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Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e dezenove, na Câmara Municipal de 
Vereadores, às dezenove horas, reuniu-se o Poder Legislativo de Colinas, em Sessão Legislativa 
Ordinária, com a presença de todos os Vereadores. O Presidente Juliano Kohl saudou a todos e 
invocando a proteção de Deus iniciou os trabalhos. Ata: Foi posta em votação a Ata 11/2019, que foi 

aprovada com abstenção de voto do Vereador Klaus por não estar presente naquela sessão. 
Correspondências: Ofício GP n° 145-03/2019, encaminhando os balancetes contábeis referentes aos 
meses de maio e junho de dois mil e dezenove. Ofício GAB. 139-03/2019, em resposta ao pedido de 
informações dos Vereadores, solicitando informações sobre a real situação de uso do auditório 
localizado ao lado da EMEF Ipiranga. Tribuna: Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e falou estar 
trazendo duas indicações, de número doze e treze. Comentou que na indicação de número doze, está 
pedindo para a prefeitura estudar a possibilidade de instalar uma academia de ginástica ao ar livre na 
parte de baixo do município de Colinas, ou seja, na Praça dos Pássaros ou próximo ao ginásio 
municipal. Salientou ser um pedido da comunidade, são sabedores de que há duas academias no 
Corvo de cima, na parte superior da cidade, mas pede que façam uma parceria com o governo federal 
para que tragam mais uma a Colinas, no Corvo de baixo. Em relação à indicação de número treze, 
disse estar pedindo para fazerem uma placa indicativa na praça que já tem denominação, que é Eldo 
Schöller. Explicou que essa praça era primeiramente conhecida como Zoo Vegetal, em dois mil e treze 
veio um projeto para a Câmara mudando o nome dela para Eldo Schöller. Falou que na Praça dos 
Pássaros tem uma pequena placa indicando aos turistas o nome e que poderiam fazer o mesmo na 
Praça Eldo Schöller. Após, falou querer aproveitar também o uso da tribuna para reforçar o pedido de 
pintura das faixas contínuas, aquela pintura do meio da rua, nos trechos municipalizados, em direção a 
Imigrante, bem como a outras cidades. Comentou que muitos motoristas passam por essas vias todos 
os dias e, agora no inverno, sabem que tem muita cerração, o que dificulta muito a visibilidade. Afirmou 
ter feito uma indicação no início do ano, mas não foi atendido, por isso está pedindo novamente e 
espera que desta vez seja atendido. Justines Magagnin, do MDB, saudou a todos e disse usar a 
tribuna para parabenizar a Secretária da Saúde e toda sua equipe, pois essa semana concretizaram o 
horto medicinal que ficou muito legal. Convidou os colegas para visitarem o local, ao lado do posto de 
saúde. Parabenizou ainda a Emater que colaborou, toda a equipe da saúde e o grupo dos diabéticos. 
Agradeceu o Secretário de Obras que disponibilizou o pessoal da sua equipe para essa construção, 
além de ter atendido os pedidos da Linha 31 de Outubro, conserto de lâmpadas, limpeza de canaletas e 
colocação de mais canaletas para solucionar o problema de água parada nas pista em dias de chuva. 
Fabiel Zarth, do MDB, saudou a todos e disse querer inicialmente fazer um agradecimento aos 

assessores Fábio e Andréia por toda dedicação e orientação de sempre, mas principalmente do ano 
passado quando teve a confirmação da aprovação das contas do seu mandato como Presidente desta 
Casa. Disse que não tiveram nenhum apontamento, provando a responsabilidade e seriedade frente a 
este Parlamento. Agradeceu aos assessores por tudo. Em relação à questão do auditório citado na 
resposta do pedido de informações, formulado por todos os Vereadores, salientou querer fazer uma 
breve explanação. Comentou que qualquer cidadão bem informado e que esteja a par de como funciona 
o sistema público, possui ciência de que uma obra não pode ser inaugurada apenas em partes ou 
etapas, seu ato inaugural deve abranger o projeto completo. Disse que, por isso, na data que consta no 
documento, sua gestão realizou a inauguração simbólica que abrangia a quadra coberta, as salas na 
área superior da escola e o auditório, uma vez que todos esses espaços compunham o projeto em 
questão. Informou que tinham autorização legal para utilizar a quadra coberta e as salas, tendo em vista 
que na época ambos eram de extrema necessidade para garantir a qualidade do trabalho realizado na 
escola. Explicou que, visando atender a população e as crianças, que eram e sempre serão prioridade 
deles, acharam prudente realizar essa antecipação, pois o auditório estava em fase de conclusão e a 
pretensão era, na gestão seguinte, que não foi possível, angariar fundos por meio de projetos e 
interseções junto a deputados e através do PAR (Plano de ações articuladas), para que fosse concluída 



a referida obra. Salientou que, tendo em vista a mudança da administração, é evidente que tal função 
seja repassada aos novos responsáveis pelo município Afirmou que assim é legítima a afirmação de 
quem compete à obrigação de buscar recursos e meios necessários para conclusão da obra é da atual 
gestão. Para finalizar, deixou claro, a seu ver, que a valorização das pessoas e o bem estar das 
mesmas, tem suas bases na educação e na cultura, que ofertam aos estudantes e familiares. Sendo 
assim, disse ter concluído que a educação e a cultura, no seu ponto de vista, não são prioridades da 
atual administração. Projetos: Projeto de Lei n° 018-03/2019 – Prorroga efeitos de dispositivos da Lei 
n° 1.820-02/2018 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.  Indicações: Indicações: 
Indicações: Indicação n° 012/2019 – de autoria do Vereador Rodrigo – Indica ao Poder Executivo que, 
através de Secretaria competente, estude a viabilidade de instalar uma academia ao ar livre na Praça 
dos Pássaros ou próximo ao ginásio municipal. Aprovada por unanimidade. Indicações: Indicação n° 
013/2019 – de autoria do Vereador Rodrigo – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria 
competente, estude a viabilidade de colocação de placa indicativa com o nome da Praça Eldo Schöller. 
Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão às dezenove horas e 
vinte minutos e convocou próxima sessão para o dia dezessete de julho de dois mil e dezenove, no 
mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, dezessete 
de julho de dois mil e dezenove. 
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