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Aos sete dias do mês de abril 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 06/2021, que foi aprovada por unanimidade. 
Correspondências: Of. SMSASH n° 008/2021, referente ao Dia Mundial da Saúde, 
comemorado no dia 7 de abril, apresentando as principais ações para a promoção da saúde e o 
trabalho realizado durante a pandemia. Uso da palavra: Sandra Fusiger, do PTB, saudou a 
todos e disse querer expor um pouco sobre o projeto que protocolou segunda nesta Casa, que 
tem por objetivo a criação do fundo de proteção e bem estar animal. Informou que deixará o 
mesmo baixado para melhor análise e possíveis alterações que se fizerem necessárias, 
convidando a comunidade para também se inteirar do projeto que está disponível na íntegra na 
página do facebook e instagram da Câmara de Vereadores. Falou que a função do Vereador é 
representar os interesses e necessidades da população, sendo assim, estão todos convidados a 
participar, a sugerir melhorias, neste tempo de transição que o projeto ficará baixado na Casa 
para apreciação das comissões. Comentou que chegaram ao CRAS e à Secretaria do Meio 
Ambiente muitos relatos de maus tratos e abandono de cães e gatos e foi pedido soluções. 
Salientou que, diante do exposto, foi decidido criar uma comissão com membros dos mais 
diversos segmentos, como Secretarias Municipais da Educação, da Saúde, Agricultura, 
representantes do CRAS, Legislativo, Executivo, veterinário, agente de saúde e representantes 
da comunidade que se sensibilizam com a causa. Disse que essa comissão definiu que 
precisam atuar em quatro frentes, a educação, legislação, fiscalização e castração. Comentou 
acreditar que precisam trabalhar muito através da educação e conscientização das pessoas 
quanto ao controle populacional dos seus cães e gatos, começando a educar já na escola, para 
que as crianças tenham desde cedo a noção de posse responsável e devidos cuidados com seu 
animal de estimação. Explicou que este projeto é o primeiro passo de muitas ações que ainda 
virão, batalharão muito na questão da conscientização, do diálogo e da orientação das pessoas 
quanto aos cuidados que devem ser dispensados aos seus animais. Dando continuidade, disse 
querer mencionar também o dia mundial da saúde, que se comemora hoje. Falou que, hoje mais 
do que nunca, o dia deve ser comemorado por tão desafiador que tem sido estar nessa frente 
nos últimos dois anos de pandemia. Parabenizou, em especial, a nossa exemplar equipe de 
saúde, segunda ela, através da Secretária de Saúde, Angelita Herrmann, pois tem muito orgulho 
e gratidão desta heroica equipe. Convidou toda a comunidade a participar das atividades da 
Semana Municipal da Saúde, que começou hoje e irá até o dia treze. Informou que diariamente 
através das redes sociais serão postados vídeos sobre diferentes aspectos relacionados à 
saúde, sendo assim, pediu para todos participarem. Silvia da Costa, do PTB, saudou a todos e 
agradeceu a todos envolvidos no projeto da lei que institui a Semana do Autismo neste 
Município. Agradeceu a Ana Emília, presidente da ONG Azul Como O Céu, pelo apoio e a 
colaboração nessa Semana Municipal do Autismo, oferecendo capacitação para as agentes de 
saúde, sendo que na próxima semana virá capacitar os profissionais da educação. Também 
agradeceu a Administração, a Secretaria da Educação pela participação, dizendo a todos que 
não podem parar, devem continuar em busca de mais informações, mais conhecimento para 
entender e poder acolher melhor e oferecer profissionais mais capacitados na área. Agradeceu 
também a Secretaria da Saúde e Assistência Social que está empenhada na implantação e 
realização da carteirinha de identificação do autista. Explicou que para fazer a carteirinha, a 
pessoa responsável pelo paciente autista levará os documentos até a Assistência Social, que lá 
receberá esses documentos, sendo que a pessoa responsável preencherá um requerimento, 
momento em que conversará com o assistente social, que irá ver se a pessoa tem os critérios 
para receber o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Informou que se tiver direito ao BPC, já 
será encaminhado pelo assistente social e no máximo em trinta dias o responsável receberá a 



carteira de identificação. Disse a todos que precisam trabalhar de forma prematura nessa 
situação, para que mais cedo o diagnóstico seja feito, mais tranquilos os atendimentos e 
entendimentos entre famílias e profissionais. Após, salientou querer aproveitar para falar um 
pouco do dia sete de abril e de como foi o seu dia hoje, sendo funcionária na área da saúde. 
Informou ser profissional da saúde que juntamente com a equipe de saúde, vivenciam 
dificuldades, angústias, perdas, mas também vitórias. Comentou que o bom cuidado, mostra 
bom resultados, bem como momentos de muita gratidão, pois quem está acompanhando os 
boletins da pandemia, pode ver a diminuição dos casos e cuidados que estão acontecendo. 
Disse que sua manhã hoje foi um pouco diferente, quando iniciou seu dia com uma bela 
mensagem, surpreendida com mimos e agrados. Afirmou que isso os motiva, porque o 
reconhecimento, em meio a momentos difíceis, de ter recebido uma mensagem, faz com que 
suas energias se renovem e a vontade e a força para continuar, fortalece. Podendo assim, 
segunda ela, trabalhar mais em equipe, mais e melhor, oferecendo apoio a todos os pacientes 
mais atenção e acolhimento com empatia. Agradeceu a Administração e a Secretaria da Saúde 
por esse reconhecimento. Marcelo Schroer, do MDB, saudou a todos e pediu, inicialmente, que 
todos aprovassem o seu pedido de informação, de envio de ofício ao Tesouro Nacional, para 
poderem buscar realmente os valores que o Município recebeu por conta do Covid. Disse que 
isto vem ainda mais acalentar hoje o dia, porque é o dia da saúde. Parabenizou estes 
profissionais que se dedicam diariamente e que não têm uma vida fácil, principalmente agora, 
diante desta pandemia. Parabenizou a todos os profissionais da saúde novamente, em especial 
os do Município. Voltando a questão do Covid, salientou que gostaria novamente de se 
manifestar em prol dos agricultores, pois acredita que o Executivo poderia pensar em alguma 
forma de ajudar os agricultores, a agricultura familiar, porque eles também tiveram perdas por 
conta da pandemia, do Covid. Falou que assim como aprovaram aquele projeto de auxílio a 
alguns comerciantes, acha que essa categoria também merece um auxílio, porque ela trabalha e 
muito e é a que mais dá retorno para o Município. Dando continuidade, disse que também queria 
falar sobre a questão dos buracos na cidade. Comentou terem visto agora que recentemente o 
município fez uma pintura na entrada da cidade, que ficou muito bonito, a cidade ficou bonita, o 
pessoal elogiou aquilo lá. Entretanto, salientou questionar outras coisas, como por exemplo, na 
outra sessão tiveram aquele problema, várias pessoas ficaram falando daquela calçada na 
entrada da cidade, sendo que não adianta fazer uma pintura daquelas lá e daí fazer a calçada 
daquela forma. Em relação aos buracos que existem na cidade, falou que os mesmos são 
causados por várias questões, como rede de água que estraga, tiveram problema com a 
enchente, que levou o asfalto, porém não entende uma coisa, estão remendando as estradas 
com concreto. Disse que logo, logo a prefeitura terá de começar a comprar tinta preta para pintar 
o concreto para ficar da mesma cor do asfalto, questionando o porquê disso. Pediu o motivo de 
não terem comprado um caminhão de asfalto para fazer os remendos que são necessários 
serem feitos com asfalto. Comentou que a cidade está ficando feia, o turista vai chegar aqui e 
questionar sobre remendos feitos com concretos, sobre que tipo de visual é esse. Afirmou que, 
sinceramente, não está entendendo por que estão fazendo isso, sendo que não adianta vir dizer 
depois que é por não saberem a quantidade certa que precisa, daí irá sobrar, como foi dito da 
outra vez, que sobrou um pouco e fizeram um quebra molas. Disse não ser necessário fazer 
quebra mola e nem colocar fora a sobra, é só buscar dentro da cidade locais que precisam de 
remendos e existem muitos. Informou que na Reinoldo Willrich, em direção ao rio, colocaram 
concreto, na General Osório taparam buraco com concreto, ontem taparam mais um buraco na 
Fernando Ferrari com concreto. Disse que no acesso para a Tassinary, na Rua Anton Brentano 
esquina com a Olavo Bilac, onde os carros batiam, fizeram uma rampinha com concreto. Pediu 
para comprar asfalto e fazer uma coisa coerente, fazer direito. Disse que não é reclamar por 
terem feito, se é preciso fazer, tem que fazer, mas se quiserem ser uma cidade turística e trazer 
gente para cá, é preciso pensar em ter um pouco mais de capricho na cidade. Projetos: Projeto 
de Lei n° 012-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencial e temporariamente 
para atender excepcional interesse público, auxiliar de saúde bucal e dá outras providências. 
Baixado na comissão de Justiça e Redação para análise, devido a divergências e para que o 
assessor jurídico encaminhe um parecer. Projeto de Lei n° 013-01/2021 – Cria Programa de 
Recuperação de Créditos – REFIS – “Contribuinte em dia” e dá outras providências. Aprovado 
por unanimidade. Projeto de Lei CM n° 004/2021 – Cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem 
Estar Animal desta cidade de Colinas e dá outras providências. Baixado, a pedido da autora, 
para ser analisado pelos Vereadores. Pedido de informações: de autoria do Vereador Marcelo 



com o apoio dos demais Vereadores do MDB – Pedido de envio de ofício a Secretaria do 
Tesouro Nacional, solicitando informações sobre os valores repassados ao Município de 
Colinas/RS decorrentes da Lei Complementar n° 173, de 27 de maio 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 vinte e dois de abril de dois mil e vinte e 
um, no mesmo local, às dezenove horas e trinta minutos. Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de Vereadores de Colinas, sete de abril de dois mil e vinte e um. 
 
 
 
FABIEL A. ZARTH                                  HEITOR SCHMIDT 
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