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 Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, na Câmara Municipal de 
Vereadores, às dezenove horas e trinta minutos, 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 do Vereador Darlan Araí Messer, que assumiu uma vaga na 
Câmara de Vereadores, por tempo indeterminado, a contar do dia dois de fevereiro de dois mil e 
vinte e um, em substituição ao Vereador Klaus Frederico Driemeier, que se licenciou para 
desempenhar o cargo de Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Ata: Foi posta 
em votação a Ata 02/2021, que foi aprovada por unanimidade. Tribuna: Silvia da Costa, do 
PTB, saudou a todos e disse querer falar sobre o projeto de lei que institui a Semana da Mulher 
no Município de Colinas e convidar todos os colegas para aprovação. Comentou que este 
projeto foi criado em parceria pelas Vereadoras Silvia e Sandra e que está sendo planejado com 
muito carinho e atenção para todas as mulheres, pois, afinal, são especiais e importantes. Falou 
que a semana da mulher está tendo vários temas abordados e alusivos à mulher, que com 
coragem e determinação conseguiu conquistar o espaço, ganhar respeito e por fim ser uma 
cidadã mais participativa e valorizada na comunidade. Informou que o objetivo é promover, 
incentivar e valorizar as mulheres na participação, no empoderamento feminino, e também 
pensar nas meninas que serão futuras mulheres empoderadas, ativas, atuantes, seja na vida 
familiar, como na pública e social. Afirmou que o papel da mulher na comunidade e na família é 
muito importante e precisam valorizar todas elas a fim de promover o reconhecimento e gratidão 
pelo empenho, dedicação e bravura. Disse acreditar que todos nesta Casa têm uma mulher em 
sua vida, seja avó, mãe, esposa ou filha, por isso, vão e querem valorizar, homenagear todas 
elas, pois são mulheres que lutam por seus ideais, que dão a vida pela família, que vencem o 
cansaço, a mulher que sonha. Finalizando, deixou as seguintes perguntas para todos refletirem: 
Quem foi que te deu o primeiro alimento? Quem foi sua primeira enfermeira, sua professora, 
psicóloga, sua companheira? Afirmou se orgulhar de ser mulher. Sandra Fusiger, do PTB, 
saudou a todos e disse querer pautar duas falas mais do que significativas para ela, tanto quanto 
mulher, quanto enquanto profissão que escolheu exercer com muito amor e carinho na área da 
educação. Salientou querer primeiro falar, brevemente, sobe o projeto de lei que a Vereadora 
Silvia e ela lançaram, com o objetivo de instituir a Semana Municipal da Mulher no Município, 
projeto, este, que parte justamente das duas mulheres que estão representadas neste 
Legislativo. Comentou que a mulher, sem destituir-se da sua feminilidade, pode engajar-se numa 
luta forte, mas não necessariamente agressiva, a força feminina é suave e poderosa por si só. 
Falou que a história de lutas e conquistas das mulheres no decorrer de quase dois séculos, leva 
a humanidade a iniciar um novo milênio diante do que ela buscou e conquistou, o seu lugar. 
Salientou que, mais do que isso, assegurou seu direito à cidadania, legitimando seu papel 
enquanto agente transformador. Disse que, por tudo isso, conta com o apoio dos seus colegas 
para aprovação deste tão importante projeto de lei. Salientou que a segunda pauta da noite, na 
qual se inclui como profissional da área, é sobre o retorno das aulas nas escolas do município. 
Informou que tiveram o retorno da EMEI Pequeno Mundo no dia vinte e cinco de janeiro e nos 
próximos dias retornará as atividades, parcialmente presenciais, na EMEF Ipiranga, seguida pela 
Escola Estadual. Salientou estarmos vivendo ainda um ano atípico, sofrendo com a pandemia do 
Covid que persiste, mas seguindo os protocolos de segurança, com base na portaria seiscentos 
e oito, do Governo do Estado, e também protocolos do Ministério da Saúde, cuidados de 
distanciamento, uso de máscaras e álcool gel, será possível esse retorno, ainda que 
parcialmente presencial. Informou que neste retorno contam com o apoio e disponibilidade da 



equipe de vigilância em saúde, que fez e fará vistoria prévia dos estabelecimentos de ensino e 
com a equipe clínica de Covid da Unidade Básica de Saúde do Município, que estará engajada 
com as escolas para sanar qualquer dúvida que surgir, fazendo as orientações necessárias. 
Parabenizou a todos profissionais da educação, aos pais e em especial aos alunos que 
enfrentaram e se dedicaram durante o ano letivo de dois mil e vinte, pois certamente todos 
passaram por um grande aprendizado. Disse ainda, que enfrentarão um grande desafio neste 
ano, no qual se inclui também, talvez maior que no ano anterior, mas que os seus pensamentos 
sejam sempre voltados para um bem maior, nosso aluno, nossa criança, nosso futuro. Desejou 
um ano letivo, de dois mil e vinte e um, de esperança em dias melhores, de solidariedade e 
engajamento e união, com um bom retorno a todos. Marcelo Schroer, do MDB, saudou a todos 
e disse querer falar da emenda de número um ao projeto de lei de número um de dois mil e vinte 
e um, sobre o qual foi questionado na última sessão, dizendo que não sabia interpretar o projeto. 
Afirmou saber interpretar projeto, tanto que a alteração que está sugerindo nesta emenda foi 
aceita pelo Conselho da Agricultura, constituído por pessoas inteligentes, sábias, que trabalham 
nesta área. Falou que estava acontecendo que o Prefeito queria jogar esta data para dois mil e 
vinte e cinco, sendo que o Conselho escolheu em dois mil e dezessete que era para valer até 
dois mil e dezoito, depois foi jogado para dois mil e vinte e um e agora o prefeito queria jogar 
para dois mil e vinte e cinco. Afirmou que os próprios novos conselheiros da agricultura 
concordaram, sendo que tem uma cópia da ata anexa à emenda, para deixar até dois mil e vinte 
e dois, pois dentro deste ano entrarão em acordo para ver de que forma irá acontecer essa 
questão. Após, disse querer falar sobre um projeto que rejeitaram, que ele mesmo rejeitou. 
Usando as palavras da colega Sandra, afirmou que precisam valorizar os profissionais da 
educação sim, e por pensar justamente nestes profissionais, que receberam um aumento de 
quatro vírgula cinquenta e dois porcento, o que representa para alguns setenta ou oitenta reais, 
para outros cem ou um pouco mais, foi contra o projeto que alterava um cargo CC para um mil 
setecentos e trinta reais de aumento. Comentou não ver necessidade disso tudo, se for preciso 
ser feito ajustes, não tem problema, é só mandar o projeto que avaliam com carinho, mas não 
exagerado assim. Afirmou não poder no mesmo dia votar um aumento de um mil setecentos e 
trinta reais, que representa sessenta e seis porcento de aumento, para um cargo CC, enquanto 
irá votar quatro vírgula cinquenta e dois porcento para o funcionalismo público, para o pessoal 
que trabalha na rua, faz o seu serviço no sol, ganhando em torno de sessenta a setenta reais de 
aumento. Disse estar muito tranquilo com esta questão, só queria deixar registrado e reassaltar 
que se é preciso fazer uma nova avaliação, que mandem o projeto para a Câmara, pois 
avaliarão com toda a certeza, que terão sempre o melhor entendimento para isso. Dando 
continuidade, falou sobre um pedido de informações que fez, pois todos são sabedores que 
estão fazendo um loteamento no Município, mas não sabe realmente a quantas anda, vê as 
máquinas trabalhando, só não sabe se está tudo em dia, se já tem um plano sobre isso, enfim, 
matrícula,  tamanho da área, tamanho do terreno. Acredita que esse pedido de informações não 
irá valer somente para ele, valerá para todos os Vereadores, porque terão em mãos e poderão 
passar aos munícipes como está, qual será o tamanho e como será a distribuição dos lotes. 
Explicou estar pedindo nesta informação que alguém da Câmara de Vereadores faça parte, se 
ainda não escolheram todos, que um representante da Câmara seja escolhido para fazer parte 
deste acompanhamento, pois acredita ser importante para saberem como irá acontecer, enfim, 
acompanhar toda a obra. Informou ter feito um pedido também sobre a praça da entrada da 
cidade, dizendo saber que a anos atrás foi solicitado para instalar na praça da Parobé, 
banheiros, sanitários, sendo que fez este mesmo pedido agora para a praça da entrada da 
cidade. Comentou ser um local em que os turistas param para tirar foto, crianças se reúnem lá, 
pais, enfim, vão tomar seu chimarrão, ciclistas param lá, por isso estão pedindo construção de 
sanitários, um ponto de internet e lixeiras. Informou que vai bastante naquele local e, 
infelizmente precisam dizer, às vezes as pessoas não são educadas, pois tem uma lixeira na 
parte de baixo, porém muitos usam o deck e o pergolado e lá não tem lixeira, mas acredita ser 
bem fácil e simples de fazer. Desejou uma boa semana a todos e parabenizou as Vereadoras 
pelo projeto, pois acredita que é uma ideia válida, que todos concordam e merece ser aprovado. 
Projetos: Emenda n° 001/2021 ao Projeto de Lei n° 001-01/2021 – Altera a redação do artigo 
4º do Projeto de Lei n° 001-01/2021. Aprovada por unanimidade. Projeto de Lei n° 001-01/2021 



– Altera dispositivos da Lei Municipal n° 1.748-01/2017 e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. 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. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei CM n° 
002/2021 – Institui a Semana Municipal da Mulher no Município de Colinas/R 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 melhorias na Praça da entrada da cidade conforme indicações abaixo: - Instalação 
de um ponto de internet/wifi gratuito; - Instalação de no mínimo duas lixeiras, uma perto do 
pergolado e outra perto do deck; - Instalação/construção de sanitários públicos na parte alta da 
Praça. Aprovada por unanimidade. Pedido de Informações – de autoria do Vereador Marcelo 
Schroer - Que a Administração Municipal encaminhe a esta Casa Legislativa, dentro do prazo 
legal, as seguintes informações, conforme segue: 1 - Projeto de engenharia do loteamento 
popular aprovados pelos órgãos responsáveis e setor de engenharia do município, 
contemplando o urbanístico, com a definição das áreas públicas; levantamento topográfico; 
pavimentação; drenagem e esgoto sanitário; abastecimento público de água; rede elétrica e 
iluminação pública; ART dos serviços citados; laudos ambientais da área; licença prévia e 
licença de instalação do loteamento; 2 - Cronograma de obras para o devido acompanhamento; 
3 - Matrículas individualizadas dos lotes populares e das áreas públicas em nome do município;4 
- Plano Municipal de Habitação de Interesse Social e demais detalhes técnicos de como vai 
funcionar a seleção das famílias contempladas e se já houve algum tipo de triagem ou seleção 
de alguma família? Caso não tenha sido realizado triagem ou seleção que o Executivo permita 
que um representante da câmara faça parte da comissão ou do conselho que irá realizar este 
trabalho. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão às 
dezenove horas e cinquenta minutos e convocou próxima sessão para o dia dezessete de 
fevereiro de dois mil e vinte e um, no mesmo local, às dezenove horas. Sala das Sessões da 
Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um. 
 
 
 
FABIEL A. ZARTH                                  HEITOR SCHMIDT 
Presidente                                                                       Secretário 
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