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 Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezoito, na Câmara Municipal de 

Vereadores, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se o Parlamento Estudantil de Colinas, em 

Sessão Ordinária, com a ausência da parlamentar estudantil Francieli Luisa Sosmeier Buhl, por 

motivos de saúde. O Presidente, Daniel Filipe dos Santos, saudou a todos e invocando a 

proteção de Deus iniciou os trabalhos. Inicialmente foi encaminhada a votação das Comissões 

Permanentes, para a qual foi apresentada chapa única, ficando assim constituídas: Comissão 

de Justiça e Redação: Éverson Gerhardt, Paloma dos Santos e Adrieni Vitória Porto Severo; 

Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos: Adrieni Vitória Porto Severo, Ana Paula 

Blau e Francieli Luisa Sosmeier Buhl; Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Meio 

Ambiente: Paloma dos Santos, Weslei Lohmann Ahlert e Éverson Gerhardt e Comissão de 

Obras e Serviços Públicos:  Weslei Lohmann Ahlert, Cristiano Alan Engelmann Sand e Iago 

Ruan Kochenborger. Feita a votação secreta, foi eleita por oito votos favoráveis e um contrário. 

Ata: Foi posta em votação a Ata n° 001/2018, que foi aprovada por unanimidade. Tribuna: O 

Presidente Daniel Filipe Flores convidou o Vice-Presidente da Casa para dar andamento aos 

trabalhos, podendo assim fazer uso da tribuna. Saudou a todos e agradeceu os votos e a cada 

um a cada um que votou nele. Após, disse que gostaria de reforçar a sua indicação, na qual 

solicita um quebra molas em frente à igreja evangélica. Falou que naquele local tem muita 

movimentação de criança, pois como está sempre naquela redondeza vê, sendo que os carros 

vêm em alta velocidade desde a estrada de chão até a entrada do asfalto. Salientou que para 

evitar uma tragédia, pois as crianças estão sempre de bicicleta e não veem o perigo, solicita a 

colocação de um quebra molas naquele local, evitando futuros problemas. Weslei Lohmann 

Ahlert saudou a todos e disse que gostaria de se manifestar em relação à Escola Estadual. 

Salientou saber que a Escola Estadual não tem nada a ver com o município e sim com o 

Governo Estadual, mas com aquela grande estrutura que está sendo muito pouco usada pelos 

alunos, fica uma grande parte sem ser utilizada. Comentou que como o Estado não tem dinheiro 

para manter a estrutura da escola, muitos alunos acham que seria aconselhável fazer um 

convênio com o município para que os alunos da Ipiranga possam estudar na parte desocupada 

do colégio. Afirmou que, deste modo, o município poderia ajudar na manutenção e conservação 

dessa escola tão importante para os alunos e moradores do município. Éverson Gerhardt 

saudou a todos e agradeceu os votos, pelos quais as pessoas demonstraram a confiança que 

tem nele para representá-las e disse que fará o seu melhor para isso. Falou que gostaria de falar 

da sua indicação de número quatro, que busca uma melhoria da iluminação pública na RS129. 

Salientou querer destacar a importância desta indicação, pois a falta de iluminação neste trecho 

representa um perigo a todas as pessoas que transitam por lá devido à falta de visibilidade à 

noite. Disse que, além disso, gostaria de prestar seu apoio à indicação de número três, do 

colega vereador, Daniel Filipe dos Santos, que solicita um quebra molas em frente à Igreja 

Quadrangular. Explicou que naquele trecho veículos transitam em alta velocidade, podendo 

acarretar em acidentes futuramente, sendo assim, acredita que seria interessante fazer algo que 

evite acidentes antes deles acontecerem. Indicações: Indicação n° 003/2018 – de autoria do 



Parlamentar Daniel – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, estude 

a possibilidade de colocar um quebra molas na Rua Fernando Ferrari, defronte a Igreja 

Quadrangular. Aprovada por unanimidade. Indicação n° 002/2018 – de autoria do Parlamentar 

Éverson – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, estude a 

possibilidade de implantar uma rede de iluminação pública ao longo da RS129 até o acesso da 

Linha Santo Antônio. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo, o presidente encerrou a 

sessão às dezoito horas e quarenta e minutos e convocou próxima sessão para o dia seis de 

junho de dois mil e dezoito, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal 

de Vereadores de Colinas, nove de maio de dois mil e dezoito. 
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