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A Vereadora Sandra Fusiger, do PTB, saudou a todos e disse querer usar o seu 
espaço, como usa costumeiramente, para transmitir informação. Segunda ela, são 
informações que busca sempre uma a uma, com a pessoa responsável, para poder 
passar com propriedade a todos, porque a comunidade deve ter acesso a todo o tipo 
de esclarecimento. Falou que o primeiro assunto que quer abordar e deixar a 
comunidade a par é sobre o projeto de lei que está nesta Casa hoje para apreciação e 
aprovação, que autoriza firmar um termo de parceira com a FUVATES, mantenedora 
da UNIVATES. Comentou que este termo de parceira tem como objetivo desenvolver 
o projeto “Identificando Talentos Esportivos”, sendo que as atividades que serão 
desenvolvidas na Univates substituirão disciplinas de educação física constante no 
currículo dos alunos do sexto ao nono ano, da rede municipal de educação do 
Município. Falou que as despesas decorrentes da execução do projeto serão 
atendidas pelos recursos do FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. Informou que esse 
recurso o Município recebe de acordo com o número de estudantes que estão 
matriculados em sua rede de educação básica. Disse que é um projeto piloto e, 
primeiramente, justamente pela despesa ser paga através desse fundo, do FUNDEB, 
abrangerá os alunos da rede municipal. Entretanto, informou que ficou acordado em 
reunião que a direção da Escola Estadual irá pleitear junto à CRE, Coordenadoria 
Regional da Educação, que é a entidade mantenedora da Escola e responsável pelo 
controle de gestão de recursos, alguma possibilidade de viabilizar e estender o projeto 
também aos alunos da Escola Estadual. Comentou que o Secretário da Educação, 
Edelbert Jasper, se propôs a explicar o projeto na Coordenadoria, para tentar atender 
também a estes alunos, sendo assim, conta com a aprovação do projeto pelos seus 
colegas. Salientou que o próximo assunto é sobre os serviços prestados pela Brigada 
Militar de Colinas, pois já foi procurada por muitos munícipes que estavam em dúvida, 
fazendo diversos questionamentos, sendo que, assim como eles, também não tinha 
todas as respostas, desta forma, resolveu se inteirar mais, falando com os 
brigadianos. Explicou ter marcado uma reunião, quando pode entender bastante sobre 
o funcionamento e o papel da Brigada, foi muito bem recebida, muito bem orientada e 
acha de suma importância estar repassando todo esse suporte à comunidade. 
Informou que o principal papel da Brigada Militar é atuar no policiamento ostensivo, 
garantindo a segurança e a ordem pública nos Municípios do nosso Estado. Disse que 
a Brigada Militar tem um papel essencial, pois representa o braço público estadual no 
cumprimento do seu dever, baseado em seus valores, ressaltando o comprometimento 
e o profissionalismo na forma de proteger a sociedade. Falou que, além de suas 
atribuições cotidianas, a BM exerce várias outras tarefas, tendo como objetivo atuar, 
orientar e colaborar com todos os segmentos da sociedade. Salientou saberem muito 
bem que, como são moradores de um Município pequeno, estabelecem relações mais 
próximas e podem ser muito bem atendidos, sendo que muitas vezes nem se dão 
conta de estarem recebendo muito além do que uma prestação de serviços, mas uma 
palavra amiga, um conselho, um atendimento todo especial, que se faz possível por 
morarem num Município consideravelmente seguro e com baixo índice de 
criminalidade. Falou que com isso, por inúmeras vezes, solicitam e recebem auxílio da 
Brigada Militar, sem ser essencialmente serviços deles, mas fazem questão de estar 
ali acalentando o munícipe quando forem solicitados e não estiverem atendendo 
nenhuma outra ocorrência. Disse que, na sua conversa com os comandantes da 
Brigada Militar de Colinas e Imigrante, eles relataram seu dia a dia, suas dificuldades, 
suas escalas, quando pode perceber que há muita vontade de fazer o melhor por cada 
um. Entretanto, informou que há também um cumprimento de hierarquia do seu 
comando, que dá as coordenadas e eles devem obediência a elas, priorizando o 
serviço que lhes é solicitado. Explicou que trabalham sempre em dois soldados, 
dividindo-se sempre entre Colinas e Imigrante, possuem para contato um telefone fixo 



na sede de Colinas e um telefone celular da operadora Vivo que muitas vezes, quando 
estão em Imigrante, fica sem sinal, por isso oferecem também uma número de celular 
da TIM para poderem ser localizados no Município vizinho, quando necessário. Disse 
que contam atualmente com três soldados no efetivo de Colinas, sendo cinco no total, 
porém um se aposentou recentemente e um sofreu um acidente e foi realocado em 
outro setor no Comando de Estrela. Falou estarem esperando que no mais tardar, até 
novembro, o efetivo esteja completo. Explicou que o objetivo da sua abordagem é 
prestar o seu reconhecimento à BM de Colinas, sua disposição em ajudar, em 
colaborar, em ter eles como parceiros, pois eles são essenciais para a comunidade e 
estão sempre dispostos a prezar pela vida dos cidadãos. Frizou ainda que quando não 
conseguirem contato direto e imediato com eles e ficarem frustrados, com todo o 
direito, certamente é porque estavam em outra ocorrência, mas não porque quiseram 
negar o atendimento. Comentou que nesta conversa percebeu algumas dificuldades 
pontuais e que podem ser melhoradas, sendo que irá pleitear algumas melhorias junto 
ao Governo do Estado para melhorar atendimento à comunidade. Disse que, o 
principal que quer deixar registrado, é que tenham a Brigada Militar como uma 
parceira, alguém que sempre estará aqui para prestar um bom serviço à comunidade. 
Falou que, às vezes, não será imediato, pois o Estado não dá todas as condições para 
isso, sendo preciso se ajudar enquanto comunidade. Informou que atualmente, para 
agilizar, é possível fazer registros de ocorrências, BO, online, quando cada um pode 
preencher o momento do fato ocorrido e já entra diretamente no sistema. Afirmou que 
se quiserem maiores informações cobre isso, os soldados certamente as fornecerão. 


