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 Aos três dias do mês de abril 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. Inicialmente, em nome do presidente do STR de Colinas, Seno Messer, em relação à 
reforma da previdência Juliano pediu apoio dos demais Vereadores, para falarem com seus deputados, pedindo 
que votem contra a reforma. Comunicou também que na próxima sessão, Seno fará uso da tribuna livre para dar 
maiores esclarecimentos. Dando continuidade, foi empossada a suplente de Vereadora Sandra R. Fusiger do 
MDB, que assumiu uma vaga na Câmara de Vereadores, pelo período de trinta dias, a contar do dia primeiro de 
abril, substituindo o Vereador Rodrigo Horn do MDB, que se licenciou para tratar de interesses particulares. Dando 
continuidade, o líder de governo, Klaus Driemeier, solicitou a retirada do projeto de lei de número oito, sendo 
aprovado por unanimidade. Ata: Foi posta em votação a Ata 004/2019, que foi aprovada por unanimidade. 
Correspondência: Ofício SMSASH n/ 014/2019, encaminhando o relatório municipal de gestão da saúde do 
terceiro quadrimestre de dois mil e dezoito. Tribuna: Sandra R. Fusiger, do MDB, saudou a todos e agradeceu a 
oportunidade de poder exercer essa função de vereança, representando sua querida comunidade e de honrar os 
votos que os eleitores confiaram a ela. Disse estar entrando nesta Casa para somar, sempre agindo com 
dignidade, humildade e ética. Acredita que todos os seus colegas, vereadores, também defendem os interesses 
da coletividade, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento deste município em todas as suas atuações, 
com respaldo nas leis e nos bons costumes, fazendo uma política justa, sábia e sensata e não uma mera 
politicagem ou intrigas. Salientou estar ciente da sua responsabilidade de fiscalizar as ações tomadas pelo 
Executivo, bem como a aplicação e gestão do dinheiro público. Finalizando, agradeceu novamente. Klaus 
Driemeier, do PP, saudou a todos e disse somente querer manifestar a alegria deles, em nome do Poder 
Executivo, e, principalmente, em nome daqueles que fizeram um dos mais belos trabalhos com a Colinasfest. 
Falou não poder deixar de elogiar mais um evento que se concretiza a cada dois anos neste município, fazendo 
com que a comunidade seja beneficiada e o nome do município levado a todos os recantos deste Rio Grande. 
Salientou querer dar pequenos dados que são questões de fechamento. Informou terem passado pela feira mais 
de doze mil pessoas, mais de um milhão e meio de volume em negócios fechados, tiveram sessenta e quatro 
expositores, onze agroindústrias e mais de vinte e sete produtores de animais participantes. Afirmou que isso 
influenciou positivamente no comércio local, pois tiveram participação dos comerciantes locais, e ainda, pelo 
número de turistas visitando Colinas, afetou indiretamente também aos comerciantes que não participaram da 
feira. Disse que houve valor repassado pelo município, mas a feira conseguiu se autossustentar sem prejuízo, o 
que vai ser provado numa próxima etapa, ao fazerem a prestação de contas, como auditoria pública nesta Casa. 
Falou que pelo questionário que foi apresentado aos feirantes e para aqueles que participaram da feira, mais de 
noventa e cinco porcento das pessoas disseram que, com certeza, voltariam a esta feira que será daqui a dois 
anos. Projetos: Projeto de Lei n° 008-03/2019 – Altera dispositivos da Lei Municipal n° 989/2007, 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. Retirado pelo líder de 
governo. Projeto de Lei CM n° 001/2019 – Dá denominação oficial de Praça Alsido Buth, à praça pública, sem 
denominação, localizada n Rua Parobé, sito nesta cidade de Colinas e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. Indicações: Indicação n° 001/2019 – de autoria da Vereadora Sandra – Indica ao Poder Executivo 
que, através de Secretaria competente, estude a possibilidade de colocar banheiros públicos na Praça 
Poliesportiva, localizada na Rua Parobé. Aprovada por unanimidade. Indicação n° 002/2019 – de autoria do 
Vereador Juliano – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, adote as medidas 
necessárias para a contratação de vigilante para a EMEF Ipiranga e 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 dezessete de abril de dois mil e dezenove, no mesmo horário e local. Sala 
das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, três de abril de dois mil e dezenove. 
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