ATA 16/2021

Aos quatro dias do mês de agosto 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 15/2021, que foi aprovada por unanimidade. Tribuna: Silvia da
Costa, PTB, saudou a todos e disse querer destacar o bom trabalho que a Secretaria de Obras
vem realizando. Comentou que na sessão passada, informou a comunidade de Colinas sobre
algumas obras concluídas e outras já iniciadas e nesta noite quer informar a conclusão do
calçamento na estrada que dá acesso ao morro dos Rohsig. Segunda ela, calçamento da
estrada no sentido ao Roncadorzinho, dizendo que cerca de setenta metros desta via foram
revestidos com paralelepípedo, podendo assim ser oferecido mais segurança e agilidade no
escoamento daquela produção. Falou que, em conversa com munícipes, recebeu muitos elogios
do bom trabalho que está sendo realizado. Informou que outra obra, que está sendo iniciada
esta semana, é o calçamento com paralelepípedo na Linha 31 de Outubro, Serrinha, próximo à
família do Gedoz. Disse trabalharem sempre pensando em atender bem a todos, não
esquecendo de cuidar dos acessos dos agricultores, pois são eles que produzem grande parte
dos alimentos que estão em nossas mesas. Salientou que enfrentam desafios, dificuldades pelo
caminho, mas continuam sempre fazendo o melhor para o bem do povo colinense. Comentou
estarmos enfrentando temperaturas difíceis, o inverno nos castiga com frios, geadas e chuvas, e
os agricultores precisam conservar o acesso de suas propriedades para escoar suas produções.
Espera que possam dar continuidade ao bom trabalho que vem sendo realizado, oferecendo,
assim, os recursos necessários a esta Secretaria, como a contratação, a mão de obra, mais
operários, para poder atender o bem de todos e conservar a nossa cidade jardim. Valmir
Lagemann, MDB, saudou a todos e disse querer se dirigir às estradas do Município.
Primeiramente, desejou os parabéns para a administração pelo calçamento feito nos últimos
dias, que liga a Vinícola Vivente, no Ano Bom Alto, outro que liga a Sociedade do Ano Bom Alto,
bem como o calçamento de uma estrada vicinal que liga o asfalto da Linha Ano Bom com o
Município de Teutônia. Salientou querer também deixar registrado sobre a reunião que teve com
o prefeito de Teutônia, Forneck, solicitando a ele a possibilidade de fazer dois trechos asfálticos,
um que liga Ano Bom Alto e o outro a estrada de Linha Ano Bom Baixo. Disse que o prefeito
Forneck, como resposta, confirmou que os dois trechos seriam feitos, porém um poderia ser feito
mais tarde, sendo que o do Ano Bom Baixo seria o primeiro a ser feito. Dando continuidade,
falou querer deixar um pedido para a administração, que seja feito o calçamento das estradas da
Linha Ano Bom Alto, um trecho que fica nas proximidades de Hélio Altevogt e outra nas
proximidades dos tanques de água que abastecem a comunidade. Finalizando, parabenizou
todos os colonos e motoristas pelo seu dia que transcorreu no dia vinte e cinco. Marcelo
Schroer, MDB, saudou a todos e desejou os parabéns pelo excelente trabalho feito pela Emater,
trabalho que já vem acompanhando há muitos anos, fez parte disso alguns anos atrás, quando
implementaram e implantaram os alimentos da agricultura familiar no Município. Explicou que
isso foi feito na época deles e sabem da importância que a Emater teve para implantar isso há
alguns anos. Salientou que com toda essa explanação que a Emater passou a eles hoje, com
dados importantíssimos passados pelo Marcelo e a Cleide, volta a dizer novamente o que vinha
falando desde o início do ano, que nossos agricultores familiares merecem um atendimento e um
apoio especial da administração. Como sempre dizia, acredita que por intermédio da Covid, com
todas as dificuldades que tiveram, principalmente em relação a merenda escolar, muitos
agricultores deixaram de receber, pois não puderam fornecer seus alimentos porque não havia
aula. Afirmou que existe sim a importância de ajudá-los, com toda a certeza. Em relação ao
projeto vinte e dois, do jardim mais bonito, disse esperar, realmente, que a administração faça a
sua parte, porque as praças e locais públicos do município estão muito, mas muito

abandonados. Comentou que votaram, a um ou dois meses atrás, um termo de parceria com a
Univates, mas não viram nada disso ainda, pode ser que estão trabalhando nessa questão, mas
o mínimo precisa ser feito. Salientou ter muito receio, principalmente na Praça dos Pássaros,
pois a quadra de areia está totalmente abandonada, a tela está toda rasgada, os postes estão
quebrados e as crianças estão lá jogando, podendo a qualquer hora cair um poste em cima
delas, daí quer ver o que irá acontecer. Falou que o projeto de jardim mais bonito incentiva os
moradores a deixar os jardins bonitos, as casas bonitas, mas a administração precisa dar o seu
exemplo, não adianta querer que a população faça e deixar os locais públicos desta forma. Disse
entrar na outra questão, do projeto vinte e sete, sobre a contratação de dois operários
especializados. Espera que se faça realmente esta contratação o mais breve possível, para que
possam ajudar arrumar isso a deixar as praças e os locais públicos bonitos e que os turistas que
vêm para Colinas, possam elogiar nossa cidade. Comentou que, conforme a explanação da
Emater, eles também trabalharam muito a parte turística, entretanto, a administração precisa
fazer sua parte, deixar os locais com a infraestrutura boa, jardins bonitos, canteiros floridos, isso
faz parte. Espera que não demorem em contratar esse dois operários especializados o tanto que
estão demorando em contratar motorista. Disse que, assim como a Silvia falou, agora vem
inverno, é preciso arrumar as estradas, fazer, entretanto, aprovaram em fevereiro a contratação
de até cinco motoristas e até agora não contrataram ninguém. Informou que o parque de
máquinas está com dez, onze operadores de máquinas e um motorista somente, questionando o
porquê disso. Falou que precisam agilizar um pouquinho, que realmente contratem logo essas
pessoas, para que possam trabalhar e fazer o que precisa ser feito dentro do Município.
Projetos: Projeto de Lei n° 022-01/2021 – Autoriza a Promoção do Concurso “Jardim Mais
Bonito”, edição 2021, define premiação e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei n° 023-01/2021 – Altera o artigo 1º da Lei Municipal n° 1918-04/2020 e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 024-01/2021 – Autoriza o Poder
Executivo a efetuar abertura de Crédito Especial no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)
e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 025-01/2021 –
Acrescenta parágrafo único no artigo 14 da Lei Municipal nº 377-03/99 e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 026-01/2021 – Altera o parágrafo único do artigo
14 da Lei Municipal n° 988-03/2007 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei n° 027-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencial e
temporariamente para atender excepcional interesse público, operário especializados, e dá
outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei CM n° 007/2021 – Institui o
projeto “Escola amiga dos animais” no âmbito do Município de Colinas. Aprovado por
unanimidade. Moção de Apoio: Moção de Apoio à aprovação do Projeto de Lei nº 147/2021,
em tramitação na Assembleia Legislativa do RS, que dispõe sobre a unificação dos quadros de
pessoal e institui o Plano de Carreira, Cargos, Funções e Remunerações dos servidores efetivos
do Poder Judiciário Estadual e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo, a presidente encerrou a sessão às dezenove horas e quarenta minutos e convocou
próxima sessão para o dia dezoito de agosto de dois mil e vinte e um, no mesmo horário e local.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, quatro de agosto de dois mil
e vinte e um.
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