ATA 02/2021

Aos vinte 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.
Ata: Foi posta em votação a Ata 01/2021, que foi aprovada por unanimidade. Tribuna: Sandra
Fusiger, do PTB, saudou a todos e disse ter ficado muito contente ao saber que eles,
Vereadores, estão lutando pela mesma causa, ou seja, pelos interesses e necessidades da
população colinense. Informou que, assim como os colegas foram a Porto Alegre para pedir
melhorias para a nossa RS, também os Vereadores do PTB têm agendado este mesmo pedido.
Falou que nessa próxima sexta-feira, vinte e dois, terão uma audiência em Porto Alegre, no
Centro Administrativo do Estado, com o chefe da assessoria institucional, mais a Deputada Kelly
Moraes. Comentou que, além deste pedido, encaminharão outros em prol e benefício da
comunidade colinense. Disse que não é de hoje que a administração busca recursos para tal,
uma vez que, já em dois mil e dezoito, teve uma audiência com o DAER sobre essa questão e,
infelizmente, não obteve sucesso na ocasião. Afirmou que continuam unidos, batalhando mais
do que nunca, pois pensa que reivindicando juntos pela causa obterão êxito mais rapidamente.
Salientou que muito os preocupa e interessa o início desses reparos na RS129 o quanto antes.
Heitor Schmidt, do PP, saudou a todos e disse precisar fazer um agradecimento especial a
Deus por lhe ter dado saúde e bastante força na campanha, pois o vírus estava aí, mas
respeitaram, sendo que mesmo assim poderiam ter adquirido o Covid. Agradeceu a sua família
por ter incentivado ele a ser candidato, porque todos sabem que toda vez que chegam a uma
campanha, precisam de candidatos e alguém tem que fazer o trabalho. Salientou saber que, às
vezes, é um trabalho que não gostam de fazer, mas precisam fazer. Também agradeceu aos
cem votos que conseguiu na eleição, bem como aos que não conseguiu fazer, pois é da opinião
que, na sua comunidade, votam em quem quiser. Parabenizou também os que não conseguiram
se eleger, o Prefeito Sandro e sua Vice Regina, os demais colegas que se elegeram, os da
oposição que colocaram seu nome à disposição, Beto e Fabiano, e os Vereadores que não
conseguiram se eleger. Informou que, como Vereador, quer dialogar com o Prefeito Municipal e
administração, no caso, e com os Vereadores. Acredita que precisam fazer um serviço um pouco
diferente, dialogar, sentar juntos, pois Colinas precisa disso, afinal, o Rio Grande do Sul e o País
também precisa mais disso. Comentou que os políticos hoje não são bem quistos, porque
precisam dialogar com a comunidade, com as pessoas, com todos. Falou que o objetivo do seu
trabalho é fazer com que as comunidades cresçam, pois a sua preocupação, depois da
pandemia, é com o que irá acontecer com as comunidades. Disse ser presidente no Ano Bom,
que o seu colega também é, entretanto não conseguem mais gente para trabalhar, assim está
na cidade, assim está no CTG, citando a presença do Darlan na sessão, assim está nas igrejas,
não tem mais diretoria. Acredita que os Vereadores precisam dar o exemplo nessa situação,
precisam agarrar isso, pegar e incentivar o pessoal a trabalhar. Pediu uma atenção especial para
a indústria e comércio, e, principalmente, para a agricultura. Informou ter participado, no dia de
hoje, da reunião do Conselho, na qual também esteve presente sua colega Silvia, e mesmo
sendo feitas nas localidades não comparece ninguém, algo preocupante. Disse parecer que o
pessoal não tem mais vontade, o que precisa ser corrigido. Finalizando, desejou que dois mil e
vinte e um seja um ano um pouquinho melhor, com bastante saúde e paz. Marcelo Schroer, do
MDB, saudou a todos e disse querer falar sobre dois assuntos, sendo um deles a indicação que
fez sobre fazer a calçada na Linha Westfália, junto com o asfalto. Afirmou que todos sabem da

importância e segurança dos pedestres e ciclistas, pois cada vez mais tem circulação de ciclistas
no Município, bem como pedestres que fazem seus exercícios diários. Falou ser uma
preocupação porque naquele local haverá também um tráfego muita grande de veículos.
Comentou que no momento em que esse asfalto estiver pronto, provavelmente, várias pessoas
que se deslocam de Roca Sales a Imigrante ou de Imigrante a Roca Sales, usarão esse trajeto
para fazer o corte, sem passar pelo centro do Município. Sendo assim, afirmou reforçar mais
ainda a importância de ter a segurança, porque existem várias pessoas que moram naquele
local e necessitam dessa segurança. Quanto ao seu segundo assunto, disse ser a respeito da
RS129. Salientou ter lhe chamado muito a atenção ao chegarem lá e não ter nenhuma
informação de que houve algum pedido depois da enchente. Informou que faz mais de meio ano
que a enchente arrancou parte o asfalto em direção a Estrela, que o asfalto está cada vez pior e
não viu nenhuma atitude concreta do Município para resolver esse problema, mal e mal ficam
largando pó de brita nos buracos. Falou que para o Município de Colinas isso é uma vergonha,
não podem ser um Município que quer trazer gente para cá, de turismo, pois do jeito que está
não tem como, precisam tomar uma atitude. Disse que com a situação atual pode causar
acidentes, estourar pneus, quebrar roda, enfim. Comentou que diante da falta de atitude que viu,
pois não enxergou nada de diferente e da falta de informações por parte do Poder Executivo, os
Vereadores do MDB e a diretoria do MDB de Colinas pediram uma audiência com o Secretário
dos Transportes, Juvir Costella, e com o diretor geral do DAER, Luciano Faustin da Silva. Falou
que na terça-feira, pela manhã, sua comitiva foi atendida pelo Secretário e pelo diretor, sendo
que participaram da audiência o Vice-Presidente da Câmara, Juliano Kohl, o Vereador Valmir,
ele e João Roberto Frielink em nome do MDB municipal. Ressaltou que os Vereadores Fabiel e
Rodrigo também já estavam preocupados com isso e, infelizmente, não conseguiram ir junto,
pois tinham compromissos particulares, mas também sabem dessa necessidade. Informou que
na oportunidade entregaram um documento assinado por todos os Vereadores do MDB, pedindo
urgência no recapeamento da RS129, da divisa com Estrela até a sede do Município. Disse que
irão trabalhar com união, unindo esforços, mas atitudes precisam ser tomadas. Afirmou que eles,
Vereadores do MDB, são taxados como oposição, porém não são oposição, querem o bem do
Município. Comentou que graças à ida deles, com tudo que falaram e mostraram, o Secretário
ficou sensibilizado e determinou ao diretor do DAER a inclusão dessa obra nas obras
emergenciais do Estado. Disse terem saído de lá com a garantia deles de que essa obra iniciaria
dentro do mês de fevereiro ou no início de março. Falou ter sido uma gratificação terem ido lá e
conseguido isso, ficaram felizes pela recepção que tiveram e torce para que realmente cumpram
com o que prometeram. Salientou que se tiver mais audiências lá, será bom, torce para que eles
falem o mesma coisa para quem for, mas de antemão pode dizer que essa foi a garantia que foi
dada a eles. Projetos: Projeto de Lei n° 001-01/2021 – Altera dispositivos da Lei Municipal n°
1.748-01/2017 e dá outras providências. Baixado na Comissão de Justiça e Redação para
análise. Projeto de Lei n° 002-01/2021 – Altera dispositivos da Lei Municipal n° 1.678/2016, que
dispõe sobre o Ordenamento Estrutural dos Órgãos da Administração Municipal de Colinas,
relativa aos cargos de direção, chefia e assessoramento e dá outras providências. Rejeitado com
os votos contrários dos Vereadores Juliano, Marcelo, Rodrigo, Valmir e o voto minerva do
Presidente Fabiel. Projeto de Lei n° 003-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo a contratar
emergencial e temporariamente para atender excepcional interesse público, Servidores e
Professores e dá outras providências. Baixado na Comissão de Justiça e Redação para que o
Executivo encaminhe os respectivos documentos pertinentes ao objeto do projeto. Projeto de
Lei n° 004-01/2021 – Autoriza a revisão geral da remuneração salarial do quadro de servidores e
do magistério municipal e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei
CM n° 001/2021 – Concede aos servidores da Câmara Municipal, a revisão geral que trata o art.
37, X da Constituição Federal e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Indicações:
Indicação n° 002/2021 – de autoria do Vereador Marcelo – Indica ao Poder Executivo que,
através de Secretaria competente, providencie a construção de calçada de passeio ou cliclofaixa
ao longo do trecho asfáltico que está sendo executado na Linha Westfália, interior do Município
de Colinas. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão às
dezenove horas e vinte minutos e convocou próxima sessão para o dia três de fevereiro de dois

mil e vinte e um, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Vereadores de Colinas, vinte de janeiro de dois mil e vinte e um.
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