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O Vereador Mirno E. Gallas, do Progressistas, saudou a todos e disse querer 
inicialmente comentar um pouco sobre a reunião que tiveram com os bombeiros 
voluntários, diretoria, oportunidade em que foi esclarecido como funciona e como irá 
funcionar daqui para frente. Falou que eles, Vereadores, sempre são questionados em 
relação às doações e demais verbas que são destinadas. Acredita ter sido válida a 
reunião, pois houve transparência no que foi colocado, pois entende que antes que 
faltou foi credibilidade e isso agora será feito daqui para frente. Afirmou que há não 
mais o que discutirem sobre essa questão e o projeto será, com certeza, aprovado. 
Disse que a outra questão é em relação ao acesso à Linha Santo Antônio, sobre o 
qual já conversou com o colega Rodrigo, que fez um requerimento ao DAER. 
Comentou que irá colocar um pouco sobre o aconteceu e está acontecendo, porque se 
passaram onze anos. Salientou relembrar um pouco o passado, pois na época o pré-
candidato Gilberto Keller visitou as comunidades e foi escolhida a prioridade da Santo 
Antônio, o acesso do asfalto até a Linha Santo Antônio que compete ao Estado, o 
DAER. Afirmou que, desde então, nunca conseguiram realmente um projeto, 
passaram administrações e isso foi sempre uma prioridade, porém, às vezes, é 
preciso ter calma. Disse que conseguiram isso agora com a administração juntamente 
com o Sandro, foi feito um ofício no dia vinte e dois de maio de dois mil e dezenove ao 
DAER, mais precisamente ao engenheiro Jorge da regional de Lajeado, referente ao 
projeto pavimentação asfáltica, interseção RS29 de entrada a Linha Santo Antônio, 
rótula. Comentou que esta rótula está descartada, porque estão trabalhando num 
projeto de três pistas, sendo que em outras cidades também já tem. Informou que a 
resposta veio na terça-feira, onze de junho de dois mil e dezenove, do engenheiro 
Fabiano de Oliveira Pereira do DAER Regional, Lajeado, solicitando uma parceria com 
a administração de Colinas. Disse que em relação à referida obra já foi feito o projeto e 
hoje está em Porto Alegre, em andamento. Falou que o projeto muitas vezes é bem 
complicado, porque hoje já foi feito um contato com a RGE para deslocamento da rede 
de energia que precisa de espaço naquele local. Informou que também já está 
projetada uma calçada da Linha Santo Antônio até a divisa de Estrela, em torno de 
quinhentos metros, sairá um pórtico na entrada da divisa de Colinas e também está 
sendo projetada aquela ciclovia entre Imigrante, Colinas e Estrela. Comentou que 
estão tentando no projeto encaixar tudo junto, o que certamente saíra do papel. Disse 
já ter comentado com o Rodrigo, sabe que as pessoas cobram dos Vereadores e nem 
sempre conseguem isso tão fácil, mas no momento, como hoje existe projeto, acredita 
ser somente uma questão de tempo. À parte, Jonas manifestou-se pedindo se há 
questão de valores. Mirno comentou que eles falam em quinhentos mil, porém acha 
um absurdo. Jonas falou que a questão da ciclovia nas três cidades parece ter sido 
orçada em cinco milhões. Mirno salientou que da ciclovia não tem valores, mas aquele 
projeto é um absurdo. Jonas comentou que entra também a questão do asfalto da 
RS129, pois quando chove fica ridículo. À parte, Klaus manifestou-se dizendo que em 
função dessa parceria que o DAER está pedindo, está se tornando possível a 
realização desse trevo de acesso. Explicou que durante um grande período, inclusive 
nas administrações passadas, não foi possível fazer essa parceria porque o DAER 
tinha uma lei que para a estrada municipal ter acesso a RS, que é uma estrada do 
DAER, o município teria que se apropriar de cinco quilômetros além a anterior e isso 
foi derrubado agora com essa parceria que está sendo programada. Comentou que as 
administrações passadas não tiveram essa liberdade com o DAER. Mirno acredita 
que no momento em que tem uma parceria, logo saíra do papel essa obra. Após, 
cumprimentou a administração na pessoa do Sandro, da vice-prefeita Regina. Explicou 
que a Secretaria de Obras hoje é uma secretaria muito exigida, a qual acompanha 
bastante, principalmente na Linha Santo Antônio, sendo que assim que estão sendo 
encaminhados os pedidos, na medida do possível estão todos sendo prontamente 
atendidos, assim como na Secretaria da Agricultura. Comentou que no passado havia 



a questão de ter que haver protocolo que agora caiu fora e hoje todos estão sendo 
atendidos de forma unânime, não olhando cor nem partido. 


