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 Aos dois dias do mês de maio 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 07/2018, que foi aprovada por unanimidade. Tribuna: Cesar Ahlert, do PP, saudou a 
todos e agradeceu ao colega Cassiano pela oportunidade de poder estar representando novamente o 
povo de Colinas. Parabenizou a colega Justines pelo projeto do Parlamento Estudantil, bem como a 
todos os vereadores que participaram deste projeto. Disse achar fundamental, porque vai trazer 
experiência aos jovens que fazem parte disso e tem certeza que irão colher ótimos frutos deste projeto. 
Parabenizou a todos. Comentou que tiveram, na semana passada, uma reunião de esclarecimentos na 
Câmara, sobre a questão de repasse de verbas do Poder Executivo para as entidades. Afirmou ter sido 
uma reunião muito proveitosa, informando que estão sendo feitos projetos para a APAE, AMAM, 
Morgenstern e de repasse de verbas aos universitários para a questão da locomoção. Salientou terem 
ficado muitas dúvidas ainda em relação a repasses para outras entidades, mas tem certeza de que em 
breve serão resolvidas, pois há muitas entidades que estão precisando de ajuda e a prefeitura, pela 
questão de burocracia não está conseguindo repassar essas verbas. Após, agradeceu o Governo do 
Estado pela obra do telhado da Escola estadual, que já foi inaugurado. Disse que tiveram uma ótima 
notícia, a Coordenadora da CRE assumiu o compromisso de que o curso técnico em meio ambiente  
virá para Colinas. Falou que isso é de extrema importância, porque o nosso jovem vai poder terminar o 
ensino médio formado num curso profissionalizante, algo que acha fundamental para eles. Comentou 
que precisam trabalhar para viabilizar um convênio entre a prefeitura de Colinas e a Escola Estadual, 
porque hoje existe uma estrutura muita grande lá que não está sendo usada de maneira efetiva e a 
ideia é levar algumas séries da Escola Ipiranga para a Escola Estadual. Salientou estar pedindo a ajuda 
dos Vereadores, da maneira que puderem, caso tenham alguma ideia, para tentar viabilizar isso, porque 
a Estadual está passando por muitas dificuldades na questão de manter a estrutura, pois é um colégio 
grande com poucos alunos. Explicou que essa questão de fazer esse convênio daria a possibilidade da 
prefeitura ajudar na manutenção desta estrutura tão boa que eles têm e não podem perder. Disse 
querer fazer uma indicação, pois o Conselho da Agricultura conversou de novo, durante a semana, 
sobre a feira do produtor, uma ideia que eles têm há muito tempo e não está saindo do papel. Sendo 
assim, pediu ao Poder Executivo que faça um estudo de um projeto que viabilize essa feira na Praça 
dos Pássaros nos finais de semana. Salientou que talvez não seja possível todo o final de semana, 
sugerindo uma semana por mês no começo ou uma semana sim e outra não. Acredita ser de extrema 
importância, pois hoje Colinas tem oitenta e cinco por cento do retorno da agricultura e estão deixando o 
agricultor, muitas vezes, sem condições de comercializar o produto dele porque não tem um espaço 
adequado. Pediu ao Poder Executivo para estudar a possibilidade das casinhas, da Praça dos 
Pássaros, serem colocadas nesse projeto, bem como o quiosque, porque tem o pessoal da merenda 
escolar, o pessoal da casa do artesão, as agroindústrias e precisam mais espaço do que o número de 
casinhas do que tem lá. Falou que a ideia colocada na reunião do Conselho foi de colocar o quiosque 
também e a outra sugestão seria fazer espaços, de três por três, ao longo das passarelas onde 
pudessem montar casinhas para que produtores, que pagarem o alvará necessário, também possam 
comercializar sua produção. Ressaltou pedir isso ao Poder Executivo e também aos vereadores, que 
estudem com carinho e pensem em alternativas para que isso se torne realidade. Disse que querem 
também que sejam colocadas placas na entrada da cidade e na parte alta da cidade, com as datas em 
que serão realizadas as feiras para que a comunidade tenha essa informação e possa comparecer no 
dia da feira. Jonas Klein, do PDT, saudou a todos e falou sobre a sua indicação com a colega Justines. 
Disse que na EMEI Pequeno Mundo, desde que foi inaugurado o novo local, o pátio tem britas. 



Salientou que, conforme as professoras, as crianças acabam se machucando, o que é bem normal, e as 
crianças do berçário não podem brincar lá porque colocam as britas na boca. Sendo assim, disse que 
seria ideal ter um espaço com grama para as crianças brincarem, melhorando assim o local na EMEI. 
Comentou que outro setor que preocupa também, conversando com alguns professores, é a casa de 
cultura de Colinas que precisa urgentemente de reformas. Informou que está bem precário o lugar, local 
em que as pessoas guardam os instrumentos, onde tem aula e está bem complicado. Salientou que 
conversando com o Pedro Boetcher foi informado de que quando chove tem goteiras, o que precisaria 
ser reformado ou encontrar um novo ambiente, mais adequado, mais aconchegante, pois é um setor 
muito importante para os jovens, principalmente. Para finalizar, disse ter sido informado pelos 
moradores de que tem dois postes na Rua Arlindo Machado que falham direto. Pediu para o setor 
competente dar uma olhadinha, pois quando eles apagam, fica completamente escuro naquela rua.     
Correspondências: Ofício Gab. n° 059-02/2018, solicitando a retirado do projeto de lei n° 012-02/2018, 
para fazer ajustes na matéria e reapresentá-la posteriormente. Projetos: Projeto de Lei n° 012-
02/2018 – Acrescenta e altera dispositivos da Lei Municipal n° 1.795-01/2017, que dispõe sobre a 
gestão democrática do ensino público na rede municipal de Colinas e dá outras providências. Retirado 
pelo Poder Executivo. Projeto de Lei n° 013-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a receber em 
doação, imóvel, destinado à Rua e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
CM n° 003/2018 – Dispõe sobre a isenção ao doador de sangue do pagamento da taxa de inscrição em 
concursos públicos e dá outras providências. Baixado para análise. Indicação: Indicação n° 013/2018, 
de autoria dos Vereadores Jonas Klein e Justines Magagnin, Indica ao Poder Executivo que, através de 
Secretaria competente, adote as medidas necessárias para a troca de britas por grama na EMEI 
Pequeno Mundo. Aprovada 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 dezesseis de maio 
de dois mil e dezoito, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores 
de Colinas, dois de maio de dois mil e dezoito. 
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