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 Aos dezessete 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, o líder 
de governo, Klaus Driemeier, solicitou a entrada do projeto de lei de número dez na pauta e ordem do 
dia, sendo aprovado por unanimidade. Tribuna livre: Fez uso a tribuna livre o Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Colinas, oportunidade em que falou sobre a reforma da previdência, 
pedindo o apoio dos Vereadores para falarem com seus Deputados. Ata: Foi posta em votação a Ata 
005/2019, que foi aprovada por unanimidade. Tribuna: Justines Magagnin, do MDB, saudou a todos e 
falou do projeto de número dois, de sua autoria. Informou que a construção deste projeto teve iniciativa 
no grupo dos diabéticos, que manifestaram a dificuldade de encontrar em estabelecimentos comerciais, 
que fornecem alimentos prontos, alimentos para diabéticos, sendo que há quase sete porcento de 
diabéticos diagnosticados, incluindo crianças, sem contar os pré-diabéticos. Falou que, desta forma, 
houve uma grande mobilização de todos os diabéticos e da equipe de saúde que já faz um trabalho 
intenso de prevenção. Comentou que com a união de todos, buscaram o apoio dos estabelecimentos 
comerciais que prontamente se colocaram a disposição e apoiaram, inclusive com assinatura que está 
anexo ao projeto. Agradeceu a todos os apoiadores porque ninguém faz nada sozinho, é com a ajuda 
de todos que conseguem realizar e colocar em prática as ações. Após, disse que, como representante 
do povo colinense e a pedido de muitos deles, falará sobre a eleição do ano que vem. Falou haver um 
desejo muito grande dos munícipes que as lideranças políticas e lideranças comunitárias, juntamente 
com a população se unam através do diálogo para construção de uma candidatura única. Explicou que, 
nos últimos tempos, cada dia se torna mais forte da ideia de os municípios aderirem à candidatura única 
para Prefeito, Vice-Prefeito e os integrantes do Legislativo. Salientou terem o conhecimento que este é 
um caminho longo e árduo, no qual disputa há disputas de interesses particulares e vaidades, mas a 
democracia sairá fortalecida e os municípios ganharão força para crescer e desenvolver. Afirmou ser a 
favor da candidatura única para todos os cargos, pois com o fim das coligações, a tendência é 
encarecer cada vez mais as campanhas eleitorais. Comentou que com a candidatura única, evitariam 
disputas, brigas, troca interesses por cargos e benesses, e o mais importante, trazendo paz para a 
comunidade. Salientou que caberá aos partidos políticos, com os atuais detentores de mandatos 
eletivos fazerem sua parte. Disse que o bem de Colinas é deixar os interesses de lado e pessoais, pois 
não podem olhar o que não deu certo no passado, porém aprender com os erros e fazer melhor, 
tornando-se seres humanos melhores. Falou que ser político é um dom de servir a comunidade, amar e 
tratá-los com respeito, dialogar e ser honesto. Comentou que Colinas é uma cidade linda, com um povo 
hospitaleiro que cuida e zela a sua cidade, atraindo assim muitos visitantes. Afirmou ter orgulho de 
morar nesta cidade, por isso quer fazer um convite, ou melhor, um apelo a todas as lideranças políticas 
e comunitárias, para construir uma Colinas também harmoniosa em relação à política, dando exemplo 
para os jovens de que existe a boa política com o bom político, o que se dá através do exemplo, do 
respeito, do diálogo e da união. Explicou que uma candidatura única para a eleição do ano que vem é o 
começo para uma nova Colinas, o que acredita ser possível se cada um fizer a sua parte, sem 
individualidade, trabalhando para o coletivo. Finalizando, agradeceu a todos e desejou uma feliz 
Páscoa. À parte, Sandra Fusiger manifestou-se dizendo compartilhar bastante das ideias que a colega 
colocou, pois acredita que é por esse caminho o futuro do município, pensando mais em união e paz 
para a comunidade. Falou que, embora seja um trabalho árduo, como falou a colega, nada fácil, sempre 
com jogo de interesses, as vaidades, disputa de poder, acredita que esta é a tendência de caminhar 
para um futuro melhor. Justines agradeceu o apoio da colega e pediu o apoio dos demais colegas 
políticos. Klaus Driemeier, do PP, saudou a todos e, em especial, a nutricionista Ana, presente na 
sessão, parabenizando-a pelo projeto do açúcar, pois, segundo ele, ela sabe que ele tem esse 
problema em casa. Disse ter três assuntos para tratar, parabenizando, inicialmente, a todos, não 



somente uma secretaria, a um prefeito, a um professor. Pediu para o Jasper e a diretora levarem para 
todos o parabéns pela Páscoa, a todos que se envolveram, a comunidade, as pessoas, pois a Páscoa 
está anunciando Colinas em todos os municípios. Comentou que o nome de Colinas passou do nível 
estadual, pois têm pessoas de outros estados do país olhando a Páscoa do município com tanto 
carinho. Parabenizou a administração, secretaria e a todos que de uma ou outra forma se envolveram 
nesse trabalho que é maravilhoso. Salientou que o outro assunto que quer defender, diz respeito ao 
projeto de número nove, dos conselheiros tutelares. Explicou que passou por esta Casa um projeto que 
foi retirado pela administração, veio outro projeto que foi retirado por ele, como líder de governo. 
Informou que numa conversa que teve com a oposição, através da pessoa do seu Fabiel, o projeto está 
redondinho, está dentro daquilo que precisam ter para o município. Disse que precisam aprovar este 
projeto para que dentro deste mês ainda possam fazer o edital, porque a lei maior os obriga a fazer o 
edital da votação um ano após as eleições nacionais, seis meses antes. Pediu encarecidamente que na 
hora da discussão, se alguém tiver uma dúvida, quer esclarecer todas que por ventura possam surgir 
em relação ao projeto. Falou querer pedir também uma atenção especial ao projeto de número dez, que 
tem por objetivo ajudar uma indústria, Caminhos da Decoração, uma empresa que estava no prédio do 
Schmökel e por falta de espaço, como a produção e o número de funcionários aumentou, teve que fazer 
uma mudança. Explicou que a mudança já foi feita, a empresa já está no novo prédio, sendo que não foi 
culpa da administração o projeto somente ter entrado ontem, depois do prazo, porque a pessoa, que é 
dona do prédio, teve dificuldade com a documentação para com a administração. Comentou que não 
muda nada, pois a prefeitura já ajudava com uma parte no prédio do Schmökel e agora ajudará com um 
percentual a mais, menos da metade do que irá custar o aluguel na realidade, o restante a própria 
empresa complementará. Disse que esse projeto não muda em nada porque ele continua no projeto 
maior do município, de incentivos à indústria e comércio que é o projeto lei número dezoito, oitocentos e 
vinte e três, zero dezoito que aprovaram. Pediu para colocarem estes dois projetos para frente porque 
eles são para pessoas e não para a administração. Fabiel Zarth, do MDB, saudou a todos e disse 
querer inicialmente fazer referência a todas as pessoas que de uma ou de outra forma se envolveram 
na construção e conservação do centro comunitário de Colinas para que o mesmo estivesse nas 
condições em que se encontra hoje. Porém, hoje, salientou querer fazer uma homenagem pública em 
memória do Egon Feldmann, o Bodinho, e de toda a sua família, que por vários anos se dedicaram e se 
empenharam praticamente dia a dia em favor daquele pavilhão. Falou ter certeza que o legado deixado 
pelo Egon vai servir de exemplo para futuras diretorias. Em relação ao projeto de número dez, que o 
colega Klaus fez referência anteriormente, disse querer deixar bem claro que não tem nada contra, 
inclusive votará a favor, só quer suplicar e implorar para o Executivo um pouco mais de respeito e 
consideração com esta Casa. Pediu para imaginarem se este projeto de lei, que entrou fora no prazo 
nesta Casa, viesse com o valor de seis mil reais mensais, por exemplo, tem certeza de que ninguém 
votaria contra, pois os munícipes precisam de emprego e o município do retorno dos impostos. 
Entretanto, afirmou que a empresa já está trabalhando há duas semanas no novo endereço, sem a 
aprovação da lei que incentivará o pagamento do aluguel. Explicou que uma casa, como todos sabem, 
começa a ser construída pelo alicerce e não pelo telhado, como a atual administração esta fazendo. 
Para finalizar, disse querer falar da lei duzentos e noventa e oito de noventa e oito, do então prefeito 
Nestor Hollmann, que autoriza o Executivo a subsidiar trinta porcento do custo de medicamentos aos 
servidores públicos municipais, daqueles que não se encontram na farmácia da unidade do posto de 
saúde. Informou ter sido procurado por alguns colegas servidores alegando que apesar de quase não 
terem condições de comprarem o medicamento, não estão recebendo o subsídio e quando recebem, 
leva de três a quatro meses para receberem. Afirmou que se a lei foi aprovada nesta Casa, tem que ser 
cumprida e que não está legislando em causa própria, pois têm colegas servidoras, citando as 
Vereadoras Sandra e Justines. Salientou estar falando em nome do todo o funcionalismo que estão 
exigindo os seus direitos. Projetos: Projeto de Lei n° 009-03/2019 – 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. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 010-03/2019 – 
Altera dispositivos da Lei Municipal n° 1.840-02/2018, que trata da concessão de incentivo à empresa 
Caminhos da Decoração Indústria e Comércio de Móveis e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei CM n° 002/2019 – Determina os estabelecimentos comerciais a 
disponibilizar alimentos direcionados para diabéticos e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. Indicações: Indicação n° 003/2019 – de autoria da Vereadora Sandra – Indica ao Poder 
Executivo que, através de Secretaria competente, estude a possibilidade de colocar lixeiras nas 
calçadas em frente à Praça dos Pássaros. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo, a 



presidente encerrou a sessão às dezenove horas e cinquenta e cinco minutos e convocou próxima 
sessão para o dia oito de maio de dois mil e dezenove, no mesmo local, as dezenove horas. Sala das 
Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, dezessete de abril de dois mil e dezenove. 
 
 
JULIANO KOHL                                                                  FABIEL A. ZARTH 
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