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Aos cinco dias do mês de maio 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 Gleci Teresinha da Silva Kochenborger, que 
assumiu uma vaga na Câmara de Vereadores, pelo período de trinta dias, a contar do dia 
primeiro de maio de dois mil e vinte e um, em substituição ao Vereador Heitor Schmidt, que se 
licenciou para tratar de interesses particulares. Ata: Foi posta em votação a Ata 08/2021, que foi 
aprovada por unanimidade. Correspondências: Ofício GP n° 057-01/2021, encaminhando os 
balancetes contábeis correspondentes aos meses de fevereiro e março de dois mil e vinte e um. 
Tribuna: Darlan A. Messer, do PROGRESSISTAS, saudou a todos e disse saber que o dever 
do Vereador é cobrar, exigir, fiscalizar, dentre outros, mas há momentos em que também devem 
parabenizar. Sendo assim, aproveitou para parabenizar a Administração Municipal e aos demais 
envolvidos na iniciativa de ir até à Receita Federal para buscar aqueles veículos e sucatas que 
vieram para o Município no ano passado. Informou que o leilão foi um sucesso, com quarenta e 
um lotes e arrecadou quase meio milhão de reais. Comentou que dentro do lote participavam 
três veículos que já eram do Município, sendo que a receita deu cinquenta e dois mil e duzentos 
que já tem destino, pois volta para a Saúde e o restante do valor vai para a Prefeitura que 
destina para suas Secretarias. Falou que há momentos de criticar, de reclamar, de fiscalizar, 
mas também é um momento de parabenizar a quem teve a atitude, essa grande iniciativa de ir 
buscar esse recurso. Disse que, em épocas de pandemia, quatrocentos e setenta e sete mil 
reais, para ser mais exato, é um bom recurso que é destinado ao Município. Sandra Fusiger, do 
PTB, saudou a todos e disse querer trazer um pouco sobre o retorno das aulas presenciais no 
Município. Comentou que o cenário ainda é instável e cheio de incertezas, mas com o 
planejamento e o apoio de todos os envolvidos na gestão escolar, é possível que o retorno às 
aulas presenciais seja feito com cuidado e sem colocar em risco a saúde de ninguém, uma vez 
que a vacina ainda não chegou aos envolvidos neste retorno, seguindo todos os protocolos 
exigidos. Afirmou que o desafio não é pequeno, pois voltar não significa que volta a ser como era 
antes, a luta contra o coronavírus não estará vencida antes da vacinação em massa e precisará 
continuar sendo travada dentro das estruturas físicas das instituições. Informou que todos os 
alunos que estudam neste Município já retornaram à sala de aula, incluindo a rede estadual e 
municipal de ensino, inclusive com disponibilidade também de transporte escolar para alunos de 
todas as localidades do Município. Explicou que aos alunos cujos pais optaram por continuar os 
estudos no modo online, serão mantidas todas as ferramentas de ensino que vinham sendo 
utilizadas até então. Falou esperarem que transcorra tudo bem nesta volta dos alunos à escola, 
com menos danos possíveis na saúde mental infantil e com baixo déficit de aprendizagem que 
pode ter ocorrido com o ensino à distância. Destacou que a discussão sobre o retorno é ampla, 
só não maior do que as dúvidas que a cercam. Desejou um bom ano letivo a todos. Após, disse 
que gostaria de deixar registrado o seu agradecimento à administração municipal que atendeu 
um pedido da Secretaria da Educação e adquiriu vinte e seis notebooks para os professores 
titulares efetivos ou contratados a serem utilizados como ferramenta de trabalho, pois a 
categoria vinha utilizando o seu note particular, muitas vezes em condições precárias. 
Agradeceu ainda a administração municipal, as APMs das escolas municipais pelo investimento 
na melhoria do sinal de internet das escolas e aquisição de câmeras para transmissão das aulas 
em cada sala de aula. Explicou que esse auxílio foi possível, graças ao recurso federal do 
PDDE, Programa de dinheiro direto na escola. Disse que o programa disponibilizou no ano 
passado recursos especiais para tecnologia e suporte tecnológico, chamado PDDE conectado, 
recurso que certamente foi bem empregado, pois todos os alunos hoje foram inclusos na 
plataforma classroom do Google, possibilitando acesso às aulas online desde a educação 
infantil. Finalizando, mencionou que a administração municipal, juntamente com a participação 



de diversos setores e o Conselho Municipal da Assistência Social elaboraram uma intensa 
programação voltada para as famílias no mês de maio, abordando assuntos ligados ao convívio 
familiar, diferentes composições de famílias na atualidade, saúde física e emocional dos entes 
queridos, violência doméstica, violência e abuso sexual das crianças no seio familiar, 
maternidade, o papel do homem e da mulher na criação dos filhos, entre outros. Disse que 
felizmente conseguiram incluir nas comemorações do mês das famílias a sessão solene de 
homenagem à professora Gudrun, que seria no mês de março, mas devido às restrições da 
bandeira preta, teve que ser adiada até então. Comentou que será muito pertinente que ela 
venha acontecer no mês das famílias, pois Gudrun também esteve muito presente na vida das 
famílias e seus alunos, criando elos e vínculos até hoje. Afirmou estarem muito felizes em poder 
prestar essa singela homenagem e informou que todos poderão acompanhar a programação do 
mês das famílias através das redes sociais da Prefeitura de Colinas e da Página da Semana da 
Mulher que continua ativa. Marcelo Schroer¸ do MDB, saudou a todos e disse que seu 
pronunciamento hoje será com base em três tópicos. Salientou querer falar novamente sobre a 
questão do auxílio aos agricultores por conta da pandemia. Comentou que na última sessão foi 
falado que o ramo que mais cresceu ou que não foi afetado foi o do produtor, porque todos 
tiveram que comer, pois ficaram em casa. Comentou querer fazer somente uma observação, 
uma entre outras, um dos motivos que está pedindo que se pense em alguma forma para ajudar 
os nossos agricultores. Explicou que no ano de dois mil e vinte foi feita uma licitação, chamada 
pública, para merenda escolar, que é adquirida dos agricultores da agricultar familiar do 
Município, contrato esse que foi fechado em torno de cento e trinta mil, não irá dizer números 
exatos, sendo que deste valor não foram adquiridos dez porcento. Disse que podem ver, com 
base nisto, a perda que os agricultores familiares, que fornecem a merenda para os alunos, 
tiveram. Falou que entendem que foi por conta da pandemia, porque não teve aula, porém, este 
é um dos tantos motivos que vem insistindo em dizer que o município precisa pensar sim numa 
forma de ajudar os agricultores. Afirmou que há agricultores que inclusive investiram em 
agroindústria, que por conta da pandemia não puderam vender seus produtos durante o evento 
da Páscoa, o evento do Baile das Flores, do Natal, enfim, também tiveram perdas. Acredita que 
seria necessário realmente pensar nisso, que respeita a opinião de todo mundo, mas continua 
dizendo que o Executivo precisa pensar numa forma de auxílio a esses agricultores. Comentou 
que o outro assunto que quer abordar é sobre um projeto que aprovaram em fevereiro, 
solicitando a contratação de quatro motoristas, processo seletivo, emergencial, mas até hoje 
ninguém foi contratado. Disse que esta lei foi assinada no dia cinco de fevereiro e hoje é dia 
cinco de maio e não teve ninguém contratado, entretanto, a Câmara fez sua parte, eles 
Vereadores fizeram sua parte, aprovaram, mas até agora não tem contrato com ninguém. Falou 
ter feito um levantamento da Secretaria de Obras e Agricultura e informou que no município tem 
dez operados de máquinas, dez contratados. Questionou se sabem quantos motoristas estão 
disponíveis na Secretaria de Obras e Agricultura, afirmando ter um e um está afastado por conta 
da pandemia ou licença saúde, o que não sabe informar, mas hoje a Secretaria de Obras e 
Agricultura tem um motorista somente. Comentou que os operadores de máquinas estão 
deslocados para fazer o serviço de motorista, não que não seja função que eles não possam 
exercer, podem, mas a sua pergunta é: porque não contratar, se aprovaram nesta Casa? 
Salientou ter feito mais um levantamento dos serviços prestados de novembro do ano passado 
até a presente data, com base nos dados disponíveis no portal da transparência. Informou que 
tem um operador de máquinas que recebe salário de operador, que é maior que motorista, não 
sabe em números exatos, mas uns trinta porcento a mais, ele de novembro até a última 
postagem no portal da transparência tinha feito um atendimento de operador de máquinas, um, o 
resto como motorista. Assim, questionou o porquê de não contratar os motoristas e fazer com 
que os operadores façam o que precisam fazer. Afirmou que os operadores estão se superando, 
trabalhando em máquinas e em caminhões e se pensar em economia para o Município, 
questionou se não seria mais econômico contratar motorista e fazer com que ele faça sua parte, 
trabalhe na sua função e deixar o operador fazer o que ele sabe. Comentou que, pensando 
desta forma, durante quatro meses, este funcionário que citou anteriormente, custou quatro 
vezes mais para o Município, porque ele é operador de máquina e só fez serviço de motorista. 
Falou acreditar que precisam elogiar sim e vai aproveitar para elogiar a questão do leilão, a 
venda desses veículos, dizendo que para quem já está a mais tempo em Colinas sabe que anos 
atrás fizeram isso também, quando estava na Administração, adquiriram veículos da receita 
federal e na época também elogiaram, por isso, nada mais justo que elogiar, é um dinheiro que 



entra para o Município numa hora muito boa. Entretanto, afirmou não poder deixar de fazer esse 
comentário, porque é preciso ser crítico e ter uma noção certa e exata do que se fala, sugerindo 
aos colegas para, quem sabe, visitar a Secretaria de Obras e conversar um pouco com os 
servidores, os motoristas, operadores de máquinas para ver o que eles falam sobre esta questão 
toda, já que acredita que é interessante sempre saber os dois lados da moeda. Dito isto, 
comentou que gostaria de fazer mais uma observação, pois lhe chamou muita atenção essa 
semana quando viu um contrato. Salientou estarmos vivendo uma pandemia, todos falaram que 
é preciso ajudar o comércio local, fazer com que as pessoas gastem no Município, sendo que 
até aprovaram auxílio aos comerciantes e daí vê um contrato com uma empresa de Paverama 
para comprar cesta básica. Afirmou ter mercados em Colinas, que não foi feito licitação. Acredita 
que o Município poderia ser um pouquinho mais coerente, questionando o porquê de não ter 
feito orçamento com o pessoal daqui, só o pessoal de Colinas. Afirmou não concordar com isso, 
talvez alguém concorde, mas ele não, pois acha que o Município precisa valorizar quem é daqui. 
Comentou que isso já foi falado aqui, inclusive numa audiência pública, o que fizeram sobre a 
questão combustíveis, quando foi dito que é preciso valorizar quem é daqui porque o imposto 
fica aqui. Disse ser um desabafo, que acredita ser preciso tentar valorizar mais o comércio local. 
Silvia da Costa, do PTB, saudou a todos e disse querer falar um pouco sobre como está sendo 
feita a realização do combate ao Aedes Aegypti no Município. Acredita que todos devam estar 
acompanhando e sabendo que no Vale do Taquari há vários casos de dengue. Explicou que 
Colinas está fazendo um trabalho juntamente com as Agentes de Saúde e de Endemia, fazendo 
vistorias em terrenos, casas, sendo que coletaram quatro amostras de pontos de larvas nesses 
terrenos, encaminharam para análise e foi confirmado o foco do mosquito da dengue em 
Colinas. Falou que, desta forma, durante esta semana, estão sendo novamente realizadas 
vistorias com as gurias. Salientou aproveitar a oportunidade para pedir a colaboração de toda a 
população, pois a ideia é trabalhar as ações de prevenção e para isso precisam de toda a 
comunidade envolvida, cada um fazendo a sua parte. Disse que juntos poderão evitar um 
problema maior de saúde, pedindo para todos cuidar da saúde, porque o problema pode ser 
mais agravante. Após, comentou estarmos no mês de maio, mês das famílias, e o mês das 
famílias pretende abordar assuntos ligados ao convívio familiar, seja com crianças, com adultos 
e com os idosos. Explicou que a equipe do saúde estará oferecendo cuidados com ações 
intensivas de coletas de exames para mulheres, sendo que o agendamento dessas coletas e 
exames será intensificado, podendo assim a paciente agendar diretamente pelo whatsapp da 
recepção do Posto de Saúde, tirando suas dúvidas e escolhendo sua data para realizar o seu 
exame. Disse que mulher que se ama é mulher que se cuida. Informou que também está sendo 
realizada uma atenção especial para o paciente diabético, está sendo oferecido um atendimento 
médico e um acompanhamento com o paciente diabético. Finalizando, agradeceu a Secretaria 
da Agricultura pelo apoio oferecido para a comunidade da Linha Leopoldina em relação à 
chegada da internet de fibra óptica, favorecendo assim muitas famílias. Comentou que a 
comunidade está muito satisfeita com o atendimento recebido pela empresa Nexsul. Falou que 
famílias também foram até ela solicitando este pedido, sendo que, em contato com o 
Coordenador do Meio Ambiente foi informada de que a Secretaria da Agricultura estava 
intermediando este primeiro contato. Informou às famílias da comunidade da Linha Ano Bom Alto 
que já realizam este primeiro contato com a empresa MC Informática, para fins de oferecer uma 
internet de mais qualidade para a comunidade. Disse estarem aguardando boas notícias em 
poucas semanas. O Presidente Fabiel Zarth, do MDB, convidou o Vice-Presidente da Casa para 
dar continuidade aos trabalhos, podendo assim fazer uso da tribuna. Saudou a todos e disse 
querer inicialmente fazer um gancho no comentário do colega Rodrigo na última sessão, naquele 
caso do acidente na Rua Fernando Ferrari, envolvendo um operador de máquinas concursado, 
com relação aquele projeto rejeitado pela maioria dos Vereadores nesta Casa e as trinta horas 
que aquela comunidade, aquela rua ficou sem energia elétrica. Informou ter sido questionado por 
moradores, pois o Excelentíssimo Senhor  Prefeito Municipal teria dito que o acidente ocorreu 
porque a maioria dos Vereadores rejeitaram a contratação emergencial de operadores. Afirmou 
que os meios nunca justificaram os fins e questionou se esse acidente tivesse ocorrido com 
qualquer outro funcionário, o que espera que nunca mais ocorra, se a justificativa por parte da 
administração seria a mesma ou foi porque simplesmente ocorreu com o funcionário Wilmar. 
Salientou que teria sido muito mais prudente e responsável por parte da administração ter 
assumido a responsabilidade e ter agilizado o processo com a RGE.  Outro assunto abordado foi 
sobre o problema com a iluminação pública de led no Município, dizendo ter aguardado algumas 



semanas para falar dessa questão para ver se iria melhorar, mas só piorou. Disse que todos são 
sabedores que desde fevereiro e março do ano passado a iluminação de vapor de mercúrio foi 
substituída por led e desde então os problemas aumentaram e as reclamações começaram a 
surgir desordenadamente, pois todos os dias é procurado e questionado sobre essa questão da 
iluminação de led. Informou que teve luminárias que funcionaram uma semana, outras quinze 
dias, outras trinta dias e assim por diante. Afirmou que o problema persiste até hoje, levando às 
vezes trinta dias ou mais para a empresa vir consertar ou fazer os reparos na iluminação pública 
que é de direito do contribuinte, que paga mensalmente na conta de energia elétrica o percentual 
de iluminação pública. Pediu para a administração que se manifeste e resolva este problema o 
mais rápido possível. Finalizando, disse que, apenas para reflexão interna da Câmara e da 
comunidade, todos são sabedores da barbárie, aquela chacina que aconteceu no município de 
Saudades, no Estado vizinho de Santa Catarina, na manhã de ontem. Sugeriu que esse assunto 
fosse debatido com olhares um pouco mais próximo, pelo nossa comunidade, pela Câmara de 
Vereadores, pelo Conselho de Educação, pela Secretaria da Educação, para que isso não 
ocorre e espera também que isso nunca mais ocorra, esse tipo de chacina. Falou que aqui todos 
são pais ou a maioria é pai e mãe de família e às vésperas do dia das mães, uma barbárie 
desta, como aconteceu ontem, lhe faltam até palavras para colocar. Acredita que, quem sabe, 
possam discutir sobre isso, em uma audiência pública no Município, sobre alguma espécie de 
prevenção nesse sentido, para que esse tipo de episódio, esse tipo de cena não aconteça e 
espera também que isso nunca mais volte a acontecer aqui próximo. Projetos: Projeto de Lei 
CM n° 005/2021 – Concede homenagem de menção honrosa a Gudrun Ahlert Rahmeier, alusiva 
à Semana Municipal da Mulher e dá outras providências Aprovado por unanimidade. Em relação à 
Comissão Especial, que irá acompanhar e verificar os contratos e atos do Poder executivo 
durante a situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia do Covid-19, ficou decidido 
que as Bancadas apresentarão os representantes até o dia dez de maio na Secretaria da 
Câmara. Unanimidade ficou definido que serão dois membros do MDB, um do PTB e um do 
PROGRESSISTAS. 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 maio de dois mil e vinte 
e um, no mesmo local, às dezenove horas. Sala das Sessões da Câmara Municipal de 
Vereadores de Colinas, cinco de maio de dois mil e vinte e um. 
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