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Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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 Fabiel A. Zarth saudou a todos e invocando a proteção de Deus iniciou os trabalhos. 
Ata: Foi posta em votação a Ata 03/2021, que foi aprovada por unanimidade. Tribuna: Sandra 
Fusiger, do PTB, saudou a todos e parabenizou, primeiramente, a empresa Plural Comunicação 
Integrada Ltda, de Estrela, que irá prestar a esta Casa, durante este ano, o serviço de 
assessoria, planejamento e atualização do site da Câmara e redes sociais, bem como fazer a 
filmagem das sessões. Disse achar que é muito válido, sendo que já havia sugerido para a 
secretária a criação de um Instagram da Câmara, o qual agora, provavelmente, está incluso nos 
serviços prestados. Salientou deixar registrado também, que lamenta que a empresa que presta 
estes serviços no município, não tenha sido consultada para orçamento, mas espera que no 
próximo ano ela possa estar participando, pois já há um vínculo com a mesma e por ser uma 
empresa local. Após, comentou que hoje, a Vereador Silvia e ela, têm uma importante indicação 
para a Mesa Diretora analisar, o pedido para realização de uma sessão solene alusiva à semana 
da mulher, na qual será feita uma homenagem a Gudrun Ahlert Rahmeier, hoje educadora 
aposentada que teve anos de dedicação à educação do município. Afirmou que esta 
homenagem proposta é sem dúvida mais que merecida e é também uma forma de 
reconhecimento pela sua trajetória, representando a força de todas as mulheres notáveis da 
querida Colinas. Solicitou aos Vereadores a aprovação da matéria delas Vereadoras, reiterando 
o pedido da realização da sessão solene na data de oito de março, dia internacional da mulher. 
Dando continuidade, abordou outro assunto, da sua área de atuação, que é a educação, mais 
especificamente, o retorno presencial às aulas no município. Informou que a EMEF Ipiranga vem 
planejando e divulgando o seu retorno presencial às aulas no dia vinte e dois de fevereiro. Disse 
que os funcionários já estiveram reunidos, recebendo orientações de protocolos, que são 
inúmeros, que deverão ser seguidos por todos. Comentou querer colocar algumas 
considerações aqui, referentes a esse polêmico retorno, pois, em meio a incertezas geradas pela 
pandemia do Covid19, irão surgir inúmeros questionamentos, preocupações com o retorno 
presencial às aulas. Salientou precisar dizer que cada família vive uma realidade diferente e 
também por esse motivo não há uma solução coletiva, é preciso ponderar os prós e contras, 
priorizando o equilíbrio da família e o direto das crianças. Informou que é preciso considerar, por 
exemplo, que nem todos os pais podem trabalhar em sistema Home Office e conciliar com o 
supervisionamento das atividades escolares. Disse que há ainda pais que perderam o seu 
emprego ou reduziram consideravelmente seu salário e não podem pagar por cuidador. Falou vir 
junto também a questão da angústia com a saúde coletiva, pois nenhum dos envolvidos no 
retorno às aulas teve acesso à vacina. Afirmou que, apesar de seguir muitos protocolos de 
segurança sanitária e higiene, não se tem uma garantia que todos cumprirão as regras ou que 
ninguém estará suscetível ao contágio em nenhum momento. Mencionou que, em contrapartida, 
há questões de saúde mental afetada por conta do isolamento prolongado, a necessidade do 
convivo social, da volta à rotina escolar. Comentou que cabe aos responsáveis analisar bem 
todos esses pontos e decidir se é possível manter em casa, se a aprendizagem está muito 
prejudicada e a necessidade da presença física do professor ou monitor. Desta forma, disse 
querer deixar seu recado às famílias: “Dialoguem com a escola e juntos cheguem a um 
consenso, após analisar o cenário individual, ouçam o que a escola propõe, ela está de mãos 
dadas com a saúde do município, que fiscalizará sempre sua conduta e cumprimento dos 



protocolos. Tudo o que estão fazendo é sempre pensando em menos sequelas no adulto de 
amanhã. Não será fácil o retorno, mas será menos tenso e traumático se tratado da melhor 
forma. Não vale aqui uma deliberação coletiva, mas a volta ao oferecimento do ensino presencial 
a quem achar que seja a melhor opção. Conversem com os nossos docentes, compartilhamos 
as mesmas angústias”. Silvia da Costa, do PTB, saudou a todos e falou querer dar um pouco 
de ênfase ao que a colega Sandra colocou sobre a indicação de autoria delas. Dirigindo a 
palavra à Mesa Diretora, disse que a comissão organizadora do programa da semana da mulher, 
decidiu fazer dentro do cronograma, de diversas atividades, uma homenagem especial, em 
sessão solene, a uma mulher considerada notável no município de Colinas, que teve um papel 
muito importante. Informou que, nesta última sexta-feira, após as dezessete horas, conversou 
com o Presidente da Casa, juntamente com a assessora legislativa, falando sobre a definição e 
escolha da data, da tal, a importância para fins de organizar a programação da semana da 
mulher. Salientou estar aguardando a definição e o bom senso da Mesa Diretora, para que 
possa ser realizada a possível data do dia oito de março, pois é a data destinada à mulher. Disse 
que gostariam de homenagear muitas, mas todos estarão sendo representadas por ela. Informou 
que este ano a comissão definiu que a mulher homenageada por muitos, será a professora 
Gudrun Ahlert Rahmeier. Explicou que ela trabalhou por muitos anos na Escola Evangélica de 
Corvo, principalmente na escola particular, que veio a se tornar municipal posteriormente. 
Comentou que ela também trabalhou na Escola Estadual do Município, alfabetizou muitas 
gerações de crianças de Colinas, as quais certamente a guardam até hoje em seus corações e 
lembranças. Informou que, hoje, Gudrun é professora aposentada e será sempre a referência de 
força, persistência e de amor pela profissão. Falou ser merecida a homenagem, pelo 
reconhecimento, pela sua dedicação, pois ela é conhecida tantas formas, por tanta gente, mas o 
sentimento é o mesmo. Pediu aos colegas da Mesa Diretora para analisarem com carinho, para 
que possam todos juntos proporcionar a ela uma linda homenagem e reconhecimento a tudo. 
Após, referiu-se a área da saúde, dizendo quer falar um pouco sobre como está funcionando a 
campanha da vacinação do Covid. Salientou querer colocar essa noite para todos um pouco da 
realização, vacina essa, muito esperada por todos, a chamada dose de esperança. Esperança, 
segundo ela, de dias melhores, de poder voltar a dar aquele abraço apertado nos idosos, ver os 
filhos abraçando seus colegas de escola e os familiares. Informou que a vacina iniciou, como 
todos sabem, primeiramente para os profissionais da saúde, sendo que na semana que passou, 
os profissionais da saúde realizaram a vacinação para os acamados e os idosos de oitenta e 
cinco anos, seguindo a programação organizada juntamente com a agente de saúde de cada 
localidade. Falou se incluir junto, pois faz parte desta equipe maravilhosa de trabalho, que não 
mede esforços para atender bem toda a população. Disse que a aplicação da vacina está sendo 
realizada em seus domicílios, para garantir a segurança e o conforto de todos os idosos. 
Comentou que esses idosos esperavam ansiosos, com um sorriso no rosto, pela vacina, teve 
muita emoção rolando pelos olhos deles, o que se torna muito gratificante para todos os 
profissionais envolvidos. Informou que a vacina foi muito bem aceita pela maioria deles, tiveram 
baixas porcentagens de recusas. Apresentou, em seguida, o quantitativo de vacinados: na área 
da saúde foram quarenta e três profissionais vacinados, quatro acamados, acima de oitenta e 
cinco anos foram setenta e oito vacinados, sendo o total de vacinados cento e vinte e cinco e o 
total de vacinas recebidas, cento e vinte e cinco. Lembrou que, à medida que estão recebendo 
as doses de vacinas, estão vacinando os idosos, mas precisam continuar tendo todo o cuidado e 
seguir os protocolos. Finalizando, desejou que Deus abençoe todos os idosos que já receberam 
a primeira dose da vacina e que em breve possam estar todos imunizados e juntos vencer esta 
pandemia. Marcelo Schroer, do MDB, saudou a todos e disse que fez dois pedidos de 
informações para esta sessão e um deles se refere a contratações, quadro de FGs, quadro de 
funcionários terceirizados, enfim. Salientou estarem aprovando na Câmara autorização para 
contratação de professores, processo seletivo para contratação de motorista, sendo assim, 
acredita que precisam saber quantos funcionários realmente estão trabalhando neste município, 
quem são, o que fazem, quais setores estão atuando. Comentou que tem empresa terceirizada, 
tem  servidores que recebem CC, alguns que recebem FG, outros são estagiários que estão 
sendo contratados, pois viram um processo seletivo, sendo que precisam saber quantos 
funcionários têm na administração municipal. Dando continuidade, disse todos serem sabedores 



de que fez um pedido na outra sessão sobre algumas coisas do loteamento popular que está 
sendo feito no Município de Colinas. Salientou querer ler um contrato do dia onze de fevereiro, 
semana passada, contrato de número nove com a empresa Biotop Soluções Ambientais, 
conforme segue: Do objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa, 
com corpo técnico próprio, para realização de licença prévia e licença de instalação para 
liberação do loteamento popular. Responsabilidade técnica pelo encaminhamento do 
licenciamento ambiental para atividade. Juntada de documentos pertinentes conforme termo de 
referência municipal, sendo que este termo de referência, segundo ele, não aparece em lugar 
nenhum e não sabe o que é. Anotação de responsabilidade técnica (ART). Acompanhamento no 
andamento do processo de licenciamento ambiental. Disse que a sua pergunta é a seguinte, 
pois eles têm agricultores, inclusive um colega que há pouco tempo parou a sua atividade de 
granja devido a inúmeras coisas que a lei exige, têm produtores, suinocultures, gente que tem 
aviário e todo mundo sabe que antes de iniciar qualquer atividade, qualquer uma atividade é 
preciso ter uma licença ambiental, tem que ter uma licença prévia para iniciar os trabalhos de 
instalação, isto é notório e claro para todo mundo. Ressaltou que a sua pergunta é a seguinte: 
Por que este loteamento não teve isto? Afirmou que todo mundo enxerga que já foi feito obra, já 
tem canalização, já tem estrada aberta, já foi mexido na área de terras e agora estão pedindo 
licença ambiental, questionando como isso. Disse que é uma coisa que não dá para entender, 
pedir somente agora. Comentou ter um receio muito grande, pois até agora não teve respostas 
do seu pedido de informações, mas o seu receio é que as famílias daqui a pouco serão 
contempladas por um lote e não irão conseguir regularizar. Afirmou que esse é o seu medo, 
porque não pode, uma área que já foi mexida, trabalhada, todo mundo sabe o que já foi feito e 
não ter projeto de nada. Falou que gostaria de saber que tipo de licença ambiental essa Biotop 
irá fazer, com base em que, se será no que está lá ou no que era a área que foi comprada 
naquela vez, que é o que todo o agricultor precisa fazer antes de iniciar uma obra, fazer uma 
ampliação ou abrir um chiqueirão ou um aviário. Pediu que o desculpem, mas afirma que 
precisam trabalhar para o progresso do município e acredita que o loteamento faz parte e é 
extremamente necessário, entretanto, é preciso ter cuidado, obedecer regras. Disse que não 
adianta o município querer exigir do agricultor licença ambiental, licença prévia, se ele próprio 
não faz isso. Ressaltou que gostaria de saber quem deu a ordem, quem autorizar a trabalhar 
naquela área sem as licenças. Comentou poder estar muito enganado, solicitando que essa 
resposta venha no seu pedido de informações. Salientou não ver como certo no dia onze de 
fevereiro de dois mil e vinte e um, depois de tanto tempo com a obra feita lá, pedir licença ainda 
para instalação, o que não ter lógica isso. Falou que alguns poderiam questionar se foi uma obra 
eleitoreira que iniciou em dois mil e vinte. Afirmou não saber, mas é uma pergunta que fica, que 
não irá afirmar uma coisa dessas, jamais fará isso, porém é estranho começar uma obra sem ter 
nada em mãos. Informou que quem irá pagar esta empresa será a Secretaria Municipal da 
Saúde, Assistência Social e Habitação, um gasto que sairá de lá, ou seja, ao que tudo indica, é 
realmente para fazer aquela licença, entretanto, aquela obra já está mais do que feita lá, quanta 
coisa já foi remexida, quanta coisa já foi tirada do lugar, quanto cano já foi enterrado lá. Desta 
forma, pediu a seus colegas se irão trabalhar pelo desenvolvimento de Colinas, afirmando que 
irão, mas que precisa ser coerente, trabalhar pelo correto. Comentou que este tipo de coisa, na 
sua visão, como Vereador, como fiscalizador, está totalmente errado. Afirmou querer sim que 
haja e que agilizem este loteamento para suas famílias e as famílias que necessitam tenham um 
local para poder construir sua casa, fazer seu lar e ser feliz. Entretanto, salientou que precisam 
ter a garantia de que essas famílias vão poder realmente matricular a área deles, ter isso em 
mãos, porém, desta forma, não vê que isso seja possível. Projetos: Projeto de Lei n° 005-
01/2021 – Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencial e temporariamente para atender 
excepcional interesse público, professor (a) e dá outras providências. Aprovado por unanimidade 
Indicações: Indicação n° 002/2021 – de autoria das Vereadoras Silvia e Sandra – Indicam a 
análise, pela Mesa Diretora e demais pares desta Casa Legislativa, do currículo de Gudrun 
Ahlert Rahmeier, como candidata a receber homenagem alusiva a Semana Municipal da Mulher 
em sessão solene. Aprovada por unanimidade. Pedidos de Informações – de autoria do 
Vereador Marcelo Schroer – 1) Que a Administração Municipal encaminhe a esta Casa 
Legislativa, dentro do prazo legal, as seguintes informações, conforme segue: 1 – Cópia das 



portarias de nomeação e exoneração de servidores emitidas em 2020 e 2021; 2 – Cópia 
atualizada do quadro de servidores contratados em Cargos em Comissão (CCs) e Funções 
Gratificadas (FGs); 3 – Cópia atualizada do quadro de servidores contratados como Estagiários 
e o local de trabalho dos mesmos; 4 – Cópia atualizada do quadro de servidores contratados por 
Empresas Terceirizadas e o local de trabalho dos mesmos; 5 – Cópia atualizada do quadro de 
servidores contratados como Estagiários e Contratos Emergenciais (Processos Seletivos) e o 
local de trabalho dos mesmos. 2) Que a Administração Municipal encaminhe a esta Casa 
Legislativa, dentro do prazo legal, as seguintes informações, conforme segue: 1 – Cópia das 
respostas aos servidores públicos que solicitaram licença interesse de janeiro de 2012 até a 
presente data. Aprovados por unanimidade. Requerimento: Pedido de licença do Vereador 
Juliano Kohl, para tratar de interesses particulares, pelo período de trinta dias, a contar de primeiro 

de março do corrente ano. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, a presidente 
encerrou a sessão às dezenove horas e vinte e trinta minutos e convocou próxima sessão para o 
dia três de março de dois mil e vinte e um, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da 
Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, dezessete de fevereiro de dois mil e vinte e um. 
 
 
 
FABIEL A. ZARTH                                  HEITOR SCHMIDT 
Presidente                                                                       Secretário 
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