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 Aos dezoito dias do mês de abril 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 05/2018 e 06/2018, que foram aprovadas por unanimidade. Tribuna: Justines F.G. 
Magagnin, do MDB, saudou a todos e disse querer falar do anteprojeto feito em parceria com o colega 
Jonas. Falou que encaminharam um anteprojeto de lei, com o objetivo de que o Executivo acate a 
sugestão, para instituir no município a coleta seletiva de lixo. Informou que hoje há duas empresas que 
geram renda e emprego, podendo aproveitar toda a matéria prima, além de estarem ajudando o meio 
ambiente. Afirmou que destinar corretamente os resíduos gerados é hoje um dos maiores problemas 
que as cidades enfrentam com graves consequências sociais, ambientais e de saúde pública, pois 
quanto maior o consumo, pior é o resíduo e consequentemente maior é a problemática gerada. Disse 
que o anteprojeto tem por objetivo a separação, a redução, a reciclagem, a destinação final adequada, 
enfim, uma análise reflexiva acerca da produção dos resíduos e principalmente da relação que a 
população tem com o mesmo. Acredita que o sucesso dessas ações depende de um trabalho de 
educação e conscientização da população, envolvendo associações, escolas em fim, toda a 
comunidade. Comentou que a questão é séria e exige o comprometimento de toda sociedade e que 
pequenas ações podem contribuir para melhorar o lugar em que vivemos, mas o compromisso deve ser 
de todos: poder público, iniciativa privada, organismos não governamentais, e de todo cidadão, adulto e 
criança. Falou que esperam o apoio de todos os colegas, bem como do Executivo, para poderem 
colocar em prática essa coleta seletiva. Após, parabenizou a Câmara Estudantil que hoje iniciou os seus 
trabalhos com belas indicações, dizendo para continuarem assim. Agradeceu a Secretaria de Obras 
pelas instalações no acesso à Olaria Spellmeier, bem como a troca das lâmpadas danificadas. Em 
nome das comunidades 31 de Outubro e Beira Trilho, agradeceu pela continuidade da construção da 
calçada de passeio que, segunda ela, é um anseio dessas comunidades, tendo assim maior segurança 
para as caminhas e deslocamento para o centro da cidade. 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 toda a diretoria da Comunidade Evangélica de Corvo, Colinas, 
pelo culto de kerb, em nome do Pastor Maurício, e pelo excelente baile de kerb realizado no último 
sábado à noite na Comunidade da Linha Ano Bom. Salientou que, além da diretoria de toda a 
comunidade evangélica, não podem deixar de cumprimentar toda a comunidade da Linha Ano Bom e 
todas as outras pessoas que se envolveram, de uma ou de outra forma, na organização desse belo 
evento. Falou que da mesma forma foi a festa anual da Sociedade da Linha Leopoldina no último 
domingo, parabenizando a todos. Dando continuidade, disse querer comentar um pouco sobre a 
indicação de número doze de dois mil e dezoito, na qual indicou ao Poder Executivo que, através de 
Secretaria competente, adote as medidas necessárias para solucionar o problema do mau cheiro da 
fossa comunitária do loteamento popular. Comentou que os moradores do loteamento popular convivem 
diariamente com o mau cheiro da fossa comunitária que, com excesso de água, transborda vindo a 
correr até no lago da praça dos pássaros. Salientou serem sabedores que este é um problema que já 
vem há mais tempo e, como Colinas se dedica diariamente ao embelezamento das ruas e das praças e 
consequentemente incentivando o turismo, fica extremamente desagradável passar na Rua Olavo Bilac, 
logo abaixo da referida fossa, e se deparar com aquele forte mau cheiro. Por isso, solicita que sejam 
tomadas as providências necessárias, o mais breve possível, para que este problema seja resolvido. 
Projetos: Anteprojeto de Lei n° 001/2018 – de autoria da Vereadora Justines Magagnin com o apoio 
do Vereador Jonas Klein – Dispõe sobre a instituição da coleta seletiva de lixo no âmbito do município 
de Colinas e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Indicação: Indicação n° 011/2018, de 



autoria do Vereador Rodrigo Horn, Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, 
adote as medidas necessárias para a instalação de sistema de energia solar no telhado da sede da 
prefeitura. Aprovada por unanimidade. Indicação n° 012/2018, de autoria do Vereador Fabiel Zarth, 
Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, adote as medidas necessárias para 
solucionar o problema do mau cheiro da fossa comunitária do loteamento popular. Aprovada por 
unanimidade. Requerimento: O Vereador Cassiano Goldmeier, nos termos do Regimento Interno e Lei 
Orgânica, requer licença para tratar de interesses particulares, pelo período de trinta dias, a contar de 
primeiro de maio de dois mil e dezoito. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, a presidente 
encerrou a sessão às dezenove horas e quarenta e cinco minutos e convocou próxima sessão para o 
dia dois de maio de dois mil e dezoito, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de Vereadores de Colinas, dezoito de abril de dois mil e dezoito. 
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