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Aos quatro dias do mês de dezembro 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. Ata: Foi posta em votação a 
Ata 21/2019, que foi aprovada com abstenção de voto do Vereador Cassiano por não estar presente 
naquela sessão. Correspondências: Ofício GP n° 231-03/2019, encaminhando os balancetes 
contábeis referentes ao mês de outubro de dois mil e dezenove. Oficio SMEC n° 41/2019, convidando 
os Vereadores para prestigiarem a programação natalina do Município de Colinas. Ofício SMSASH n° 
030/2019, encaminhando o Relatório Municipal de Gestão da Saúde do segundo quadrimestre de dois 
mil e dezenove e convidando os Vereadores para participarem da audiência pública agendada para o 
dia seis de dezembro de dois mil e dezenove, às treze horas trinta minutos. Tribuna: Medoli C. Sgari, 
do MDB, saudou a todos e disse que, hoje, contemplando a sua caminhada, admite que ela deixou 
marcas profundas na sua alma e na sua família. Comentou que quando fala na sua família, talvez 
sintam a falta dos dois hoje nesta Casa e nas outras quartas também, pois essa ausência, segunda ela, 
é parte de uma perseguição política. Explicou que se o seu filho quiser fazer patinação, precisa levá-lo a 
Roca Sales e pagar particular, porque para ele nesta cidade não é mais permitido patinar. Entretanto, 
afirmou que não mudaria ou mudará nada, dizendo fazer suas as palavras do querido poeta gaúcho 
Mario Quintana: “queria ser eu mesma, não por orgulho, nem por soberba, mas por gratidão, gratidão 
pela vida, gratidão por poder emprestar a minha voz a quem teve a voz silenciada”. Falou sair daqui 
como entrou, ainda como uma aprendiz e seguirá o seu destino, fazendo o seu caminho e estará 
sempre trabalhando de braços abertos para toda esta comunidade, para esta cidade Colinas que a 
adotou. Comentou terem sido dois meses bem complexos, de muito estudo e bastante trabalho. 
Agradeceu ao Dr. Volnei, excelente amigo que fez nestes dois meses, que será um conselheiro para a 
vida toda. Também fez um agradecimento a Avilmar Tremea, de Anta Gorda, a Donato, assessor do 
Deputado Federal Márcio Biolchi, a Moacir Lanzini, assessor do Deputado Federal Vilmar Zanchin, ao 
assessor Fábio e à assessora Andréia, dizendo aos dois que sentirá saudades deles. Agradeceu a 
todos que de uma forma ou de outra contribuíram para que ela conseguisse fazer o seu trabalho, 
fiscalizar. Agradeceu aos seus colegas, em especial aos que clamam por justiça e pela verdade, o 
Fabiel e o Rodrigo que permitiram a ela estar nesta Casa, bem como aos que assinaram com ela todos 
os pedidos de informações. Disse que é difícil uma mulher gostar de política, mas não sabe como gosta, 
pois é filha de um senhor extremamente casado, porém tem para ela que faz política vinte e quatro 
horas por dia, a boa política, a de fiscalizar, ajudar e ter a palavra cumprida. Informou que durante estes 
dois meses fez algumas doações, doou em torno de noventa cadernos para a APM da Escola Ipiranga e 
trezentos pães para a festa do trilheiros que acontecerá neste final de semana em Colinas. Falou que o 
seu principal objetivo é o clamor pela justiça, justiça à família do falecido Edson Mezalira, pois nesta 
Natal o seu filho Pedro, de dez anos, não terá o seu pai com ele. Agradeceu a todos pela grande 
oportunidade e à comunidade pediu para que nas eleições de dois mil e vinte deposite nela a mesma 
confiança para que uma destas nove cadeiras, da Casa Legislativa, seja dela para uso permanente nos 
próximos quatro anos. Afirmou que se assim Deus permitir, fará uso dela com muito respeito e carinho. 
Finalizando, desejou um bom natal a todos, um bom final de ano a todos e agradeceu por ter tido 
grande honra de ter participado nestes meses desta Casa. 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. Projeto de Lei n° 033-
03/2019 – Institui e oficializa o calendário de eventos do município para o ano de 2020 e dá outras 
providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 036-03/2019 – Altera dispositivos da Lei 
Municipal n° 1.371/2011, que trata da instituição do vale alimentação e dá outras providências. Retirado 
pelas comissões. Projeto de Lei CM n° 008/2019 – Institui o Dia Municipal da Adoção, Proteção e Bem 
Estar dos Animais e a Semana Municipal da Adoção, Proteção e Bem Estar dos Animais, no Município 



de Colinas, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Pedidos de Informações: Pedido de 
Informações n° 001 – de autoria da Vereadora Medoli Sgari – que a Administração Municipal 

encaminhe a esta Casa Legislativa a relação e o valor que cada contribuinte pagou relativo à prestação 
de serviços durante o ano de 2019. Aprovado por unanimidade. Tribuna: Fez uso da tribuna, para 
prestar informações, à pedido do Vereador Klaus, o assessor jurídico do Poder Executivo, André 
Mallmann, oportunidade em que falou sobre os processos judiciais em que o Município é condenado, a 
incluir o pagamento no orçamento de 2020. Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão às 
dezenove horas e cinquenta minutos e convocou próxima sessão para o dia quatro de dezembro de 
dois mil e dezenove, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores 
de Colinas, quatro de dezembro de dois mil e dezenove. 
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