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 Aos seis dias do mês de janeiro 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. 
Inicialmente, foi realizada a posse da Vereadora Silvia Patrícia dos Santos da Costa, que 
assumiu uma vaga na Câmara de Vereadores, por tempo indeterminado, em substituição ao 
Vereador Odilo Antônio da Costa, que se licenciou para desempenhar o cargo de Secretário 
Municipal de Obras, Viação, Serviços Urbanos e Trânsito Municipal. Ato contínuo, procedeu-se a 
eleição das Comissões Permanentes, aprovada por unanimidade a chapa única, assim 
constituída: Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Rodrigo L. Horn, Relator – Marcelo 
Schroer e Secretária – Sandra R. Fusiger; Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos: 
Presidente – Heitor Schmidt, Relator – Juliano Kohl e Secretário – Klaus F. Driemeier; 
Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente: Presidente – Marcelo 
Schroer, Relator – Valmir Lagemann e Secretário – Klaus F. Driemeier e Comissão de Obras e 
Serviços Públicos: Presidente – Sandra R. Fusiger, Relator – Rodrigo L. Horn e Secretária – 
Silvia P. S. da Costa. Ata: Foram postas em votação as Atas 22/2021 e 23/2021, que foram 
aprovadas por unanimidade. Tribuna: Sandra Fusiger, do PTB, saudou a todos e disse que é 
com enorme satisfação, com orgulho e expectativas, além de muita responsabilidade que dá 
início hoje a uma nobre missão, de legislar pelos munícipes nos próximos quatro anos. 
Primeiramente, agradeceu a Deus, que se faz presente em todos os momentos, e a todos que 
de uma forma ou de outra contribuíram para que conquistasse esse objetivo e, em especial, à 
sua família. Após, afirmou que a comunidade colinense quer e merece um trabalho sério, quer e 
merece saúde de qualidade, quer e merece educação de qualidade, quer e merece respeito e 
quer e merece, acima de tudo, honestidade e comprometimento deles, que atuam como agentes 
públicos. Salientou querer muito que esta gestão tenha os olhares atentos e participativos de 
toda comunidade. Falou que não há e em nunca houve espaço para disputa de egos ou 
interesses pessoais, é momento de aproximação e uso do bom senso entre Executivo e 
Legislativo, pois na sua humilde opinião, quanto maior for a harmonia, mais frutos de avanços 
Colinas conquistará. Dando continuidade, disse querer fazer um agradecimento especial à 
Secretaria de Obras, por ter prontamente atendido o seu pedido de melhoria ao acesso do Rio 
Taquari, na decida entre o Restaurante Frozza e a loja Pé Brasil, ponto conhecido com a Laje do 
Corvo. Explicou que o local é frequentado pelos colinenses e por pessoas dos municípios 
vizinhos e que o acesso já havia recebido anteriormente outras melhorias, como a colocação de 
pedras para conter o desmoronamento e o plantio de árvores. Comentou que as próximas ações 
a serem realizadas serão instalações de placas instrutivas sobre o lixo deixado no chão, pois o 
local conta com lixeiras onde os mesmos devem ser depositados. Explicou ter um imenso 
carinho por esse lugar e seguirá buscando alternativas de melhor exploração consciente do 
local, que tem um dos mais belos pontos turísticos. Agradeceu aos que creditaram confiança no 
seu trabalho, dizendo que irá honrá-los. Finalizando, desejou igualmente um ótimo trabalho a 
todos os seus colegas. Silvia Patrícia da Costa, do PTB, saudou a todos e agradeceu 
primeiramente a Deus pela saúde, a sua família, pelo apoio do seu marido que está e sempre 
esteve ao seu lado lhe apoiando. Agradeceu a todas as famílias pela boa receptividade que lhe 
ofereceram em suas casas. Também agradeceu aos eleitores que confiaram seu voto e disse a 
todos que está e sempre estará trabalhando para todos, representando o povo colinense em prol 
do bom desenvolvimento do nosso município. Agradeceu a oportunidade que lhe foi dada de 



assumir a cadeira do Vereador Odilo Antônio da Costa. Disse a todos colegas vereadores que 
devem lembrar dos seus lemas de campanha, trabalhar a União pela Paz, e Colinas para todos, 
pois os dois lemas são muito importantes e só assim se constrói o progresso de Colinas. Espera 
buscarem todos juntos exercer mais a empatia, pois os colinenses merecem ser bem 
representados. Finalizando, desejou bom trabalho a todos. Marcelo Schroer, do MDB, saudou a 
todos e agradeceu o apoio que teve dos seus familiares, ao seu partido MDB, bem como ao Beto 
e Fabiano que o convidaram para ser candidato. Agradeceu a cada eleitor e eleitora que 
depositou nele a sua confiança, o seu voto, dando a oportunidade de representá-los nesta 
Câmara. Afirmou ter certeza que irá honrar com o mandato que lhe deram e espera em nenhum 
momento desapontá-los. Disse que manterão um canal de diálogo aberto para que possam 
ajudar com ideias e sugestões. Aproveitou para firmar os compromissos que apresentou a todos 
os eleitores de atuar com ética, transparência, humildade e coerência, com mais firmeza em 
defesa daquilo que entende ser o melhor para a população. Afirmou que trabalhará na 
fiscalização dos atos e dos gastos do Executivo, com seriedade e dedicação, que serão 
apoiadores do que for bom para a população e para o município, mas também serão oposição 
sempre que for preciso. Parabenizou o prefeito eleito, Sandro, e sua vice, bem como todos os 
colegas eleitos, como havia falado anteriormente. Falou que o foco deles sempre será um 
trabalho com união e harmonia, mas com convicção do que for melhor para a população, pois irá 
trabalhar por uma Colinas para todos. Dando continuidade, disse que gostaria de falar um pouco 
sobre sua indicação, referente ao programa municipal de recuperação de créditos, solicitando o 
apoio de todos os colegas para aprovação da mesma, pois foi um pedido de vários munícipes. 
Explicou estar encaminhando agora, no início do ano, para que a administração possa se 
programar e se organizar, principalmente para que possa fazer um levantamento dos valores 
pendentes e entrar em contato com quem está pendente. Falou que o objetivo é oferecer o 
programa com antecedência para que possam se programar com os valores. Disse saber que 
em anos anteriores essa lei também foi encaminhada, mas muitas vezes perto do final do ano, o 
que pode dificultar a programação financeira das pessoas e das empresas. Finalizando, 
agradeceu e desejou a todos um bom trabalho, boa sorte na gestão e um ótimo dois mil e vinte e 
um a todos. Valmir Lagemann, do MDB, saudou a todos e fez um agradecimento ao partido do 
MDB por ter lhe convidado e acolhido para ser candidato a Vereador, hoje eleito. Agradeceu 
também sua família, seus cabos eleitorais, a todos que o recepcionaram em suas casas durante 
sua caminhada e aos noventa e sete eleitores que depositaram nele o seu voto de confiança. 
Pediu desculpas às famílias e eleitores que, por motivo de pouco tempo na sua caminhada, não 
conseguiu visitar, porém se coloca a disposição. Parabenizou a colinense Suellen Keller pela 
conquista do titulo do brasileirão sub16 e o colinense João Vítor Wietholter que está em Minas 
Gerais, desejando a eles muito sucesso. Deixou mencionado também o trabalho de 
reorganização do campinho comunitário da Linha Ano Bom Alto, mesmo antes de tomar posse. 
Disse querer deixar o seu agradecimento ao Prefeito Sandro e aos Bombeiros Voluntários Imicol 
pela ajuda prestada no dia primeiro de janeiro, por motivo de falta de água na Linha Ano Bom 
Alto, deixando assim também o pedido de urgência ao prefeito para perfuração de mais um poço 
artesiano na comunidade, podendo assim evitar a falta de água onde há um consumo alto, 
devido à produção existente naquela localidade. Finalizando, desejou a todos um ótimo dois mil 
e vinte e um. Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos, agradeceu aos cento e um votos que 
obteve nas urnas e também agradeceu muito a sua família que sempre esteve do seu lado 
desde os vinte anos, quando entrou na política, inicialmente como suplente, depois com vinte e 
quatro quando obteve êxito. Disse que com vinte e quatro anos se tornou Vereador, há quatro 
anos, sempre prometendo ajudar o município de Colinas e sempre fiscalizar o Poder Executivo e 
é o que faz. Afirmou ter feito isso durante os quatro anos e continuará fazendo neste mandato. 
Agradeceu a todos que estiveram junto nestes quatro anos e na última eleição também, 
afirmando que irá continuar fiscalizando o Poder Executivo. Pediu, assim como a colega Sandra 
o fez anteriormente, um bom senso entre o Poder Executivo, Prefeito, e o Poder Legislativo, 
Vereadores, uma boa harmonia, pois nos últimos quatros quem esteve nesta Casa sabe que não 
houve nenhuma harmonia. Comentou ter sido um dos líderes de indicações e se foi atendido em 
cinco porcento delas, foi muito, já nos projetos não teve nenhum êxito, fez vários, mas não foi 
atendido em nenhum. Disse ser uma pequena amostra do que foi há quatro anos, mas espera 



que depois dessas eleições, depois dessas promessas, o Prefeito Sandro possa fazer um bom 
trabalho com eles. Indicações: Indicação n° 001/2021 – de autoria do Vereador Marcelo – 
Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, encaminhe a esta Casa 
Legislativa projeto de lei que institui o Programa Municipal de Recuperação de Créditos – Refis 
Municipal 2021. A presente indicação traz em anexo uma minuta de sugestão para a criação do 
Refis Municipal 2021. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo, a presidente encerrou a 
sessão às dezenove horas e vinte minutos e convocou próxima sessão para o dia vinte de 
janeiro de dois mil e vinte e um, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de Vereadores de Colinas, seis de janeiro de dois mil e vinte e um. 
 

 
 
FABIEL A. ZARTH                                  HEITOR SCHMIDT 
Presidente                                                                       Secretário 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008278299949&__cft__%5b0%5d=AZW0qOSpU0mhMEs-V3P2HTany2lH1KP2qHzZ6sygXW7jaJ-dYSML05m1O8_vqUY_rqHdJnb9D3JTWIk7zJf4L-fsiObpSKvThwXhct38036U-MVkqVcErmRXndf6VZI2XpioP5Jdy1RVIe6dHPsbxQlC&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008278299949&__cft__%5b0%5d=AZW0qOSpU0mhMEs-V3P2HTany2lH1KP2qHzZ6sygXW7jaJ-dYSML05m1O8_vqUY_rqHdJnb9D3JTWIk7zJf4L-fsiObpSKvThwXhct38036U-MVkqVcErmRXndf6VZI2XpioP5Jdy1RVIe6dHPsbxQlC&__tn__=-%5dC%2CP-R

