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Aos dezoito 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 16/2021, que foi aprovada por unanimidade. Tribuna: Silvia da 
Costa, PTB, saudou a todos e agradeceu a administração municipal pelo pedido atendido, a 
instalação de novos brinquedos infantis na Linha Leopoldina, solicitados a eles por algumas 
famílias daquela localidade, bem como da Linha 31 de Outubro e Ano Bom. Acredita que mais 
colegas também já tenham solicitado, dizendo que devem atender a todos, oferecendo assim às 
crianças um espaço seguro para brincar e ter uma infância feliz. Dando continuidade, disse 
querer falar um pouco sobre o projeto mil dias para mudar uma infância inteira, que começa 
fortalecendo os direitos para o bom desenvolvimento humano integral. Informou que no próximo 
sábado, dia vinte e um, na Escola Pequeno Mundo, no horário das nove e trinta as onze, 
acontecerá um encontro de gestantes, papais e mamães de crianças de zero a dois anos de 
idade, sendo que na oportunidade serão oferecidas diversas atividades, criando assim um 
vínculo afetivo maior entre pais e filhos. Explicou que a ideia dos encontros é discutir ações para 
potencializar o projeto mil dias em todos os setores, dos quais a criança faz parte, preparando 
melhor os pais para o futuro de Colinas, que são as crianças de hoje. “Colinas amiga da pessoa 
idosa”, salientou ser com imensa alegria e muita expectativa que vem falar sobre o lindo projeto 
de geriatria, que, com certeza, ajudará muito a população idosa colinense. Disse que Colinas 
tem trinta porcento de idosos, são homens e mulheres que construíram este lugar, que 
trabalharam para que Colinas existisse, com os quais têm responsabilidade e reconhecimento. 
Comentou que, para que possam melhorar ainda mais e atenção a esses seres humanos 
incríveis, é preciso qualificar cada vez mais a cidade em todas as áreas, seja na saúde, o 
desenvolvimento social, no atendimento, na cultura, esporte e lazer. Falou que esse projeto tem 
como objetivo atender todas as condições, cuidando e orientando pacientes idosos acima de 
sessenta anos, na estrutura da saúde do Município. Informou que o projeto visa a realização de 
trinta e dois atendimentos em geriatria, por estudantes de medicina e professores da cadeira de 
geriatria, além da disponibilização pela Univates, da realização de cinquenta exames relativos às 
especialidades. Explicou que os atendimentos serão realizados em um turno por semana, nos 
termos da proposta do atendimento geriátrico, sendo que para esses atendimentos e exames o 
valor mensal do contrato será de oito mil duzentos e cinquenta reais. Comentou que constitui 
objeto dessa parceira, a união das partes para realização do projeto geriatria, com a finalidade 
de possibilitar a comunidade atendimento e exames, desde que integrados no projeto. Após, 
disse querer deixar registrado um pouco sobre a sua experiência que viveu na última semana, 
indo à Brasília. Falou ter adquirido um pouco mais de conhecimento e aprendizado, novos 
caminhos e oportunidades de estreitar laços, fazendo parcerias para contribuir com o progresso 
de Colinas. Em relação à moção de repudio, disse que se ninguém se mexer o Rio Grande do 
Sul poderá ter duzentos e vinte e seis municípios a menos a partir de dois mil e vinte e cinco. 
Comentou que o principal risco é comprometer o atendimento aos habitantes nas localidades, 
que poderiam perder escolas, unidades básicas de saúde, hospitais, escritórios da Emater, 
Sindicatos, entre outros. Explicou que esses municípios, fatalmente passariam a receber menos 
recursos para a segurança da brigada militar, dos bombeiros e programas para a agricultura 
inclusive. Pediu aos colegas Vereadores para mobilizarem os deputados, senadores, seja por e-
mail, redes sociais ou por telefone, mas é preciso mobilização para impedir a aprovação dessa 
proposta de emenda à Constituição. Sandra Fusiger, PTB, saudou a todos e disse que seu 
pronunciamento hoje faz menção ao papel fundamental que eles, Vereadores, devem 
desempenhar para harmonia do processo político no atual formato da estrutura democrática 
vigente no Brasil. Falou que a eles, Vereadores, cabe a responsabilidade de fiscalizar a atuação 



do Poder Executivo sim, sempre propondo alternativas para o desenvolvimento pleno do 
Município onde atua. Comentou que são eles que cobram, discutem, conferem, duvidam, se 
contrapõem ou apoiam as ações do Prefeito, tornando assim possível o equilíbrio democrático 
entre o Legislativo e o Executivo. Salientou que a atuação deles também é caracterizada pelo 
diálogo com outras esferas do poder. Disse que o Vereador é o agente público eleito, mais 
próximo do eleitor e que, por essa razão, são eles que conhecem as principais necessidades da 
população que representam. Afirmou que tais necessidades devem ser expostas ao gestor 
municipal ou encaminhadas aos parlamentares estaduais ou federais, para que estes ajam junto 
aos governos estadual ou federal. Explicou que também cabe, naturalmente, ao legislador 
elaborar leis que regrarão a conduta da sociedade e de seus representantes. Disse que não são 
tarefas fáceis, pois, para executar de maneira adequada e eficiente a função deles, precisam 
estar muito preparados para tornarem-se conhecedores dos trâmites legais e das estruturas 
burocráticas da administração pública. Afirmou que a viagem delas a Brasília foi justamente para 
irem em busca de recursos que são em prol do progresso do município de Colinas. Informou que 
protocolaram ofício junto à Câmara dos Deputados e do Senado Federal, solicitando emendas 
parlamentares e apoio para investimento em diversas áreas, como saúde, turismo, agricultura, 
entre outras. Comentou que o objetivo maior foi o de estreitar laços e parcerias federais para 
captação de recursos solicitados. Disse que fizeram muitos contatos importantes e, mesmo à 
distância, poderão acompanhar o andamento das suas solicitações. Falou ter sido uma 
experiência inexplicavelmente significativa de muito aprendizado e de muitos elos estabelecidos, 
ficando a expectativa de muito retorno e a sensação de ter dado o melhor para o futuro de 
Colinas. Afirmou que obviamente esses retornos não serão imediatos, mas estão lá, 
representados, devidamente protocolados, com boas perspectivas de êxito. Explicou que na 
oportunidade de conversa com um parlamentar federal, foi lhes apresentado a necessidade de 
muito apoio quanto à Emenda Constitucional da PEC 188/2019, intitulada PEC do Pacto 
Federativo, que em seu artigo cento e quinze prevê a extinção de municípios com menos de 
cinco mil habitantes que não comprovarem, até o dia trinta de junho de dois mil e vinte e três, 
sua sustentabilidade financeira. Disse que sensibilizadas em manifestarem-se contrárias a essa 
proposta, a Vereadora Silvia e ela solicitaram encaminhar, através desta Casa, uma moção de 
repúdio que será assinada por todos os Vereadores presentes. Comentou estarem muito 
preocupados com os trabalhadores rurais e habitantes urbanos que atualmente tem a disposição 
excelentes serviços prestados pelo poder público, com o subsídio de máquinas para a 
agricultura, infraestrutura de estradas, um atendimento de alto padrão nas áreas da educação e 
saúde. Afirmou que isso seria um retrocesso ao crescimento econômico, não querem e não 
podem perder estas conquistas, por isso acharam por bem contribuir através dessa moção para 
que Colinas continue a prosperar e a se fortalecer cada vez mais como município.  Disse que 
outro fator é também por considerar que a PEC esteja equivocada em considerar a receita do 
município apenas os impostos municipais, ISSQN, ITPU e ITBI, por isso estão pedindo que 
sejam avaliados outros tributos e índices para a tomada de decisão final. Salientou esperarem 
também, com essa ação, despertar a mesma iniciativa nos demais municípios enquadrados na 
PEC. Dando continuidade, falou precisar mencionar também o projeto que foi apresentado hoje 
aos Vereadores, que firma o termo de parceria com a FUVATES, tendo como objeto principal um 
projeto pioneiro e lindíssimo de geriatria, dando possibilidade a atendimento e exames aos 
idosos do município, acima de sessenta anos. Disse que, como a colega Silvia já mencionou, 
Colinas tem trinta porcento da população idosa e nada mais justo e digno investir nas suas 
qualidades de vida. Parabenizou pela iniciativa. Para encerrar, sendo ela uma representante e 
atuante da educação, mencionou e parabenizou a Secretaria da Educação, através do 
Secretário Edelbert Jasper, pelo belo trabalho que vem realizando, não medindo esforços para 
elevar ainda mais a qualidade de ensino, buscando inovar sempre, ofertando o nível de ensino 
equivalente a escolas privadas da região. Comentou que a escola municipal possui um coplexo 
próprio para a educação infantil, oferta aulas específicas, com professores especializados, desde 
o jardim um, aulas de inglês, alemão, educação física, música, teatro. Mencionou que oferta 
aulas de agroecologia para as séries finais, conta com profissionais especializados, 
psicopedagoga, psicóloga, fonoaudióloga, oferece aulas de reforço no turno oposto ao escolar. 
Falou que recebem lanches saudáveis, balanceados, elaborados por uma nutricionista e feitos 
com muito amor pelas merendeiras. Informou que a educação no município retornou com as 
atividades em turno integral na EMEI e na educação infantil da EMEF desde o dia dezesseis, 
respeitando sempre os protocolos exigidos pela pandemia, e desde o início de maio, quando foi 



permitido voltar no sistema presencial, a EMEF foi uma das únicas escolas da região que 
conseguiu se organizar e chamar todos os alunos atendendo de forma presencial cem porcento. 
Afirmou que é preciso valorizar tudo isso. Parabenizou, desejando que muitos avanços mais 
venham pela frente. Disse estar orgulhosa em fazer parte desta equipe. Projetos: Projeto de 
Lei n° 028-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar brinquedos inservíveis e dá 
outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 029-01/2021 – Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a firmar o Termo de Parceira com a Fundação Vale do Taquari de 
Educação e Desenvolvimento Social – FUVATES e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. Moção de Repúdio: Moção de repúdio contra parte do texto da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 188/2019, intitulada PEC do Pacto Federativo, que inclui o art. 
115 aos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) com a previsão de extinção 
de municípios com até cinco mil habitantes que não comprovarem, até o dia 30 de junho de 
2023, sua sustentabilidade financeira. Aprovada por unanimidade. Requerimento de autoria do 
Vereador Darlan – Requerer licença para tratar de interesses particulares, pelo período de trinta 

dias, a contar de primeiro de setembro do corrente ano. Aprovado por unanimidade. Nada mais 
havendo, a presidente encerrou a sessão às dezenove horas e vinte minutos e convocou 
próxima sessão para o dia primeiro de setembro de dois mil e vinte e um, no mesmo horário e 
local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, dezoito de agosto de 
dois mil e vinte e um. 

 
 
 
 
FABIEL A. ZARTH                                  HEITOR SCHMIDT 
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