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Aos dezesseis dias do mês de outubro 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 e do assessor jurídico. O Presidente Juliano Kohl 
saudou a todos e invocando a proteção de Deus iniciou os trabalhos. Inicialmente foi lida a convocação 
da suplente de Vereadora Medoli C. Sgari do MDB, que assumiu uma vaga na Câmara de Vereadores, 
pelo período de trinta dias, a contar do dia primeiro de outubro, substituindo o Vereador Fabiel A. Zarth 
do MDB, que se licenciou para tratar de interesses particulares. Ata: Foram postas em votação as Atas 
17/2019 e 18/2019, que foram aprovadas por unanimidade. Tribuna: Cesar Ahlert, do PP, saudou a 

todos e disse que gostaria de fazer primeiramente um esclarecimento com relação à primeira reunião, 
realizada na noite anterior, referente ao campeonato de Colinas. Comentou que tiveram a presença da 
Escolinha Renascer pedindo para inscrever o time da gurizada sub16 no campeonato, entretanto 
queriam que fossem inscritos quatro atletas de fora e o regulamento permite somente dois. Explicou que 
foi feita uma votação com os times participantes e cinco não permitiram quatro atletas de fora, somente 
dois, oportunidade em que a escolinha Renascer não aceitou e se retirou. Falou que querem deixar 
claro que a escolinha Renascer está convidada e pode participar do campeonato, pois acham esse 
projeto com as crianças fantástico, maravilhoso, mas é preciso entender que o campeonato tem regras 
e como a maioria dos times decidiu por uma regra, todos precisam acatar essa regra. Afirmou que a 
escolinha Renascer pode sim participar do campeonato e está convidada a participar. Dando 
continuidade, disse querer comentar sobre um projeto que o deixou muito entusiasmado, as 
cooperativas escolares. Explicou ser um projeto que nasceu na Argentina e foi trazido para cá pelo 
Sicredi, sendo que já existem hoje oito cooperativas escolares em Estrela e dez cooperativas escolares 
em Teutônia. Informou que o projeto consiste em passar para as crianças sobre cooperativismo, 
empreendedorismo e como cuidar e aplicar dinheiro, fazendo toda essa parte que é importante na vida 
das pessoas. Falou que esse projeto implantado aqui pelo Sicredi foi tão bem conduzido, está tendo 
tanto sucesso que na sexta-feira virão quarenta pessoas da Argentina, ligadas ao projeto inicial lá, para 
assistir uma assembleia em Estrela. Disse que estão trazendo esse projeto para Colinas e Imigrante 
também pediu e está esperando por esse projeto lá. Comentou que foi através do CPM da Escola 
Estadual que pediram a instalação desse projeto em Colinas, explicando porque acham esse projeto tão 
importante. Salientou falarem tanto em trazer empresas de fora para que seus filhos tenham emprego, 
pedindo assim o porquê de não mostrarem aos seus filhos que eles podem ser empreendedores, 
podem ter a sua própria empresa, abrir cooperativas. Afirmou que tão importante é competir, porém 
sabem que o mais importante é se unir e cooperar. Questionou o porquê de não poderem fazer com 
que seus filhos tenham a oportunidade de serem os empreendedores, os empresários que farão Colinas 
crescer. Convidou a todos para dia dezoito, sexta-feira, em Estrela participarem dessa assembleia muito 
importante, fazendo um convite também para o pessoal da mídia, jornal e rádio se fazer presente. Disse 
acreditar que este projeto é muito importante, dará bons resultados e irá dar bons resultados. Medoli C. 
Sgari, do MDB, saudou a todos, em especial a população presente e agradeceu ao Vereador Fabiel 
que cedeu o seu lugar para que ela como primeira suplente possa fazer parte desta Casa. Após, pediu 
ao Poder Executivo que tenha toda atenção e empenho com a indicação que fez junto com os seus 
colegas, que diz respeito ao plano de carreira dos professores e pedagogos. Lembrou que ontem, aliás, 
foi o dia deles, dizendo haver professores presentes na Casa, os quais parabenizou. Falou que a 
palavra que expressa admiração, respeito, carinho para com os professores é agradecimento, 
agradecer pela paciência, pela partilha de conhecimento, pelos ensinos para a vida. Disse que o 
professor nos faz pensar, refletir, colocar as ideias no lugar. Informou que teve este comportamento a 
professora Fabiana Spohr Carpin, quando participou do projeto Pense. Explicou que ela fez um trabalho 
em sala de aula sobre a exposição do corpo, bullyng, preconceito racial, o respeito e denominou esse 
projeto como Pensar o meu e o teu corpo. Comentou que, para eles que a conhecem e sabem da sua 



determinação e competência, foi lá e ganhou, trouxe para as escolas e cidade de Colinas o prêmio, 
mostrando o certificado que ela recebeu no dia treze de março de dois mil e dezenove. Em seguida leu 
a correspondência, em relação ao prêmio, dirigida à professora: “Estimada professora Fabiana Spohr 
Carpin, você é umas das professoras premiadas no Pense, Programa de Ensino e Educação, 
desenvolvido pelo grupo A Hora. O seu projeto denominado “Pensar o meu e o teu corpo” a ser 
desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Médio de Colinas e na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Ipiranga, na Cidade de Colinas, foi selecionado. O prêmio pela conquista é uma viagem 
de estudos a uma das Instituições de Ensino parceiras ao projeto”. Dirigindo a palavra à professora 
Fabiana, presente na Casa, disse que os heróis de verdades não usam capas, eles ensinam. Explicou 
que junto à professora Fabiana, a aluna Brenda Caroline Röhsig, que dentre inúmeras das redações, foi 
uma das quatro melhores e também venceu, trouxe um título. Parabenizou novamente a professora 
Fabiana, bem como a Brenda. Por isso, salientou pedir novamente ao Poder Executivo para repensar o 
plano de carreira desses incansáveis profissionais, sendo que eles têm o resultado de que vale a pena 
e que os professores e alunos são capazes. Pediu o que seria de nós sem os professores, que aliados 
aos nossos pais formam personalidades do bem. Comentou que os professores nos apresentam 
matérias que muito usamos na vida e outras lições que não estão aliadas aos livros. Informou terem 
pedagogos que além de estarem em sala de aula têm como outras atribuições executar atividades 
específicas de planejamento, supervisão escolar e orientação escolar no âmbito da rede municipal de 
ensino. Afirmou ser grata e honrada pelo professores que já teve, aos que o seu filho já teve e aos que 
ainda virão. Falou que, como disse o Executivo na mensagem justificativa do projeto de lei de número 
vinte e seis de dois mil e dezenove, “que a educação no seu amplo contexto, é um trabalho 
diferenciado, de enorme responsabilidade, com uma sobrecarga de atribuições para esses 
profissionais”, pede novamente ao Executivo que tenha muito carinho ao olhar a indicação que fizeram 
sobre o plano de carreira dos professores e pedagogos. Salientou ser grata pelos ensinamentos que 
colhem e pela certeza da contribuição árdua desses profissionais para mudanças significativas e pela 
incansável luta pelo cumprimento da frase tatuada na Bandeira “Ordem e Progresso”. Rodrigo Horn, do 

MDB, saudou a todos e disse que usará algumas partes do pronunciamento da colega Medoli, o que 
não foi ensaiado, parabenizando assim os professores e agradecendo pela presença nesta Casa. 
Comentou que dos professores presentes, algumas foram suas professoras, umas quatro ou cinco, 
pedindo desculpas caso haja mais. Falou que ao longo da sua faculdade, ao longo da sua carreira de 
estudos teve vários professores que ensinaram muitas coisas a ele e pensa que o professor precisa ser 
valorizado assim como os outros. Parabenizou novamente os professores, pedindo para os mesmos se 
doarem de corpo e alma em todas as aulas e tentem explicar o máximo para os alunos. Salientou que 
nas últimas sessões, que teve muita turbulência, tiveram a votação do asfalto e também da carga 
horária dos monitores, comentou na sessão, na qual estava a Secretária da Educação, “que iria aprovar 
o projeto, pelo que conversaram na comissão, mas gostaria que os Vereadores da situação, mais 
especificamente ao Vereador Klaus que está sempre com o prefeito, o Mirno também o Jonas e até a 
Secretária da Educação, presente na sessão, que como foi feito para as outras funções, referindo-se ao 
projeto das monitoras, também teria que ser feito o reajuste aos professores”.  Disse ser legal a Casa 
estar cheia e ter a imprensa para divulgar que hoje não tem nenhum projeto, não há nada, não há 
nenhum projeto para discutir, o único que tem está baixado com o jurídico, nem o jurídico não entendeu 
porque veio todo esculhambado. Disse que na época em que o prefeito era Vereador ele pediu respeito 
a esta Casa, porém hoje como prefeito não esta respeitando. Explicou estarem hoje sentados sem 
nenhum projeto para debater, apenas com as suas indicações, com o que trazem, entretanto, acredita 
que precisam ter um pouco mais de respeito como com a população que vem a esta Casa em massa e 
não vem nenhum projeto para ser debatido, o que é vergonhoso, lamentável. Ressaltou não ter nenhum 
projeto, mas há indicações que os Vereadores trazem, precisam fazer isso. Explicou que assinou com a 
Medoli indicação para estender esse pedido, como foi feito com as monitoras, para as professoras e 
pedagogas, que também seja revisto a carga horária e valores. Informou que também fizeram uma 
indicação, de número dezenove, pedindo que a prefeitura ajude a escolinha Renascer. Explicou que 
antes da sessão estava conversando com os professores e foi informado de que no turno inverso, que 
não sabe bem se é, pois não quer falar coisas que é demais, mas lembra que treinava na escolinha do 
João Bandeira, enfim, tinha um programa que era um vez por semana, quando iam até o ginásio e com 
o professor Melinho, de Teutônia, treinavam. Disse que, caso não esteja enganado, o colega Jonas 
também fazia parte dessa escolinha, sendo que não deram muito certo como jogador. Falou que, piada 
a parte, acredita que deveria ter uma ajuda de custo para a Escolinha Renascer, pois o Paulinho já tem 
um monte de gurizada e tem uma ou outra ajuda de custo, mas acha que deveria ter alguma coisa fixa. 



Para finalizar, informou ter feito um pedido de informações de quanto custava um quebra-molas ao 
município e recebeu uma resposta, que foi divulgada no seu facebook e na sua página de Vereador, 
algo do que não se arrepende nem um pouco, pois dizia que era treze mil e alguma coisa. Comentou 
que pediu e lhe responderam, publicou, pois é algo normal, já que tudo que volta precisam divulgar, na 
verdade, não é preciso, mas se quer divulgar, divulga. Entretanto, mais tarde recebeu uma segunda 
resposta, pois até o colega Cesar pediu na última sessão se teria recebido uma segunda resposta, 
oportunidade em que questionou, “como segunda resposta?”. Explicou que normalmente quando fazem 
um pedido de informações vem uma resposta, mas como ali em cima as coisas são meio complicadas 
veio uma segunda resposta. Leu um trecho da mesma, “considerando que as informações contidas no 
ofício número cento e setenta e três, de vinte e três de setembro recorrente, estão sendo utilizadas 
(oportunidade em que pediu para prestar atenção) com um sentimento e caráter de sensacionalismo, 
principalmente nas redes sociais, (mostrando o ofício ao público) entendemos como sendo oportuno 
apresentarmos dados sobre o assunto, ou seja, o custo de um quebra-molas”. Informou ser o primeiro 
parágrafo que mandaram no segundo ofício, quando estão dizendo que está usando com caráter 
sensacionalista ir nas redes sócias. Afirmou que continuará usando, pois fazem gato e sapato com 
Câmara de Vereadores, pedindo ao colega Klaus avisar alguém lá que não está dando certo. Disse que 
para finalizar o assunto sobre quanto custa um quebra-molas, diz na segunda resposta que 
conseguiram trinta e duas toneladas de asfalto num custo geral de onze mil setecentos e dois reais e 
oitenta e oito centavos, que deu para fazer três quebra-molas. Nessa situação disse já não saber se a 
primeira resposta está certa ou a segunda, mas acha que o Ministério Público iria agradecer olhar um 
feedback desses. Klaus Driemeier, do PP, saudou a todos e em especial as professoras presentes, 
dizendo que nenhuma delas foi professora dele, mas teve filhos na Escola Ipiranga, escola da qual tem 
muito orgulho, porém não tem a possibilidade de dizer da Estadual já que seus filhos não fizeram parte 
daquela escola. Falou que entre as professoras estão colegas da sua filha que hoje é professora em 
Lajeado. Comentou ter dito no seu outro pronunciamento da felicidade que tem de poder dar apoio aos 
professores e se um dia escutarem que o Klaus deixou de dar apoio ao professor, esse cara está 
mentindo. Disse que o que puder fazer pelos professores, fará, tudo, porque é do professor que sai a 
educação e o futuro, não somente de seus filhos, mas o futuro do país, pois sem educação não 
conseguem nada. Afirmou que jamais votará contra qualquer indicação ou projeto que fale sobre a 
melhoria na educação de Colinas, pois todos sabem que teve o dedo do Klaus no último projeto e terá o 
dedo do Klaus no próximo também. Sugeriu a esta Casa, apesar da indicação, que eles Vereadores 
provoquem uma audiência pública sobre o Plano de Carreira dos Professores, o plano de carreira de 
toda a administração, pedindo o porquê de não fazerem. Em relação ao projeto que o Rodrigo falou, 
sobre o auxílio dos trinta porcento, salientou ter feito questão de exigir da administração um parecer 
jurídico, porque sabe que muitas pessoas vão votar a favor e outras contra e a tirar regalias do grupo 
seleto do município, sendo que uns seriam machucados e os outros seriam rejeitados por não ter esse 
benefício. Dirigindo a palavra às professoras presentes agradeceu muito por tudo o que fizeram por este 
município, durante todos estes anos e afirmou poderem contar com este Vereador para tudo, para 
melhorar cada vez mais o dia a dia delas na escola. Disse que hoje o problema em muitas cidades é 
que a família quer se ver livre da criança e coloca-a na escola, algo que não é dito somente por ele. 
Dando continuidade e saudando a todos novamente e em especial aos professores, parabenizou a 
administração, os colinenses e em especial aos agricultores. Explicou que na consulta popular de dois 
mil e dezessete, feita pelo governo do Estado, a Secretaria da Agricultura, o poder público e em 
especial o sindicato dos trabalhadores rurais do município lutaram para que fosse indicada uma verba 
para a agricultora de Colinas, para o setor primário e, com orgulho, segundo informações do Secretário 
da Agricultura, o Estado beneficiou o município com cinquenta e cinco mil reais. Informou que o 
município emendou em torno de nove mil reais, dando em torno de sessenta e quatro mil novecentos e 
oitenta reais, valor usado numa licitação para aquisição de adubos que está sendo distribuído 
gratuitamente de acordo com as regras que o conselho municipal da agricultura criou para que todos os 
agricultores sejam beneficiados. Comentou que duzentos e quatorze agricultores já receberam e os 
demais receberão durante as próximas duas semanas. Falou que quer dar uma notícia e que gostaria 
que a imprensa divulgasse isso bastante, pois todo mundo fala da RS129. Afirmou ter a permissão de 
dizer a todos, pois o Sadi do DAER confirmou a ele que com dois dias de sol, no terceiro dia de sol ele 
fará um tapa buracos com um rolo compressor, porque sem o rolo não segura tapa buraco. Após, 
convidou toda a comunidade para o dia dezoito de outubro participarem do recital no ginásio, pois é 
mais cultura, dizendo para todos sentirem-se convidados, quando terão a apresentação do conjunto 
instrumental e o coral infanto/juvenil da escola. Jonas Klein, do PDT, saudou a todos, em especial os 



professores e disse todos serem sabedores que defende sempre como prioridade a educação, tanto 
que escolheu o partido em que está o PDT, que vem lá do Leonel Brizola que sempre defendeu a 
educação e é a sua prioridade. Falou que estão na Câmara de Vereadores graças ao professor, o 
médico está lá trabalhando graças ao professor, o prefeito está lá em cima graças ao professor, as 
pessoas passam em concursos graças ao professor, enfim, o topo de tudo é o professor. Comentou que 
o Rodrigo anteriormente citou que ele, o Klaus e o Mirno estão mais próximo do prefeito cobrando, mas 
pediu para não pensarem que ele passa a mão. Explicou que colocou uma indicação no dia três de 
outubro do ano passado, o que faz um ano, de aumento de salário para os professores de município de 
treze a quinze porcento, uma indicação que fez a um ano e nada foi resolvido. Afirmou que isso o deixa 
muito chateado com a administração de Colinas, pois se olharem em seu celular pediu hoje ainda ao 
prefeito como está a questão dos professores, quando será resolvido e se tem previsão, porém não teve 
resposta, o que o deixa muito chateado. Falou ficar muito chateado mesmo porque educação é 
prioridade e não irá descansar enquanto não for resolvido isso e não pode ser qualquer coisa, precisa 
ser realmente algo que valorize o professor, porque é isso que faz ele levantar da cama de manhã e 
enfrentar as feras. Disse à professora Fabiana que se colaca nessa e que ela está rindo pois sabe que 
deram trabalho. Parabenizou os professores e pediu para não desistirem porque a educação é o futuro 
e é ela que irá mudar, não há outra solução a não ser a educação. Em relação à indicação de ajuda de 
custo para a escolinha, solicitou ao assessor Fábio que o auxiliasse, pedindo se não podem auxiliar 
uma instituição que não tenha a documentação em dia. O assessor disse que não podem. Jonas 
salientou acreditar que esse seja o motivo pelo qual a administração não ajuda, pedindo ao colega 
Cesar se está em dia a documentação, que afirmou não estar segundo o Prefeito. À parte, Klaus 
manifestou-se dizendo que quando viu o projeto dos colegas fez uma cópia dos documentos que 
precisam ser providenciados pela escolinha. Jonas afirmou ser somente esta questão, pois acredita 
que não esteja sendo repassado um valor de ajuda por não estarem em dia. À parte, Rodrigo 
manifestou-se pedindo se o prefeito não falou com o Cesar. Jonas disse não saber pedindo ao colega 
Klaus se ele saberia dizer. Rodrigo pediu se o prefeito não encaminhou aquela relação que recebeu do 
colega Klaus ao Cesar. Klaus afirmou que o Cesar tem essa relação e pelo que sabe falta um 
documento. Jonas informou que há dois meses falou com o Cesar que afirmou que começaria o ano de 
dois mil e vinte com tudo em dia. Klaus disse que é com base na lei treze zero dezenove, pois a 
administração está tendo problemas com Morgensterm. Cesar comentou que as sociedades da água do 
interior não recebem mais verbas por causa disso. Jonas disse querer deixar claro que não defenderá 
administração A ou B, irá defender o bem da cidade, pois a sua consciência está aqui para defender o 
que está certo, independente de quem seja. Comentou que assim como cobra da administração e o 
prefeito Sandro sabe disso, pois assim como cobra muito dele sobre a questão da educação, com o que 
está muito insatisfeito, irá elogiar quando estiver certo, não estará a favor dele quando fizer algo errado 
porque esta é a educação que recebeu de casa, sua consciência precisa estar tranquila. Após salientou 
que eles também são um acesso de trazer informações e irá repassar algumas, dizendo que em relação 
ao asfalto o colega Klaus já trouxe uma informação interessante. Informou que segunda-feira o prefeito 
tem uma reunião com o Secretário do Estado, o assessor do governador e o Secretário dos Transportes 
em Porto Alegre para tratar do asfalto, quem sabe com alguma solução, resta aguardar. Em relação à 
questão da segurança em Colinas, disse que nas últimas semanas teve assaltos, a questão do boi no 
Ano Bom também e a informação que a vice-prefeita passou hoje é que a administração está tentando 
uma audiência com o Secretário do Estado para tentar um efetivo na parte da noite no município para 
tentar ter um pouco mais de segurança. Comentou que hoje não tem à noite, sendo que o objetivo é 
para tentar manter vinte e quatro horas por dia a segurança na cidade, pois antigamente tinha e agora 
não tem mais. Acredita que um pouco mais de segurança para a cidade sempre é bem vinda. Klaus à 

parte disse que outras cidades também estão nesta situação como Imigrante e Travesseiro, que está 
pior ainda. Jonas disse que queria passar essas informações para a comunidade, pois Vereador 
precisa cobrar, trabalhar, indicar e também informar, ir atrás, buscar as informações do que está sendo 
feito e cobrar, mas sempre com a consciência tranquila. Projetos de Leis: Projeto de Lei n° 029-
03/2019 – Revoga a Lei Municipal n° 298/1998, que autoriza subsidiar o custo de medicamentos aos 
servidores municipais e dá outras providências. Retido pela assessoria jurídica. Indicações: Indicação 
n° 017/2019 – de autoria dos Vereadores Medoli Sgari, Justines Magagnin, Rodrigo Horn e Juliano Kohl 
– Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, adote as medidas necessárias para 
a inclusão da Escolinha de Futebol Renascer nos campeonatos municipais. Aprovada por unanimidade. 
Indicações: Indicação n° 018/2019 – de autoria dos Vereadores Medoli Sgari, Justines Magagnin, 
Rodrigo Horn e Juliano Kohl – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, adote 



as medidas necessárias para que os recursos provenientes do Pré-sal, no valor de R$ 833.512,00, 
sejam utilizados no asfaltamento da Linha Westfália. À parte, Klaus manifestou-se, dizendo votar à 

favor, com toda a tranquilidade, mas informou já existir um projeto encaminhado para a Linha Westfália 
com uma emenda parlamentar do Deputado José Otávio Germano, que não é mais deputado, que os 
presenteou com quinhentos mil reais. Afirmou que o projeto está pronto. Disse votar à favor desta 
indicação, mas pede ajudo dos colegas para que esse dinheiro seja usado, por sua sugestão, não do 
executivo, para terminar o auditório. Após foi aprovada por unanimidade. Indicações: Indicação n° 
019/2019 – de autoria dos Vereadores Medoli Sgari, Justines Magagnin, Rodrigo Horn e Juliano Kohl – 
Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, estude a possibilidade de ajudar de 
forma legal mensalmente a Escolinha de Futebol Renascer. À parte, Rodrigo manifestou-se, lendo o 

trecho em negrito da documentação que o colega Klaus entregou: “porém o município oferece escolinha 
de futebol gratuita para todas as crianças e adolescentes residentes no município, então não haveria 
justificativa legal para repassar valor para outra oficina com a mesma finalidade daquela já contratada 
pelo município”. Sendo assim, pediu se realmente não tem como repassar. Klaus afirmou que não tem 

como repassar assim em função de que hoje estão com o problema do Morgenstern e do Phoenix que 
estão providenciando os documentos. Disse que a esperança é de que no ano que vem surja verbas 
para poder ajudar os dois grupos de danças e que também surja verbas para poder beneficiar dessa 
maneira a escolinha. Cesar pediu se seria por licitação. Klaus explicou que não, somente quem cumpre 

com a documentação e presta contas, dizendo ao colega Rodrigo que ele fez parte da ACEUNI e sabe 
como funciona. Após foi aprovada por unanimidade. Indicações: Indicação n° 020/2019 – de autoria 
dos Vereadores Medoli Sgari, Justines Magagnin e Rodrigo Horn – Indica ao Poder Executivo que, 
através de Secretaria competente, adote as medidas necessárias para fazer a revisão do Plano de 
Carreira do Magistério Municipal valorizando ainda mais os profissionais da área. Aprovada por 
unanimidade. Pedidos de Informações: Pedido de Informações n° 001 – de autoria dos Vereadores 
Medoli Sgari e Rodrigo Horn – A) Que a Administração Municipal encaminhe a esta Casa Legislativa 
relação atual de todos os Cargos em Comissão e Funções Gratificadas ocupadas e vagas, contendo o 
nome do servidor, salário e função, informando o valor total gasto em folha e encargos com estes 
servidores nos últimos doze meses. B) Que a Administração Municipal encaminhe a esta Casa 
Legislativa a relação de todos os estagiários com a respectiva cópia do contrato, ainda onde estão 
lotados, valor da bolsa, carga horária, informando o valor total com estagiários nos últimos 12 meses. C) 
Que a Administração Municipal encaminhe a esta Casa Legislativa cópia de todos os contratos e 
serviços terceirizados de mão de obra, consultoria e outros, com a relação do nome e local onde estas 
pessoas trabalham para o município por conta destes contratos, informando o valor total gasto em cada 
contrato com estes serviços terceirizados de mão de obra nos últimos 12 meses. Aprovado por 
unanimidade. Pedido de Informações n° 002 – de autoria dos Vereadores Medoli Sgari e Rodrigo Horn 
– Que a Administração Municipal encaminhe a esta Casa Legislativa cópia de todos os contratos de 
serviços terceirizados, forma de contratação destas empresas, descrição dos serviços, informando o 
valor individual e total gasto na contratação destas empresas nos últimos 12 meses. Os Vereadores, no 
exercício do poder de fiscalização, têm o direito de ter o acesso às informações e valores gastos pelo 
Município com os serviços terceirizados, tal como horas máquinas, detonação, manutenção das 
máquinas e caminhões, dentre outros. Aprovado por unanimidade. Pedido de Informações n° 003 – de 
autoria dos Vereadores Medoli Sgari e Rodrigo Horn – Que a Administração Municipal encaminhe a 
esta Casa Legislativa o valor total arrecadado pelo município com a prestação de máquinas e outros 
aos munícipes, relativo aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e no corrente ano de 2019. Aprovado por 
unanimidade. Pedido de Informações n° 004 – de autoria dos Vereadores Medoli Sgari, Justines 
Magagnin, Rodrigo Horn e Juliano Kohl – Que a Administração Municipal encaminhe a esta Casa 
Legislativa cópia integral da pesquisa realizada pela empresa Macrovisão Consultoria Assessoria e 
Treinamento Ltda, conforme contrato administrativo n° 047-03/2019, firmado em 18 de julho de 2019. 
Aprovado por unanimidade. Requerimento: Pedido de licença do Vereador Cassiano Goldmeier, para 
tratar de interesses particulares, pelo período de trinta dias, a contar de primeiro de novembro do corrente 

ano. Aprovado 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 seis de novembro de dois mil e 
dezenove, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de 
Colinas, dezesseis de outubro de dois mil e dezenove. 
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