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Aos sete dias do mês de agosto 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 12/2019, que foi aprovada por unanimidade. 

Correspondências: Ofício GP n° 153-03/2019, encaminhando os balancetes contábeis referentes ao 

mês de julho de dois mil e dezenove. Convite da Associação de Mulheres Primavera de Colinas para 

sua festa anual a ser realizada no dia vinte e oito de setembro de dois mil e dezenove, com início às 

treze horas e trinta minutos no Centro Comunitário Católico de Colinas. Tribuna: Klaus F. Driemeier, 

do PP, saudou a todos e disse usar a tribuna para tentar enaltecer e incentivar as belas práticas, 

atividades que a Secretaria da Educação e Turismo está promovendo no município. Comentou que uma 

das atividades que aconteceu nos últimos dias foi aquilo que cobraram dos bombeiros, uma atividade 

entre professores, alunos e pais, de primeiros socorros. Parabenizou a Secretaria da Educação, os 

bombeiros que agora, pelo que veem, estão mostrando um belo trabalho. Falou que gostaria também 

de enaltecer o grande trabalho que está acontecendo entre a Secretaria da Educação e Turismo com a 

Emater nos roteiros turísticos, um trabalho lindo, maravilhoso que está sendo comentado fora do 

município, que são as caminhadas realizadas. Informou que hoje recebeu a notícia de que haverá uma 

caminhada noturna com cerveja, a qual espera que seja bem organizada. Parabenizou também a 

Secretaria da Educação pelo belíssimo trabalho na feira do livro, pois é maravilhoso ver, para quem te 

filhos, a iniciativa do aluno pequenino, desde o início começar a ler e praticar a educação. Afirmou que 

ler é educação, é cultura e a Secretaria da Educação teve um fato excepcional, trazendo autores, em 

especial Leila Cassol. Também parabenizou a educação pela participação na oficina de música, 

informando ter participado no último mês do quarto encontro de oficina de música em Teutônia. 

Salientou sentir-se um pouco privilegiado, pois esta oficina vem do seu tempo, de mil novecentos e 

noventa, não para dizer que está velho, mas que esta oficina vem sendo mantida desde aquele tempo. 

Parabenizou a Educação por isso. Comentou que também não poderia deixar de parabenizar a 

administração, na pessoa do senhor prefeito e vice, pelo parecer favorável nas contas de dois mil e 

dezessete, já agora sendo julgadas por eles, vereadores, hoje. À parte, Rodrigo Horn manifestou-se, 

dizendo que todos são sabedores que acabou se envolvendo em um acidente no dia de hoje e os 

bombeiros estiveram lá. Informou que aconteceu em Estrela e que nunca sabem quando podem 

precisar dos bombeiros, sendo que hoje estiveram lá e graças a Deus só deu danos materiais, mas 

caso alguém tivesse se machucado eles estariam de prontidão. Falou estar fazendo este comentário, já 

que o colega falou sobre os bombeiros anteriormente e hoje não fará uso da tribuna. Klaus disse fazer 

das palavras do Rodrigo as suas, pois não se arrepende e fica feliz com os parceiros de terem aprovado 

aquele repasse para os bombeiros. Comentou que se durante o ano inteiro conseguirem salvar uma 

vida, ou depois de dois, três anos, salvarem uma vida, esses quatro mil reais mensais não farão falta ao 

município. Agradeceu por terem feito este projeto. Rodrigo agradeceu aos bombeiros pela agilidade. 

Justines Magagnin, do MBD, saudou a todos e informou que a Secretaria de Saúde de Colinas 

convida a todos para prestigiarem a segunda exposição fotográfica do agosto dourado. Falou ser o mês 

do diálogo e amamentação, que tem por objetivo sensibilizar e conscientizar sobre os benefícios do 

aleitamento materno. Comentou que, ao todo, onze mamães e seus bebês, das mais variadas idades, 

aceitaram participar da ação que tem por objetivo incentivar a amamentação, ilustrando através de fotos 

todo o carinho e intimidade desse momento. Informou que as fotos feitas pela Angélica Pott estarão 



expostas para a comunidade durante todo o mês de agosto no saguão do Posto de Saúde. Disse que 

Colinas tem trabalhado para melhorar o índice de amamentação, atingindo a marca de oitenta e oito 

porcento de bebês com amamentação exclusiva até seis meses de idade, índice muito maior do que o 

nacional que é de somente cinquenta e quatro dias. Informou que, em Colinas, trinta e sete porcento 

das crianças com até três anos de idade mamam, índice nunca antes alcançado. Comentou que tudo 

isso é resultado de um trabalho que se iniciou em dois mil e dezessete com um grupo de gestantes que 

vem sendo aprofundado com um projeto “Colinas 1000 dias para mudar uma vida inteira”. Aproveitou a 

oportunidade para informar que a agente de endemias e as agentes de saúde fizeram um trabalho de 

levantamento do índice do Aedes. Salientou querer parabenizar todos os colinenses que estão 

cuidando, pois se conscientizaram e as estão ajudando a fazer esse trabalho. Disse que houve uma 

melhora muito significativa e é possível ver que toda a comunidade está cuidando de si e da sua saúde 

também. Falou que querem agradecer esse cuidado que estão tendo, pois houve uma melhora muito 

grande, parabenizando assim a todos. Projetos: Projeto de Lei n° 019-03/2019 – Autoriza a reedição 

do concurso fotográfico do município de Colinas, fixa o valor da premiação e dá outras providências. 

Aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei n° 020-03/2019 – Autoriza a promoção do concurso “Jardim 

Mais Bonito, edição 2019”, defina a premiação e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei n° 021-03/2019 – Cria Programa de Recuperação de Créditos – REFIS – “Contribuinte 

em dia” e dá outras providências. Retirado pelo jurídico devido à falta do impacto financeiro. Projeto de 

Lei n° 022-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a custear despesas de participação de Entidade 

Cultural em evento regional, indica recursos e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei n° 023-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a custear despesas de transporte de 

fertilizantes para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colinas, indica recursos e dá outras 

providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2019 – Acolhe o 

Parecer nº 20.095, Processo nº 005304-02.00/17-6, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Sul, aprovando as Contas de Governo dos Administradores do Executivo Municipal de Colinas, 

referente ao exercício de 2017, dos Senhores Sandro Ranieri Herrmann e Regina Beatris Sulzbach. 

Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão às dezenove horas e 

vinte minutos e convocou próxima sessão para o dia vinte e um de agosto de dois mil e dezenove, no 

mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, sete de 

agosto de dois mil e dezenove. 
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