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 Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte, 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 Rodrigo L. Horn saudou a todos 
e invocando a proteção de Deus iniciou os trabalhos. Inicialmente foi constituída a Comissão Especial 
para reformulação, revisão, atualização e consolidação do Regimento Interno da Câmara de 
Vereadores de Colinas, que ficou assim composta: Justines F.G. Magagnin, Jonas Klein e Fabiel A. 
Zarth. O processo de reformulação será acompanhado pelo assessor jurídico da Casa, Fábio Gisch, 
que dará o suporte técnico. Ata: Foi posta em votação a Ata 02/2020, que foi aprovada por 
unanimidade. Tribuna: Geni Scherer, do MDB, saudou a todos e disse que veio trazer uma notícia boa 
para a Linha Santo Antônio. Falou que sempre lutou para fazer uma mudança no Esporte Clube Santo 
Antônio, sua comunidade, por isso fez um ofício e mandou com o Fabiel para Brasília. Salientou que 
seria a sua vez de ir a Brasília, mas o colega Fabiel pediu se poderia ir em seu lugar e ela deixou, 
contanto que levasse seu projeto junto para entregar ao Deputado Alceu Moreira. Explicou que o projeto 
era referente à construção e reformo do Esporte Clube Santo Antônio, que foi recebido e olhado com 
carinho pelo Deputado Alceu, sendo que na semana passada receberam a notícia de que foram 
beneficiados com duzentos e cinquenta mil reais. Comentou que o Deputado sempre foi muito votado 
em Colinas, que sempre fez muita campanha para ele, sendo que na última eleição correu atrás de 
votos para ele em Estrela por causa desse projeto. Disse que foi atendida, assim como os demais, 
porque ele é uma grande pessoa, porém agora vem a parte burocrática, mas acredita que não terão 
problemas com os colegas e administração. Falou que era isso que queria pedir para todos, 
colaboração, porque Santo Antônio também merece uma sociedade, uma comunidade, pois a que está 
lá, está caindo aos pedaços. Falou que sempre correu atrás e acredita que não terá problemas com os 
colegas, que todos a apoiarão, pois quando o dinheiro vier, será bem aplicado. Informou que o Alceu 
Moreira é uma pessoa que sempre trabalhou por Colinas, já trouxe muita coisa para este município e 
continua dando. Sendo assim, disse que para eles só resta a agradecer. Finalizou dizendo que, com 
essa verba, eles da Linha Santo Antônio, irão realizar um sonho. Fabiel A. Zarth, do MDB, saudou a 
todos e disse querer abordar inicialmente a questão da substituição das luminárias, que iniciaram este 
semana na cidade, por luminárias de led, uma tecnologia, como todos sabem, que reduz muito o 
consumo de energia e, consequentemente, o custo da fatura para o Município. Comentou que o que lhe 
chamou muito a atenção foi o valor que será investido e o tempo que levará para ser pago, segundo o 
contrato assinado, mais de um milhão de reais, mais correção anual pelo IPCA, com pagamento em 
cinco anos e parcelas anuais de duzentos e três mil reais. Afirmou querer deixar claro que não é contra 
a substituição das luminárias, até porque sua bancada já fez esta indicação nesta Casa em dois mil e 
dezessete. Entretanto, salientou que em Lajeado e Estrela, dois municípios vizinhos, com orçamentos 
incomparáveis ao nosso, por exemplo, vão receber dois milhões e setecentos mil reais, um milhão e 
quinhentos em Estrela e um milhão e duzentos mil em Lajeado, através de um convênio com a própria 
RGE Sul, totalmente a fundo perdido, sem precisar devolver nem um real para realizar o mesmo 
serviço. Comentou que com este valor, que vai sair dos cofres públicos, o Município poderia investir 
mais, muito mais na Saúde, na Educação e principalmente na Agricultura que é a base da arrecadação 
do Município. Pediu se isso não se caracteriza um pouco de desperdício do dinheiro público por 
ninguém ter se preocupado em procurar esse programa junto a RGE e ter cadastrado o município para 
que pudessem ter ganho esse valor e não ter gasto nem um real. Disse que deixará a pergunta no ar. 
Após, comentou falar também de coisas boas, que é com muito orgulho, alegria e satisfação, fazendo 
menção ao que a colega Geni falou anteriormente, que a bancada do MDB, em nome da Vereadora 
Geni, que comunica a toda a comunidade, em especial à comunidade que é também do Vereador 
Mirno, a confirmação de mais uma emenda parlamentar conquistada junto ao Gabinete do incansável 
Deputado Federal Alceu Moreira, do MDB, do Rio Grande do Sul, no valor de duzentos e cinquenta mil 



reais para a construção do ginásio esportivo junto ao campo da Linha Santo Antônio. Falou que é uma 
conquista há anos aguardada por aquela comunidade, que vai se tornar realidade. Sendo assim, em 
nome da comunidade de Colinas, dos moradores da Linha Santo Antônio, do MDB do Município, da 
bancada de Vereadores do partido desta Casa, disse quererem agradecer mais uma vez pelo esforço e 
a toda dedicação de sempre do Deputado Federal Alceu Moreira, pela luta constante em favor dos 
municípios. Justines F.G. Magagnin, do MDB, saudou a todos e disse querer falar um pouco da sua 
indicação, em que pede para o Poder Executivo estudar a possibilidade de criar projeto para incentivar 
a população no combate à dengue, através de premiação anual. Explicou que essa iniciativa teria como 
objetivo incentivar o trabalho em conjunto com a população na prevenção de casos de dengue, 
chikungunya e zika, estimulando os cidadãos a eliminar os criadouros em residências e comércios, 
contribuindo com o trabalho do setor de Controle de Vetores. Falou que o projeto consistiria em 
promover visitas regulares pelos agentes de saúde e endemias aos imóveis com intuito de identificar 
criadouros e a residência do morador que estivesse livre de criadouros receberia um adesivo de 
certificação. Explicou que ao final do ano, os imóveis que, em todas as visitas, tivessem o certificado de 
ausência de criadouros receberiam um cupom, assim as famílias preencheriam e depositariam o 
mesmo em uma urna em setor específico para concorrer a prêmios que poderiam ser arrecadados no 
comércio e empreendimentos da cidade. Disse que, por outro lado, se durante as visitas forem 
encontrados criadouros ou possíveis indícios, o adesivo não seriam entregues ou poderiam ser 
retirados, sendo que, consequentemente, a família não participaria do sorteio de prêmios a ser realizado 
conforme cronograma que seria divulgado pela secretaria. Ressaltou que o projeto seria mais uma 
medida do município para demonstrar a importância da participação da população, incentivando os 
moradores a manterem os pátios limpos e orientando sobre os riscos das doenças. Comentou que a 
intenção é que os moradores se envolvam cada vez mais com o processo de erradicação do Aedes 
Aegypti, sendo ainda bonificado pela conduta. Falou saberem que este ano será de novo ciclo da 
dengue e vemos, inclusive, cidades próximas que já dispararam no número de casos, por isso, o 
trabalho de prevenção deve ser ainda maior e a colaboração de toda a população é fundamental. Disse 
que as ações e atividades da equipe envolvida nesse trabalho de prevenção não param e esse projeto 
viria para enaltecer as boas atitudes dos cidadãos que contribuem com o controle da doença no 
município. Após, agradeceu a Secretaria de Obras pelos seus pedidos atendidos, como a troca de 
lâmpadas na Linha 31 de Outubro e a faixa de segurança na Linha Santo Antônio, pedidos feito por 
moradores. À parte, o Vereador Rodrigo fazendo menção à indicação, manifestou-se dizendo achar 
muito louvável, bacana a ideia. Comentou que na noite de ontem, o que acabou não comentando com a 
colega, recebeu no whtasApp várias fotos de bromélias, que estão na entrada do Município de Colinas. 
Acredita que talvez o Klaus vá falar disso, pois conversou com ele nos bastidores. Falou que é preciso 
ter esse controle tanto nas casas e também a Secretaria de Obras em alguns pontos. Justines explicou 
que a questão das bromélias é uma briga delas, agentes de saúde e endemias, que acham que elas 
nem deveriam existir, sabem que teve um custo alto para a prefeitura, quando compraram, mas por 
medida de contenção, embora muitos dizem que elas não criam, ainda assim é um problema. Klaus, a 
parte, disse ser louvável e parabenizou a ideia da Vereadora, mas gostaria de questionar o assessor 
jurídico Fábio. Pediu a ele se não precisam do Executivo para elaborar este projeto. Justines explicou 
que é apenas uma indicação que está fazendo. Klaus falou que, só para dar uma ideia, se propõe como 
líder de governo, a fazer este projeto com a assinatura da Vereadora, da seguinte maneira, caso os 
Vereadores concordem: que a Casa, visitada uma vez por mês, pedindo se é isso mesmo. Justines 
respondeu que seria quatro vezes ao ano, pois é o lira que fazem, uma leitura imediata a cada três 
meses, feita pelas agentes de saúde e agente de endemias. Klaus disse que fariam um projeto das 
quatro visitas ao ano, cada visita que não tiver nenhuma coisa receberia um bônus de cinco vales para 
concorrer aos prêmios, assim quem não tivesse nenhum indício, no final do ano teria vinte cautelas para 
concorrer aos prêmios do Município. Se propôs a fazer este projeto, pois não envolve custo, junto ao 
projeto da nota fiscal dá prêmios. Fábio, assessor jurídico, disse que seria uma emenda ao projeto da 
nota fiscal dá prêmios e que poderia ser feito. Fabiel pediu se as cautelas dessa bonificação seriam as 
mesmas do sorteio do final do ano. Justines explicou que no projeto sugerido por ela não seria, mas 
poderia ser conforme o vereador Klaus sugeriu. Fabiel comentou que lá é uma troca de nota fiscal de 
compras feitas no município, no comércio local e questionou se no projeto sugerido pela Vereadora 
seria algo separado. Justines respondeu que sim. Klaus falou achar que poderia incluir no projeto da 
nota fiscal que assim poderiam concorrer a mais prêmios. Projetos: Projeto de Lei n° 004-04/2020 – 
Autoriza a realização do Concurso de Melhor Ornamentação de Páscoa, edição 2020, denominado 



Colinas – A Páscoa Mais Doce do Vale, define premiação, indica recursos e dá outras providências. 
Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 005-04/2020 – Autoriza o Poder Executivo a conceder 
ajuda financeira aos estabelecimentos, rurais e urbanos mencionados, para reparação de danos em 
benfeitorias, equipamentos e insumos, causados por vendaval ocorrido no dia 09 de janeiro de 2020, 
indica recursos e dá outras providências. Retirado da pauta e ordem do dia a pedido do Poder 
Executivo, por não terem até o momento uma posição esclarecedora e conclusiva, relativamente ao 
objeto do Projeto em questão, recomendando o adiamento de uma decisão sobre a matéria. À parte, o 
Presidente Rodrigo Horn manifestou-se, dizendo que seu objetivo não é barrar nenhum projeto nesta 
Casa em função da Ordem de Serviço, quer apenas que os projetos venham completos. Tanto que, 
este projeto veio incompleto e foi encaminhado ofício ao Poder Executivo dando prazo para providenciar 
os documentos que faltavam. Projeto de Lei CM n° 001/2020 – Estabelece os subsídios dos 
Vereadores do Município de Colinas – RS para a Legislatura 2021/2024 e dá outras providências. 
Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei CM n° 002/2020 – Estabelece os subsídios do Prefeito e 
Vice-Prefeito do Município de Colinas – RS para a Legislatura 2021/2024 e dá outras providências. 
Aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei CM n° 003/2020 – Estabelece os subsídios dos Secretários 
do Município de Colinas – RS para a Legislatura 2021/2024 e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. Indicações: Indicação n° 002/2020 – de autoria do Vereador Rodrigo Horn, que indica 
ao Poder Executivo estudar, através de Secretaria competente, a possibilidade de comprar um 
caminhão tanque para transporte de dejetos. Aprovada por unanimidade. Indicação n° 003/2020 – de 
autoria da Vereadora Justines Magagnin, que indica ao Poder Executivo estudar, através da Secretaria 
Municipal da Saúde, estude a possibilidade de criar projeto para incentivar a população no combate à 
dengue. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão às vinte 
horas e convocou próxima sessão para o dia dezoito de março de dois mil e vinte, às dezenove horas e 
trinta minutos no mesmo local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, 
quatro de março de dois mil e vinte. 
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