partes com 
a redação do texto, no projeto de lei cm n° 001/2018, desta forma, comunicando que se o Legislativo 
mantiver o texto original, a decisão do Executivo será em não sancionar a matéria. Ofício Gab. n° 043-
02/2018, encaminhando resposta ao pedido de informações referente a estrutura administrativa da 
Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Colinas, do ano de dois mil e 
dezessete e de dois mil e dezoito. Ofício Gab. n° 044-02/2018, encaminhando informações 
complementares, relativas ao projeto de lei n° 008-02/2018, solicitadas pelo Poder Legislativo. Ofício 
Gab. n° 045-02/2018, encaminhando resposta ao pedido de informações, referente as cópias dos 
boletins de tesouraria do último dia útil do mês de dezembro de dois mil e dezessete e do mês de 
fevereiro de dois mil e dezoito. Tribuna: Jonas Klein, do PDT, saudou a todos e disse que falaria 
primeiro sobre a indicação em relação à mão única na Rua Eugênio Schneider, a qual foi feita, tem a 
sinalização, porém não é muito visível. Sendo assim, falou que precisam encontrar uma solução um 
pouco melhor, porque ainda há veículos que estão indo na contramão. Salientou ter quase presenciado 
um acidente naquele local novamente, por isso, antes que aconteça alguma coisa, é preciso uma 
solução, sugerindo uma placa maior. Afirmou ser preciso encontrar uma solução, pois as pessoas de 
fora, principalmente, é que andam na contramão, conforme foi visto no fim de semana. Pediu ao 
Executivo para achar uma solução um pouco melhor para essa rua. Após, comentou ter sido 
questionado sobre o lixo eletrônico, informando que já tem data, pois ao falar com o Executivo foi 
informado que no dia vinte e sete de abril, a princípio, acontecerá o recolhimento do lixo eletrônico, 
sendo no interior de manhã e à tarde no centro. Disse que no mês de abril serão passadas mais 
informações para a comunidade, relativas a esse recolhimento. Parabenizou toda a organização da 
festa, do baile, na última sexta-feira, quando da escolha das soberanas de Colinas. Acredita que as 
meninas que foram eleitas irão fazer um belo trabalho, irão representar muito bem o município. 
Finalizando, parabenizou todos os colinenses, pois a cidade completou mais um ano de vida no dia 
vinte. Disse estar muito feliz por fazer parte desta história, desejou que venham muitos mais anos e que 
continue crescendo como vem acontecendo ao longo dos anos. Parabenizou toda a comunidade de 
Colinas. Klaus Driemeier, do PP, saudou a todos e disse também querer fazer a sua homenagem, 
parabenizando o Sindicato e a administração pelo baile e a programação da escolha da soberana de 
Colinas. Falou estar de parabéns quem começou isso, algo que sempre terá o apoio de toda a 
comunidade, segundo ele. Parabenizou as oito meninas que se propuseram a fazer o desfile, a fazer o 
que fizeram na noite, dizendo que, independente de quem foram as três, todas estavam muito bem. 
Parabenizou a vencedora. Após, salientou querer fazer um comentário, já que, na plateia tem duas 
professoras, que há muitos e muitos anos estão com eles. Falou que se dá muito bem e que citará 
nome, porque não é de dizer “alguém disse”, que se dá muito bem com o Senhor Dirceu Bayer, 
presidente da Languiru, do complexo e toda a cooperativa, com quem tem, na realidade, um 
parentesco. Informou que toda a vez que ele vem a Colinas, ele o procura para conversar e, pelo que 
lembra, nas últimas três ou quatro escolhas das soberanas, ele o procurou para conversar. Informou 
que ele disse que queria dar os parabéns, os quais quer transmitir às professoras, pois faz parte de 
muitos eventos de escolha das soberanas e o nível cultural das meninas de Colinas é excepcional. 
Parabenizou as professoras, dizendo sentir orgulhar de escutar pessoas de fora dizer isto. Disse querer 
fazer um comentário sobre o pedido do senhor Presidente, em relação ao redutor de velocidade na 
Barra da Seca, o qual está há anos nesta discussão. Afirmou querer fazer somente um comentário do 
que ocorreu da semana passada para esta semana. Informou que na quarta-feira, dia catorze, foi 
abordado na rua sobre estes redutores de velocidades, oportunidade em que, ao chegar em casa, ligou 
para o senhor Pedro Westphalen, Secretário do Transportes do Estado do RS, que disse estar se 
despedindo da secretaria, mas daria um telefone para ligar na quinta-feira, as nove horas a Lajeado e 
estava encerrado o assunto. Salientou que na quinta-feira de manhã, ligou para aquele telefone e quem 
lhe atendeu foi o Senhor Sadi, chefe do DAER de Lajeado, que sabia já da ligação e do assunto a ser 



tratado, agendando para o dia seguinte, sexta-feira, dia dezesseis, às duas horas para buscá-lo em 
casa e o assunto estava encerrado. Explicou que na sexta-feira, dia dezesseis, em torno de dez para as 
duas tocou seu telefone para dizer-lhe que em quinze minutos passariam para buscá-lo, sendo que 
marcaram o posto de combustível como local de encontro. Informou que em menos de quinze minutos o 
Senhor Sadi estava no local combinado e, então, seguiram para Barra da Seca, ao chegar lá, foi 
informado de que farão um redutor na subida e um logo após a parada, para evitar a alta velocidade de 
ambos os lados. Comentou que o S. Sadi disse haver um problema, que poderia fazer os quebra molas 
no dia seguinte, mas não poderia fazer a sinalização. Sendo assim, garantiu que pediria ao prefeito para 
a administração fazer a sinalização, o que fez de imediato e o prefeito, de pronto, falou  que a 
administração daria as placas. Explicou que quando esteve no gabinete, lembraram dos dois redutores 
de velocidade do Morreto, pedido do vereador Jonas, um logo após o Morreto, na entrada do Messer e 
outra na entrada da cidade. Segundo ele, a moral da história é que as placas estão prontas e amanhã, a 
partir das oito horas, estará todo o DAER fazendo os quatros redutores de velocidade e fazendo o 
concerto do bueiro em frente à propriedade de Ilário Krieger. Dando continuidade, falou que vinte de 
março é aniversário do município, que nunca disse e nunca irá dizer que fizeram o município sozinho. 
Salientou querer agradecer aqueles que o ajudaram desde o primeiro dia, nas ideias da emancipação, 
dizendo que a comissão emancipacionista foi somente um miolo, mas algo que trouxe muitos frutos. 
Explicou que quando virem que seria o bem para o município, muita gente se engajou e ajudou a fazer 
a campanha do sim. Afirmou que se tivesse que fazer tudo de novo, o faria, pois foi para o bem do 
município e que sempre dirá: “faça o futuro bem feito hoje”. Parabenizou a todos os colinenses por mais 
um ano, desejando saúde, felicidade e união para todos. O Presidente Fabiel Zarth, do MDB, convidou 
o Vice-Presidente da Casa para dar continuidade aos trabalhos, podendo assim fazer uso da tribuna. 
Saudou a todos e parabenizou a administração municipal pela passagem do aniversário do município, 
que no dia de ontem completou seu vigésimo sexto ano de administração político administrativa. 
Parabenizou a todos os colinenses, a comissão de emancipação do município, porque, segundo ele, 
sem estas pessoas, talvez não estivessem aqui hoje. Aproveitou a oportunidade para também 
parabenizar todas as candidatas que concorreram na última sexta-feira à noite, junto ao baile do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colinas, a rainha do município e, em especial, as três soberanas 
que representarão o município pelos próximos dois anos. Em nome da Câmara de Vereadores, deixou 
registrado os mais sinceros cumprimentos. Em relação ao projeto de número cinco, de dois mil e 
dezoito, que trata da alteração da lei do vale alimentação do funcionalismo, informou que votará contra 
e justificará. Disse que, em primeiro lugar, as comissões levaram a contraproposta do funcionalismo ao 
Executivo e, pelo deu para perceber, não foi considerado. Em segundo lugar, comentou que a maioria 
do funcionalismo é pai ou mãe de família e sabem que criança de menor idade tem sua imunidade 
reduzida, tendo que, seguidamente, este pai ou esta mãe se afastar do trabalho para levar seu filho ao 
médico. Falou que, às vezes, ainda precisam ficar em casa cuidando, tendo que ficar afastado do 
serviço, por não poderem deixar a criança na creche ou na escola até que esteja recuperada. 
Questionou se nesta situação seria justo perder o mês todo do vale alimentação por causa de cinco 
dias, se for o caso. Em terceiro, disse que em sua opinião esta alteração na lei não é um incentivo e sim 
uma penalização, contrário ao que foi colocado no plano de governo da atual administração, onde 
consta: “manter diálogo entre a administração e o funcionalismo, tratar com respeito e valorizar a todos 
de forma igualitária”. Projetos: Projeto de Lei n° 005-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a instituir 
sistema de “Vale alimentação” e “Vale presença” no âmbito da administração direta do município de 
Colinas e dá outras providências. Rejeitado por unanimidade. Projeto de Lei n° 007-02/2018– Dispõe 
sobre o Sistema Único de Assistência Social – SUAS – do Município de Colinas e dá outras 
providências. Permanece retido pela Mesa Diretora. Projeto de Lei n° 008-02/2018 – Cria um cargo em 
comissão e função gratificada e acrescenta-o ao quadro de CC/FG do Acrescenta dispositivo ao artigo 
5º da Lei Municipal n° 1.754-01/2018, que regulamenta as ações de vigilância sanitária municipal dá 
outras providências. Permanece baixado em comissão. Projeto de Lei CM n° 002/2018 – Dispõe sobre 
o controle, através de GPS, de máquinas e outros veículos contratados pelo município para prestação 
de serviços. Baixado a pedido do autor do projeto. Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão 
às vinte horas e dez minutos e convocou próxima sessão para o quatro de abril de dois mil e dezoito, no 
mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, vinte e um 
de março de dois mil e dezoito. 
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