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 Aos vinte dias do mês de março 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 presença de todos os Vereadores e do assessor jurídico. O Presidente Juliano Kohl 
saudou a todos e invocando a proteção de Deus iniciou os trabalhos. Ata: Foi posta em votação a Ata 
003/2019, que foi aprovada por unanimidade. Tribuna: Klaus F. Driemeier, do PP, saudou a todos e 
disse que, com muito orgulho e prazer, não pode deixar de fazer uso da tribuna no dia do aniversário do 
município de Colinas. Salientou ver hoje filhos daqueles que foram muito útil na emancipação, como o 
avô do Rodrigo, Senhor Romeu Lagemann. Falou que seria injusto citar nomes para agradecer o 
trabalho e a bela história que foi feita naquele ano de um mil novecentos e noventa e dois. Comentou 
que são vinte e sete anos e, ano a ano, o município se torna cada vez melhor, mais gostoso, apesar de 
sentir um pouquinho de tristeza no coração, pois não estão conseguindo aquele desenvolvimento 
industrial, porém um desenvolvimento primário maravilhoso. Afirmou não ter sido uma conquista sua só 
por ter liderado aquele grupo, foi uma conquista de toda a comunidade, todos os colinenses estavam de 
parabéns e estão hoje de parabéns, porque lutaram igualmente. Falou que o grupo tomou uma decisão 
certa, na hora certa, que faria tudo de novo, tudo igual, sem tirar uma vírgula, sem colocar uma vírgula, 
pois todos foram imensamente importantes nessa emancipação. Salientou estar aqui o município, já 
passaram por cinco administrações, maravilhosas, todas elas deixando a sua marca. Disse que o futuro 
bem feito, sempre é feito hoje, pois semeias hoje e colhe no futuro. Parabenizou Colinas e a todos os 
colinenses, desejando muita saúde e felicidade a todos os munícipes. Dando continuidade, salientou 
que gostaria de falar sobre a última sessão, da ata anterior que aprovaram há pouco, lendo, assim, um 
trecho do pronunciamento do colega Fabiel: “Salientou que se em algum outro mandato, outro Vereador 
de oposição deixou a Câmara para buscar recursos e esse recurso chegou ao Município, retira tudo o 
que colocou.”. Dirigindo a palavra ao colega, disse que em dois mil e dez, quando Gilberto Keller era o 
prefeito, a bancada do PP fez ofício, entregando nas mãos do prefeito, que era oposição, oportunidade 
em que tinham acabado de perder as eleições e o Gilberto ganhou. Entretanto, salientou terem sido 
feitas diversas emendas, dentre elas do Covatti, que lhes deu o que hoje é a poclain do município, uma 
emenda muito grande. Informou que no mesmo ano o Senhor José Otávio Germano deu outra emenda 
para comprar um caminhão e um carro, além da emenda do Sr. Jerônimo e outra do Sr. Renato Molling, 
vindos através de ofícios feitos pela oposição e entregue nas mãos do Senhor Prefeito Gilberto. Afirmou 
que eles, oposição, sempre estão lutando e lutando muito para o bem comum, pois são pessoas que 
irão passar o município e não vale a pena estarem brigando, só querem ver o futuro deste município 
melhor. Falou que tomou a decisão e que continuará dizendo que irá tomar a decisão sempre, porque o 
que for combinado é combinado e o combinado é que cada um iria para Brasília, todos iriam a Brasília, 
por isso votou contra e se for repetir, votará contra, se for alguém que já foi a Brasília, votará contra 
também, pois todos têm o direito de ir a Brasília e tentar a sorte de trazer emendas. Explicou que teve a 
sorte de conseguir emendas em nome da Bancada do PP sem ir a Brasília, mas pretende ir a Brasília 
este ano ainda. À parte, o Vereador Fabiel manifestou-se, dizendo que naquele momento falou sobre a 
questão do Vereador sair da Câmara, pois das emendas que o ex-prefeito fez uso, do deputado do PP, 
é consciente. Salientou que o que quis dizer foi o Vereador sair da Câmara, se deslocar até o gabinete 
e trazer a emenda em mãos para o Prefeito, não de bancada, pois isso não falou. Klaus comentou, 
entretanto, que são Vereadores de oposição lutando, independente de partido que está no governo, 
sendo que eles, PP, sempre estão lutando para o bem do município. Afirmou ter lutado desde o primeiro 
dia em que se criou Colinas e continuará lutando até o fim para o bem deste município. Fabiel afirmou 
que eles também. Jonas Klein, do PP, saudou a todos e falou que é uma semana muito importante 
para a cidade de Colinas, porque tiveram o veloterra, mais um evento de muito sucesso, assim como o 
último, e agora terão a Colinasfest que começa amanhã. Comentou que o projeto deu certo já no 



primeiro ano da nova administração, sendo que agora estão na segunda edição com mais expositores e 
a expectativa de maior número de visitantes. Informou que amanhã também começa a programação de 
Páscoa na cidade e dentro dela, mais uma vez, acredita que não é preciso pedir, pois a população 
automaticamente, todo o ano, recebe muito bem os visitantes, ajuda bastante, sendo assim um grande 
exemplo para as outras cidades, essa receptividade da comunidade colinense. Salientou querer 
parabenizar pelo aniversário todos os ex-prefeitos de Colinas, pois tem certeza que cada um ajudou um 
pouco no crescimento da cidade, assim como o pessoal que foi vice também, os Vereadores que já 
passaram por esta Casa e principalmente a população colinense, o comércio, os agricultores, as 
pessoas que fazem o dia a dia de Colinas. Acredita que todos são responsáveis pelo crescimento do 
município e, assim como o colega Klaus falou, podem crescer mais ainda, até pela questão da política 
nacional também, crise, enfim. Afirmou ter certeza que Colinas está no caminho certo e neste dia vinte 
de março, de vinte e sete anos de emancipação quer somente agradecer e parabenizar todos desta 
Casa, bem como a população que celebra mais um ano da cidade. Espera que tenham muitas 
conquistas ainda pela frente. Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e disse que hoje, vinte de março, 

é um dia muito importante, assim os colegas Klaus e Jonas já falaram, é o aniversário de Colinas. Falou 
que são vinte e sete anos, a sua idade, que está muito feliz e honrado em estar ocupando uma cadeira 
como Vereador, com vinte e sete anos, idade do município. Salientou não querer abrir muito os 
parabéns, pois poderia estar esquecendo alguma pessoa que foi muito influente para a emancipação. 
Desta forma, parabenizou todos os colinenses, todo comércio, prefeitos, vereadores, enfim, todos que 
fizeram parte para Colinas estar onde está hoje, sendo vista por todos os outros municípios. Disse 
saber que este município ainda é muito jovem, que precisam batalhar muito para ser cada vez maior e 
cabe também a eles vereadores darem as mãos para crescer. Após, comentou querer pontuar sobre a 
Colinasfest, segundo evento, que acha muito bacana, assim como foi a primeira Colinasfest. Disse que 
principalmente eles, moradores do Corvo de Baixo, que moram perto do campo do Rui Barbosa, ficam 
muito feliz com a Colinasfest, que poderia ter a cada três meses, porque quando tem a Colinasfest é 
feita alguma obra, citando como exemplo as calçadas. Falou que em dois mil e dezessete ele e o colega 
Jonas entraram com uma indicação, pedindo melhoras na praça ao lado da residência da Traude 
Bertolini, local utilizado pelas crianças da creche e agora, depois de dois anos, hoje pela manhã eles 
reformaram um pouquinho, colocaram alguns tijolos e até enfeites, o que normalmente não é feito. 
Salientou que se voltarem a três, quatros meses atrás, no Natal, aquela praça estava atirada, com 
capim, enfim, estava feia. Sendo assim, afirmou que é bom ter Colinasfest, porque assim eles fazem 
alguma coisa pelo Corvo de baixo. Disse ser representante do Corvo de baixo, está sempre batendo o 
pé, já entrou com algumas indicações, já usou a tribuna várias vezes e muitas vezes fui esquecido, mas 
é muito bom que tem Colinasfest. O Presidente Juliano Kohl, do PT, convidou a Vice-Presidente da 

Casa para dar continuidade aos trabalhos, podendo assim fazer uso da tribuna. Saudou a todos e disse 
que hoje o Município Colinas completa 27 anos de emancipação política, portanto, o dia do aniversário 
de Colinas é também o dia no aniversário de cada colinense, é o dia de cada homem, cada mulher, 
cada criança colinense. Falou que esta data não é apenas um marco na vida dos colinenses, mas sim, 
mais um ano que se comemora a esperança de novos sonhos e novas conquistas, por isso, é com 
muito orgulho que comemoram mais um aniversário. Deseja que os objetivos e as conquistas sejam 
crescentes, que a cidade cresça cada vez mais e que os munícipes sintam orgulho da nossa história e 
de fazer parte desta grande família. Salientou serem sabedores de que existem dificuldades, mas que à 
frente disso existem pessoas lutando diariamente para romper os obstáculos. Acredita terem aqui uma 
missão a ser cumprida, a missão de construir no presente oportunidades para o futuro e lutar a cada dia 
para também deixarem seu legado de desenvolvimento social e econômico, além de dignidade para as 
futuras gerações. Parabenizou a todos que diariamente cumprem sua missão, contribuindo assim com o 
desenvolvimento do Município; buscando sempre novos projetos e aceitando o desafio de fazer mais e 
melhor; não perdendo de vista os anseios da comunidade. Disse que daquele período inicial aos dias 
atuais, muita coisa mudou e ainda precisam mudar para melhor. Agora, na condição de legisladores de 
nosso município, afirmou que devem trabalhar na área pública, pensando que as pessoas passam, mas 
que o município seguirá existindo. Falou que querem, acima de tudo, fazer de desta cidade um lugar 
melhor e mais saudável para todos. Parabenizou Colinas, o povo colinense e, em especial, aos 
membros da Comissão de Emancipação Política de Colinas que não mediu esforços para tornar um 
sonho em realidade. Projetos: Projeto de Lei n° 006-03/2019 – Autoriza a promoção do Concurso de 
Melhor Ornamentação de Páscoa, edição 2019, denominado Colinas – A Páscoa Mais Doce Do Vale, 
define a premiação, indica recursos e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de 



Lei n° 006-03/2019 – Altera dispositivos da Lei Municipal n° 367/1999, que dispõe sobre a Política 
Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, o COMDICA, o Conselho Tutelar e o 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Baixado para 
análise das comissões. Requerimento: Pedido de licença do Vereador Rodrigo Horn, para tratar de 
interesses particulares, pelo período de trinta dias, a contar de primeiro de abril do corrente ano. Aprovado 

por unanimidade.  Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão às dezenove horas e cinquenta 
minutos e convocou próxima sessão para o dia três de abril de dois mil e dezenove, no mesmo horário e 
local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, vinte de março de dois mil e 
dezenove. 
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