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Aos vinte e um dias do mês de julho 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 feito um minuto de silêncio em memória à ex-primeira-dama e ex-secretária da 
Saúde de Colinas, Cristina Keller, falecida no dia dezessete de julho. Ata: Foram postas em 
votação as Atas 13/2021 e 14/2021, que foram aprovadas por unanimidade. Tribuna: Silvia da 
Costa, do PTB, saudou a todos e agradeceu a Secretaria de Obras pelo bom trabalho que vem 
desenvolvendo, citando o calçamento na estrada que dá acesso aos moradores próximo ao 
morro do Morreto. Explicou que esta obra concluída oferecerá melhor acesso aos pedestres e 
veículos que sofriam com acesso ao chão batido. Citou também, na Leopoldina, o alargamento e 
colocação de tubos para escoamento da água da chuva na estrada, oferecendo assim mais 
segurança aos veículos e melhores condições de tráfego naquele trecho. Falou também do 
calçamento, melhorias muito necessárias, na estrada da Linha Ano Bom Alto, em dois pontos, 
localidade na qual vivencia o seu dia a dia, trabalhando como agente de saúde. Informou que 
também está sendo concluída mais uma obra, a calçada de passeio na Rua Arlindo Machado, e 
vem em benefício de todos os moradores daquela localidade. Disse ser com muita alegria que 
anunciam para as famílias da estrada que liga o Ano Bom à Leopoldina, após a Aneli Serves, 
estrada popular dos morro do Rohsig, o início do calçamento com paralelepípedo. Salientou que 
continuarão fazendo sempre o melhor pelo bem do povo colinense, parabenizando a Secretaria 
competente e aos envolvidos pelo bom trabalho que sempre vêm desenvolvendo, que possam 
dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado, oferecendo os recursos necessários para 
assim manter as estradas bem conservadas como sempre foi, pois precisam continuar e não 
podem parar. Comentou falar um pouquinho também sobre o recolhimento do lixo eletrônico no 
município, informando que no dia catorze e quinze foi realizada mais uma coleta do lixo 
eletrônico no interior e no centro do Município. Disse que ela, preocupada com o meio ambiente, 
procurou colaborar levando informações de como procederia a coleta, pois procurou o setor 
responsável do meio ambiente para mais informações e assim poder informar os moradores do 
município.  Explicou que no interior o lixo eletrônico foi recolhido pelo caminhão nas sociedades, 
conforme o combinado, já na cidade a orientação foi passada para ser deixado no local 
adequado da prefeitura. Informou que a população que ainda não teve o lixo eletrônico recolhido 
para descarte deve aguardar uma próxima divulgação. Comentou que a próxima etapa será uma 
atenção ao destino dos vidros, que estará sendo divulgado com mais informações nas redes 
sociais. Dando continuidade explicou sobre o que é o Prêmio Verde, dizendo que a Secretaria da 
Agricultura premia os produtores que apresentam o talão do produtor, sendo que cada produtor 
recebe uma cautela e quem trouxe embalagens de agrotóxicos também recebe uma cautela 
para participar do sorteio. Disse que os prêmios são doações feitas pelos comércios, 
colaboradores e pelas propriedades. Agradeceu a todos por contribuírem e falou que nesta 
sexta-feira, dia vinte e três, acontecerá o sorteio desse Prêmio Verde. Sandra R. Fusiger, do 
PTB, saudou a todos e informou que irão votar o PPA, Plano Plurianual de investimentos, para o 
quadriênio de dois mil e vinte e dois a dois mil e vinte e cinco, que ficou baixado na última 
sessão para uma análise mais detalhada. Disse que pôde verificar um propósito sério de metas 
e objetivos e torce para que uma grande parte delas seja atingida em toda a sua dimensão, nas 
mais diversas áreas da administração. Salientou querer se referir em especial aos objetivos e 
ações na gestão da cultura, quem vem ao encontro da indicação do seu colega Paulo, no dia de 
hoje, onde está previsto e incluso a revitalização, conservação, manutenção e restauração do 
patrimônio histórico, artístico e cultural do município, em que entra a questão das reformas da 
Casa de Cultura do Município. Falou que já foi feito o levantamento dos reparos que a Casa 
necessita e, mesmo verificando que a estrutura permanece boa, serão necessários reparos no 



assoalho, troca de aberturas e no telhado. Disse ser uma bandeira pela qual também luta, pois já 
havia solicitado essa reforma, assim como os demais colegas Vereadores já haviam feito 
anteriormente, sendo que, felizmente ela já está prevista e inclusa no PPA e será realizada 
conforme recursos próprios disponíveis o mais breve possível. Salientou que gostaria de 
mencionar ainda as várias melhorias realizadas nos últimos dias pela Secretária de Obras, 
citadas já pela Vereadora Silvia, dentre elas, várias ruas calçadas e estradas alargadas. 
Parabenizou o trabalho realizado, através do Secretário de Obras, Odilo da Costa, dizendo que 
essas melhorias continuarão nos próximos dias, pensando sempre bem estar e qualidade de 
vida do munícipe. Após, prestou os seus sentimentos à família enlutada de Cristiane Keller, ex-
primeira-dama e também Secretária da Saúde, dizendo ficar a sua gratidão pelo legado deixado 
e dedicação ao Município. Finalizando, parabenizou a todos os colonos e motoristas pelo seu dia 
a ser comemorado no próximo domingo, dia vinte e cinco. Disse que os mesmos são exemplo de 
dedicação, trabalho, competência e perseverança, produzindo ou transportando os alimentos no 
campo ou na estrada, testemunham desafios e os enfrentam com coragem e sabedoria. 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 comentar, 
inicialmente, sobre o projeto vinte e um, que foi aprovado por esta Casa em sessão 
extraordinária, na última sexta-feira, quando autorizaram o Poder Executivo a firmar convênio 
com o Governo do Estado, no âmbito do Programa Pavimenta. Salientou esperar e torcer que o 
Município seja contemplado nesse Programa para que realmente faça jus à mensagem 
justificativa do projeto de lei, onde dizia: “para dar continuidade à pavimentação asfáltica da 
Linha Westfália”. Questionou qual continuidade, se a primeira parte da obra, iniciada antes das 
eleições no ano passado está parada a mais de um ano e ninguém mais toca no assunto. Disse 
achar muito estranho, ou a obra era eleitoreira, porque para ele, dar continuidade, é continuar, 
ligar, emendar alguma coisa que está pronta e não simplesmente colocar uma placa de obra na 
entrada da comunidade antes das eleições e depois deixar tudo abandonado. Comentou que 
outro assunto que quer abordar e compartilhar com os Vereadores e toda a comunidade, em 
nome da Bancada do MDB, é sobre mais uma indicação parlamentar conquistada para o 
Município, no valor de cem mil reais, através do gabinete do Deputado Federal Alceu Moreira. 
Explicou que na oportunidade em que esteve em Brasília, no mês de fevereiro, solicitaram 
recursos a serem investidos em câmeras de videomonitoramento para uma maior segurança dos 
munícipes e dos comerciantes, sendo que hoje, com muita alegria e satisfação, anunciam esta 
conquista para a comunidade. Disse quererem, mais uma vez, agradecer o empenho e a 
dedicação do Deputado Alceu Moreira em prol do crescimento e do desenvolvimento de todos os 
menores municípios. Finalizando, salientou querer, em nome da Executiva do partido, dos 
colinenses, externar os mais sinceros sentimentos aos amigos e, principalmente, aos familiares 
da ex-primeira-dama e ex-secretária da Saúde, Cristiane Keller, que veio a óbito no último 
sábado, dia dezessete, deixando a comunidade de Colinas enlutada. Pediu a Deus que conforte 
o coração de todos, principalmente dos seus familiares e que a Cris descanse em paz.            
Projetos: Projeto de Lei n° 018-01/2021 – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 
2022-2025 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Indicações: Indicação n° 
014/2021 – de autoria do Vereador Paulo Roberto – Indica ao Poder Executivo que, através de 
Secretaria competente, estude a possibilidade reformar a Casa da Cultura. Aprovada por 
unanimidade. Requerimento – As Vereadoras Sandra R. Fusiger e Silvia Patrícia da Costa, do 
PTB, no uso de suas atribuições vêm requerer autoriza plenária, com percepção de diárias e 
passagem área, para se afastar do Estado, pelo período de primeiro a quatro de julho do 
corrente ano, com o objetivo de deslocamento à Capital Federal. Aprovado por unanimidade. 
Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão às dezenove horas e vinte minutos e 
convocou próxima sessão para o dia quatro de agosto de dois mil e vinte e um, no mesmo 
horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, vinte e um de 
julho de dois mil e vinte e um. 
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