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Aos vinte dias do mês de novembro 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 Casagranda Sgari do MDB, que assumiu uma vaga na Câmara de 
Vereadores, pelo período de trinta dias, a contar do dia treze de novembro, substituindo o Vereador 
Rodrigo Horn do MDB, que se licenciou para tratar de interesses particulares. Ata: Foi posta em 
votação a Ata 20/2019, que foi aprovada com abstenção de voto do Vereador Fabiel por não estar 
presente naquela sessão. Tribuna: Medoli C. Sgari, do MDB, saudou a todos e disse usar 
primeiramente as palavras do chefe do Executivo, Senhor Prefeito Municipal, que disse na resposta das 
informações feitas por eles, Vereadores: “Senhoras e Senhores Vereadores, que na condição do 
Executivo Municipal, nos sentimos constrangidos e submetidos a uma situação, lastimável, que 
dificilmente outro colega Prefeito de qualquer Município do Estado esteja passando. Não poderíamos 
imaginar que a propósito desta realidade o Governo Federal cogite a extinção de pequenos Municípios”. 
Questionou se o prefeito quer dizer que se o Legislativo fiscaliza o Executivo o Governo Federal vai 
extinguir o Município de Colinas. Segundo ela, ainda conforme a resposta, diz ele que na última sessão 
foi uma enxurrada de pedidos de informações, quarenta e sete e ainda pergunta o que mudou, onde 
está a razão deste fato, se a população sabe de tudo isso e se concorda com os pedidos de 
informações. Disse que ele ainda acrescentou que com esses pedidos podem fazer com que Colinas 
perca sua autonomia voltando a condição de distrito. Salientou ter para ela e para todos aqueles na rua  
que pedem informações a ela, que tem alguém sofrendo de amnésia ou com muito desrespeito com 
esta Casa. Questionou se em algum outro governo tiverem um acidente como esse do dia dezesseis de 
outubro nesta cidade, que resultou na morte de um trabalhador, pai de família, que estava neste 
município de Colinas a trabalho e que gerou esses quarenta e sete pedidos de informações. Pediu, 
caso esse funcionário fosse parente do prefeito ou um apadrinhado político, quantos pedidos ele 
mesmo faria. Afirmou também poder dizer aos Vereadores e à comunidade presente, que a população 
séria, diga e honesta quer sim saber o que aconteceu lá, naquele dia, porque naquele dia havia vários 
funcionários da prefeitura. Comentou que naquelas situações poderiam ter um membro da comunidade 
colinense, um pai, um trabalhador que hoje, sua família poderia estar na mesma situação da família do 
falecido, Edson Mezalira. Salientou que, por isso, irá repetir a pergunta feita pelo Executivo a eles 
Vereadores nas respostas: “Afinal, o que mudou? Onde está a razão deste fato?”. Respondeu que o 
que mudou e a razão destes fatos não está no Legislativo fazendo o papel de fiscalizar o Executivo, 
mas sim quando se dá poder a uma pessoa, que realmente a conhecem. Informou terem recebido 
também os pedidos de informações sobre os empregos e que acredita que todos os Vereadores já 
usaram a tribuna para falar sobre os empregos. Falou que no dia cinco de dezembro de dois mil e oito, 
na época o Vereador e hoje atual prefeito disse que “as pessoas pedem a ele onde estão os empregos, 
que a folha de pagamento da prefeitura municipal é superior a soma de todas as empresas de Colinas e 
pediu onde estava o futuro de Colinas”. Disse fazer hoje a mesma pergunta ao prefeito: onde está o 
futuro de Colinas? Questionou se estagiários, CCs, concursados, terceirizados, não ultrapassam e 
muito as somas de todas as folhas de pagamento das empresas do Município e se a tal preocupação do 
Vereador na época e atual Prefeito hoje não é mais a mesma. Pediu perdão se não for um cenário de 
facilidades que vem relatar hoje, dizendo terem sido designados pelo povo para fiscalizar a cidade no 
pleno exercício de suas responsabilidades, pois são chamados a atender a verdade como homens e 
mulheres e não como meninos e meninas. Ressaltou que como homens e mulheres devem encarar a 
realidade em sua plenitude e com todas as consequências. Afirmou estar certa de continuar apoiando 
toda a comunidade neste desafio imenso e difícil de fiscalizar a cidade e que está muito feliz de cumprir 
com eficiência e, sobretudo, respeito o seu papel. Paulo Cesar Miranda, do PP, saudou a todos e disse 



que nesta noite trouxe novamente alguns pedidos, uns projetinhos para os colegas aprovarem, algo que 
acha necessário para a população ao redor da prefeitura. Informou ter conversado com várias pessoas 
e o seu ponto de vista é para lá na frente, até quem sabe para eles Vereadores que estão aqui e o 
público presente, que irão precisar disso. Comentou que como eles têm o banco Banrisul, o Sindicato, 
correio, um movimento grande naquele local e, muitas vezes, em dias de pagamento que os mais 
idosos vêm receber a sua aposentadoria, eles ficam até por horas lá sentados e tem um sol. Explicou 
que, conversando com as pessoas e para ajudar de alguma fora, gostaria que os colegas o ajudassem 
neste pedido, para que a administração colocasse um bebedouro, porque muitos idosos ficam sentados, 
pessoas circulam e agora com esses dias quentes, muitas pessoas passam sede, porque não tem um 
local para tomar água adequada, tem o banheiro, mas a água é quente. Acredita que é preciso dar um 
pouquinho de conforto para a população que merece, por isso pede o apoio dos colegas para que o 
apoiem com mais esse pedidinho. Após, informou ter feito um pedido de informação, pois teve algumas 
dúvidas sobre o campeonato de futsal em Colinas. Disse que foi anunciado a eles que pegariam 
arbitragem de fora, que o pessoal de Colinas não conhecia por causa de confusões que vinham 
acontecendo no ginásio. Acredita que isso não tenha resolvido muita coisa, porque está dando muita 
briga, dois finais de semana já tiveram brigas feias, até mulheres levaram tapas, não sabe certo o que 
houve, porém, deu confusão. Afirmou achar que estão tendo muito gasto com esta arbitragem de fora, 
sendo que o pessoal é de Teutônia e era para ser de Caxias, mas é aqui da volta. Disse que essa é a 
sua dúvida e por isso pediu esclarecimentos. Falou que na última sessão da Câmara colocou uma 
indicação, pedindo a troca dos postes de luz na Rua Fernando Ferrari, quando fizeram uma 
movimentação grande e os colegas aprovaram. Informou ter colocado no face como estavam os postes 
e essas fotos foram parar na RGE e no domingo a tarde o Vereador Rodrigo comentou no face. 
Explicou ter convidado ele para juntos fazerem o papel de representantes do município, faltar meio dia 
de serviço e ir lá questionar com eles essa questão, pois todos sabem que quando falta energia elétrica, 
podem ligar quinhentas vezes e ninguém atende. Comentou que passaram no domingo a tarde com um 
abaixo assinado em toda a Rua Fernando Ferrari, oportunidade em que coletaram em torno de 
sessenta assinaturas e na segunda-feira, entraram em contato com a RGE informando a situação e na 
hora agendaram uma reunião para a terça-feira. Disse que na terça-feira perderam mais meio dia de 
serviço, foram até lá, quando foram atendidos pela Catiele que é a responsável por este órgão. Falou 
que muitas vezes as pessoas têm dúvidas, dizem que irão esperar cair um poste de luz para arrumar, 
porém isso é mito, para poste de madeira não existe seguro, o que existe é a revisão aos postes de 
concretos que é feita a cada cinco anos, até porque o poste de concreto não apodrece. Explicou que 
com ele a coisa é ou não é, por isso pegou um documento em que ela teve que assumir um 
compromisso com o município de Colinas, com data e prazo, pois é o que querem saber. Salientou que, 
desta forma, ela explicou a eles que esses postes serão trocados no mês de dezembro, entre o dia vinte 
e seis ao dia trinta, quando não tem muito movimento nas empresas de Colinas e até Imigrante, que é o 
Hassmann e todos conhecem, uma empresa que se parar uma hora terá um grande prejuízo. 
Apresentando um documento, alegou ser uma prova que eles têm, mostrando que ela também 
carimbou a assinou o abaixo assinado. Falou que pediram para ela gravar um vídeo, porque 
comunicaram nas redes sociais e assim pediram um vídeo para ela dizer a população de Colinas que 
seria resolvido. Comentou que ela disse estar admirada com os dois colegas, sendo um de cada lado. 
Afirmou ser bacana trabalhar assim, gosta de trabalhar assim com todo mundo, respeita todo mundo, é 
sua forma, tem seu pensamento. Salientou que foi questionado por muitas pessoas o porquê de ter 
voltado com o seu pedido de informação, afirmando que quando tiver alguma dúvida votará pelo sim, 
pois precisam esclarecer. Disse que existe o poder lá em cima, mas existem eles fiscalizando, que é o 
serviço do Vereador. Ressaltou que ela gravou esse vídeo, porém ele foi mais adiante, pois às vezes 
são capazes de enrolá-los, foi procurar o direito de todos que assinaram. Informou que com esse 
documento que ela assinou e com o vídeo, caso não for resolvido até janeiro, como ela comunicou, 
poderão entrar com processo na defensoria pública, em nome das sessenta assinaturas coletadas no 
abaixo assinado. Comentou que esse processo daria um estrago grande nos cofres deles, mas precisa 
ser dessa forma para eles aprenderem a tratar o consumidor de energia elétrica, pois já ficaram quatro 
dias sem luz. Falou saber que há outras preferências, mas poderiam fazer quando há dias bons, por 
isso cobraram dessa forma, irão continuar brigando dessa maneira, tentando as melhores soluções para 
Colinas, trazendo ideias novas. Salientou ficar muito satisfeito com isso. Dando continuidade, disse 
querer parabenizar a Brigada Militar pela noite de ontem, um grande trabalho, o Proerd, oportunidade 
em que foi convidado pelo Sargento Valdir para se fazer presente na formatura dos meninos, que foi 
muito linda. Afirmou terem tido um passado em que tiveram lutas, mas graças a Deus hoje estão 



vencendo e tendo a visão do que é certo e errado, sendo que quando investem aquela sementinha  
naquela criança, estão formando a educação dela, estão formando um ser humano. Falou que o que 
ensinarem, o que são de exemplo para eles é o como irão se formar amanhã ou depois. Informou que 
esse projeto tem vinte anos e é muito bacana, é um trabalho voluntário da Brigada Militar, algo 
fantástico eles realizando esse trabalho nos colégios e em vários lugares. Comentou ficar muito feliz, 
cumprimentando o Sargento Valdir também pelo seu trabalho, pois em Colinas foi ele que começou, o 
que está sendo bacana. Explicou ter também um trabalho voluntário, que é a Escolinha Renascer, hoje 
com setenta e três crianças, um trabalho que apostaram que daria certo, mas já sabia que daria e agora 
estão crescendo. Convidou os colegas, informando que no final de semana haverá um torneio em 
Colinas, quando terão presente em torno de quinhentas a seiscentas crianças de dezesseis até sete 
anos de idade, um torneio bem bacana. Falou que com o dinheiro arrecadado a Escolinha fará sua 
primeira viagem, com destino a Itajaí/SC, com todos os meninos. Afirmou que está sendo bacana, o 
trabalho está crescendo, tiveram meninos que foram até para a Argentina, são sonhos maravilhosos 
que estão acontecendo através de um trabalho voluntário. Comentou que quando o trabalho é 
voluntário existe amor e quando existe amor as coisas dão certo. Fabiel Zarth, do MDB, saudou a todos 
e disse que inicialmente gostaria de comentar um pouco sobre as emendas que irão apresentar, 
referentes aos projetos de lei de número trinta e um e trinta e três. Com relação ao projeto trinta e um, 
que trata do orçamento para dois mil e vinte, no artigo em que diz abrir créditos suplementares até o 
limite de dez porcento da despesa autorizada, explicou estarem propondo passar para sete porcento. 
Comentou que, assim, poderão ter maior poder de fiscalização da Câmara, maior transparência para a 
população, as tarefas e os recursos serão mais organizados e distribuídos, e que isso não será somente 
para o próximo exercício, mas também para os próximos gestores. No que diz respeito ao calendário de 
eventos para dois mil e vinte, que trata do projeto trinta e três, salientou quererem propor um simples 
ajuste com relação às despesas decorrentes dos eventos promovidos pelo município, que sejam 
previamente autorizados os custeios pelo Legislativo. Afirmou que assim, os Vereadores e toda a 
comunidade terão acesso direto aos recursos que serão aplicados nesses eventos. Em relação ao 
projeto trinta e seis, que trata da alteração da lei do vale alimentação, disse querer deixar claro que não 
é contra, mas acha injusto para com os funcionários que trabalham quarenta e quatro horas semanais, 
receberem o mesmo valor expostos ao sol e muitas vezes à chuva. Citou como exemplo o caso dos 
operários, pedreiros, motoristas, operadores, sem falar das merendeiras e das serventes que, segundo 
ele, estão revindicando, há muito tempo, a redução de quatro horas semanais, como já é aplicado na 
maioria dos municípios e até agora nenhum sinal. Comentou que poderiam ter enviado junto, neste 
mesmo projeto de lei, a redução das horas desses trabalhadores, mas não enviaram. Afirmou que a 
educação é o alicerce das crianças e dos jovens, tem que ser valoriza, porém, questionou o porquê 
desta discriminação com as outras classes. Apelando ao Executivo, pediu para o mesmo analisar e 
encaminhar um projeto com essa redução. Para finalizar, solicitou ao Executivo que envie o balancete 
contábil do mês de outubro, pois hoje é dia vinte de novembro e até agora não o receberam. 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. Emenda ao projeto de Lei n° 31-03/2019 - Altera o inciso IV do artigo 7º do Projeto de Lei n° 
031-03/2019. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 031-03/2019 – Estima a receita e fixa as 
despesas do Município para o exercício de 2020 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei n° 032-03/2019 – Regulamenta a realização do concurso para a escolha da Rainha e 
Princesas do Município para o Biênio 2020 a 2022 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 
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. Baixado para análise das comissões. Projeto de Lei n° 034-03/2019 – 

Altera o parágrafo único do artigo 16, da Lei Municipal n° 1.751-01/2017, que trata do parcelamento do 
solo urbano e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 035-03/2019 – 
Dispõe sobre a reedição do concurso da “melhor ornamentação natalina denominado Natal Luz e 
Vida/2019”, fixa premiação 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. Baixado para análise das comissões. Projeto de Lei n° 037-
03/2019 – Ratifica denominação de via pública na sede do Município de Colinas e dá outras 
providências. Aprovado por unanimidade.  Indicações: Indicação n° 022/2019 – de autoria do 
Vereador Paulo Cesar Miranda – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, 
estude a possibilidade de instalar um bebedouro próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Colinas. Aprovada por unanimidade. Pedidos de Informações: Pedido de Informações n° 001 – de 



autoria dos Vereadores Medoli Sgari, Fabiel Zarth, Justines Magagnin, Juliano Kohl, Paulo Cesar 
Miranda e Geni Scherer – os Vereadores abaixo-assinados, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais, com o objetivo de franquear, na integralidade, todas as informações, mediante dados, 
documentos, registros e medidas adotadas pela Prefeitura Municipal de Colinas/RS no tocante à 
exploração e detonação na saibreira municipal, quer seja diretamente ou mediante empresas 
contratadas requerem o que segue.  O Acesso à Informação dirige-se, especialmente, a todas as ações 
ou omissões que resultaram no Acidente de Trabalho, amputação da perna e posterior falecimento do 
Sr. Edson Mezalira, nascido em 25/05/1979, CPF 947.521.170-53 da Empresa Boqueirão Desmonte em 
Rocha Ltda.  Outrossim, registra-se que o pedido é ratificado na previsão do Art. 32 da Lei 12.527/2011 
quanto à eventual responsabilidade por recusa, omissão, ocultação, sigilo ou destruição de provas e 
informações. O PEDIDO COMPLEMENTAR deve ser dirigido ao Prefeito Municipal Sandro Ranieri 
Herrmann especialmente quanto às dúvidas/contradições surgidas após a Entrevista na Rádio do Vale 
no “Programa realidade” no site https://820dovale.com.br/ no qual constaram informações de interesse. 
Constou da entrevista que houve uma reunião oficial do Prefeito (pós-evento fatídico) com a Empresa e 
o Geólogo que evidenciou a existência de FALHA GEOLÓGICA naquele local. Aprovado por 
unanimidade. Pedido de Informações n° 002 – de autoria dos Vereadores Medoli Sgari, Fabiel Zarth, 
Justines Magagnin, Juliano Kohl, Paulo Cesar Miranda e Geni Scherer – os vereadores, abaixo 
assinado, submetem a apreciação desta Câmara de Vereadores, o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÕES, a ser encaminhado ao Poder Executivo do Município, em nome do Prefeito Municipal 
e Secretário de Obras, referente às obras de pavimentação asfáltica finalizadas na Linha Ano Bom, e 
das obras de pavimentação do acesso à Teutônia, via Linha Ano Bom, e da Estrada Geral da Linha 
Westfália. Com isso, solicita-se que os responsáveis citados acima apresentem aos Vereadores os 
seguintes itens que contemplam um projeto de engenharia já que se tratam de três obras que conta 
com um alto investimento por parte do Poder Publico. Aprovado por unanimidade. Pedido de 
Informações n° 003 – de autoria do Vereador Paulo Cesar Miranda – que a Administração Municipal 
encaminhe a esta Casa Legislativa demonstrativo de gastos dispensados pela municipalidade com a 
realização do campeonato municipal de Futsal e Vôlei 2019, detalhando especificamente cada despesa 
realizada. Aprovado por unanimidade. Requerimento: Requerimento n° 001 – de autoria do Vereador 
Klaus Frederico Driemeier – Requer envio de ofício ao Poder Executivo Municipal de Colinas, 
solicitando o comparecimento do assessor jurídico, André Mallmann, na sessão ordinária do dia 04 de 
dezembro de 2019, com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre os processos judiciais em que o 
Município é condenado, a incluir o pagamento no orçamento de 2020. Aprovado por unanimidade. Nada 
mais havendo, a presidente encerrou a sessão às dezenove horas e quarenta 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, vinte de novembro de dois mil e 
dezenove. 
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