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 Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, na Câmara Municipal de Vereadores, 
às dezenove horas e trinta minutos, reuniu-se o Poder Legislativo de Colinas, em Sessão Legislativa 
Ordinária, com a ausência da Vereadora Geni Scherer, por motivos de saúde, e a presença do assessor 
jurídico. O Presidente Juliano Kohl saudou a todos e invocando a proteção de Deus iniciou os trabalhos. 
Ata: Foram postas em votação as Atas 24/2018 e 25/2018, que foram aprovadas com abstenção de 
voto da Vereadora Justines. Corespondências: Ofício GP n° 024-03/2019, encaminhando o Balanço 
Geral do exercício de 2018. Convite do CTG Querência do Gaúcho, para participar do XXIII Rodeio 
Crioulo de Colinas a realizar-se nos dias oito, nove e dez de fevereiro de dois mil e dezoito. Tribuna: 
Jonas Klein, do PDT, saudou a todos, desejando um bom dois mil e dezenove, no qual possam fazer 
um trabalho focado no bem da comunidade, buscando sempre um consenso para o bem da 
comunidade. Comentou que este ano vai ser um ano um pouco diferente, pois vão conseguir um bom 
investimento, o município vai investir mais, esperam que esses investimentos sejam feitos nos locais 
que devem ser feitos, atentando para as prioridades, sem desperdício de dinheiro. Salientou que eles 
estarão aqui para fazer justamente este trabalho de fiscalizar e encaminhar para o lugar certo. 
Agradeceu pelo apoio das pessoas que sempre os ajudam com dicas, falando dos problemas, pois 
assim conseguem ver os problemas das comunidades. Falou ser importante frisar, apesar de 
procurarem não colocar em discussão, mas muitas coisas que acontecem, que são faladas nas ruas, às 
vezes, as pessoas culpam os Vereadores por algo que não está ao alcance deles. Citou como exemplo 
quando foi estacionado veículos na Praça dos Pássaros, culpando os Vereadores por não mandar tirar 
os carros. Comentou que quando da falta de energia elétrica, sabem que o Vereador Rodrigo foi atrás, 
mandou ofício, entretanto, há outras situações que não estão ao alcance deles. Sendo assim, pedem 
aos moradores para terem um pouco mais de sensibilidade e ver o que realmente eles podem fazer e o 
que não está alcance deles. Afirmou não poderem fazer tudo e, muitas vezes, acabam criticando os 
Vereadores, mas tem certeza que farão um bom trabalho, esperam um ano melhor e que possam 
realizar um trabalho com muita união. Rodrigo Horn, MDB, saudou a todos e desejou ao Presidente 
Juliano um ótimo ano, que possa dirigir a Câmara com muita calma e cautela, pois, às vezes, tem 
algumas brigas, mas são para o bem do município. Desejou também a todos os Vereadores um ótimo 
ano e que possam fazer um ótimo trabalho. Dando continuidade, disse ter comentado com os colegas, 
anteriormente, sobre fazerem uma comissão de, ao menos, três Vereadores, pelo que coversou com o 
assessor jurídico, para conversar com os membros da RGE sobre o descaso que está havendo em 
Colinas por parte da RGE, que é enorme. Informou que várias localidades estão ficando sem luz, sendo 
que a sua rua é um exemplo, pois tem um poste quase caindo na esquina da Rua Fernando Ferrari e a 
Reinoldo Hennich. Falou que precisam ver essa situação, não podem deixar o poste cair em cima de 
uma criança ou adulto e dizer “pois é”. Ressaltou que eles Vereadores precisam ir atrás, pois não sabe 
se o prefeito está fazendo alguma coisa, já que não passou nada para os Vereadores, mas acha que 
ficar sentados não resolve. Disse querer deixar bem claro para a população que a última cartada que 
eles têm é fazer uma comissão de três Vereadores e ir atrás de explicações da RGE, falar com o 
pessoal, fazer uma sessão, enfim, lotar a Câmara de Vereadores com o pessoal que está descontente 
com a RGE, para que possam conversar, pois é a única coisa que eles ainda têm para fazer. Afirmou 
estar bem escasso, como o colega Jonas falou, está bem escassos os “poderes” de Vereador, sendo 
que está é a última cartada que podem dar e acredita ser muito importante fazer isso. Sobre o projeto 
que entrou fora do prazo, que o Vereador Klaus pediu permissão para entrar, disse concordar com a 
entrada fora do prazo, mas quando querem colocar uma indicação precisam de um prazo, se não 
conseguem, paciência. Entretanto, em relação ao projeto, falou não ter nada contra a escola, nada 
contra mesmo, pois estudou lá, incentiva muito a educação, está cursando uma faculdade, está se 
formando e indo para outra, acha a educação importante, porém são Vereadores e o trabalho deles é 
fiscalizar também a criação de cargos. Comentou que o governo federal está enxugando cargos e eles 



vão agora criar quatro, cinco, por isso precisam ter calma para ver se isso é importante. Acredita ser 
importante sim, mas precisam ver em que setores serão estes empregos, uma vez que são Vereadores 
e têm o papel de fiscalizar. Disse que hoje podem aprovar um projeto que tiveram mais ou menos vinte 
e quatro horas para analisar e criar um cabide de empregos, pois é muito fácil depois na rua falar que 
os Vereadores aprovaram. Explicou que o seu voto será para baixar o projeto, pois é presidente da 
comissão e irá baixar porque precisam sentar, já propondo para a próxima segunda sentar e conversar 
para que na próxima sessão já possam dar o OK para esse projeto ou fazer algumas alterações. À 
parte, o Vereador Klaus manifestou-se dizendo que gostaria de fazer parte da comissão em relação à 
RGE. Klaus Driemeier, do PP, saudou a todos, desejando ao Presidente muita sorte e felicidade 
durante todo o ano de dois mil e dezenove, se colocando a disposição em tudo o que for para o bem da 
comunidade. Disse que gostaria de agradecer algumas coisas que a administração fez e, 
especialmente, agradecer o paralelepípedo que foi colocado na Linha Leopoldina, um pedido da 
bancada do PP, que seria encaminhado logo no início do ano, que por felicidade já foi concluído. Da 
mesma maneira, agradeceu pela colocação do paralelepípedo no moro da Linha Ano Bom Alto, subida 
do Rubi Koht, que também era para ser esse ano e já foi concluído. Agradeceu também o estágio 
avançado em que se encontra o asfalto da Linha Ano Bom Alto, que será, provavelmente, concluído nos 
primeiros dias de março. Parabenizou a administração, na pessoa do seu Alex Willrich, pelos jogos de 
verão que tiveram início na sexta-feira e aproveitou para convidar a todos para prestigiarem esses 
jogos. Com o intuito de defender o projeto de número três, pediu encarecidamente ao senhor Rodrigo, 
caso for possível, que revise a atitude de baixar o projeto, pois gostaria de dar algumas explicações 
sobre o mesmo. Comentou que o objetivo deste projeto é trocar dois cargos de confiança que nunca 
foram ocupados e, provavelmente, nunca serão. Rodrigo Horn manifestou-se dizendo que o vereador 
Klaus está se referindo ao projeto de número dois e não três. Klaus pediu desculpas pelo equívoco e 
disse novamente que este projeto irá extinguir dois cargos que nunca foram ocupados e que, 
provavelmente, nunca serão. Afirmou que cada cargo representa um ordenado de quatro mil, muito 
dinheiro para um município tão pequeno para um cargo que cuidará de esportes ou outra coisa assim, 
sendo que a grande necessidade da Educação hoje é com monitoras. Disse que naquele concurso 
realizado no dia vinte e três de abril de dois mil e dezoito, foi feito concurso para monitora e na lista de 
monitoras para o município, existem treze cargos de monitoras criados, sendo assim, o município pode 
ter treze monitoras. Informou que até esta semana estavam ocupados dez cargos de monitoras e hoje 
foi nomeada a monitora Manuele, que era CIEE e agora passou a ser concursada. Comentou que a 
segunda colocada é uma senhorita chamada Carina, de Roca Sales, porém não sabem o que irá 
acontecer, mas também deverá ser chamada. Falou que a terceira colocada, para completar os treze 
cargos que a prefeitura tem, seria a Débora Horst, que já é CIEE, exerce a função de cozinheira na 
creche e também será chamada. Explicou que, desta forma, os treze cargos de monitoras serão 
ocupados na Educação, mas existe o seguinte e, por isso o regime de urgência, pois durante a semana 
a Educação perdeu a Joice, a Marisa e o servente Jardel para o pátio. Afirmou serem três a menos na 
Educação, sendo que de CIEE perderam uma, perderam a Maiara e a Natália Sand, três a menos em 
CIEE. Salientou que as CIEEs, que podem ter cinco no município, entre quatro a seis horas, não podem 
ser colocadas em limpeza, pois a Univates não permite isso. Diante disso, disse que a educação está 
com sérias dificuldades para iniciar o ano letivo e é vantagem eliminar dois cargos grandes de 
coordenador, pois é um cargo que vai estar na Educação e, além disso, estarão diminuindo o custo do 
município, baixarão de oito para seis mil e pouco. Falou que o início do ano letivo será no dia dezoito e 
a próxima sessão no dia dezenove, sendo que tem cem porcento, duzentos porcento de certeza que 
ele, o Fabiel e o Rodrigo irão sentar essa semana e ele vai ser aprovado, como foi na sessão 
extraordinária do último ano. À parte, Fabiel informou que o Jonas está na comissão de redação e 
justiça e não ele. Jonas disse que se querem buscar informações, está à disposição para isso. Rodrigo 
comentou que querem somente sentar e ver para onde vai diretamente, o nome também das pessoas, o 
nome não, enfim, a finalidade. Klaus explicou que dos cinco, quatro seriam logo chamados para a 
Educação, pedindo permissão para a Aline confirmar. À parte, Fabiel sugeriu que ela fizesse isso no 
intervalo. Klaus pediu para não deixarem a Câmara trancar a educação e para no intervalo deixar a 
Aline dar a explicação, pois tem certeza que é educação e precisam beneficiar a mesma. Afirmou que o 
grande problema deles está no CIEE, pois a creche começa às seis da manhã e vai até às seis da tarde 
e as CIEEs fazem seis e quatro horas, o que gera um rodízio muito grande dentro da creche para poder 
conduzir este horário e um bom atendimento para a comunidade. Finalizando, desejou a todos um bom 
ano de dois mil e dezenove, dizendo poderem contar com ele, pois fará o melhor possível para eles e 



para a comunidade. Projetos: Projeto de Lei n° 001-03/2019– Ratifica o calendário de feriados 
municipais e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 002-03/2019– 
Extingue e cria cargos, acrescidos ao quadro de Cargos Comissionados e/ou Funções Gratificadas do 
Município, fixa o respectivo padrão salarial, indica recursos e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei n° 003-03/2019– Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencial e 
temporariamente para atender excepcional interesse público, professor (a) de séries iniciais, indica 
recursos e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. A pedido do Vereador Rodrigo Horn, foi 
formada uma comissão com o objetivo de levar pessoalmente à Empresa RGE Sul o problema de 
energia elétrica vivido pelo município de Colinas para tentar solucionar o caso. A comissão ficou assim 
constituída: Rodrigo Horn, Klaus Frederico Driemeier e Justines F.G Magagnin, tendo como suplente o 
Vereador Jonas Klein. Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão às vinte horas e dez 
minutos e convocou próxima sessão para o dia vinte de fevereiro de dois mil e dezenove, no mesmo 
horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, seis de fevereiro de 
dois mil e dezenove. 
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