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Ao primeiro dia do mês de setembro 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 do Vereador Ito Jacob Sipp, que assumiu uma vaga na 
Câmara de Vereadores, pelo período de trinta dias, a contar do dia primeiro de setembro de dois 
mil e vinte e um, em substituição ao Vereador Darlan Araí Messer, que se licenciou para tratar 
de interesses particulares. Ata: Foi posta em votação a Ata 17/2021, que foi aprovada por 
unanimidade. Tribuna: Silvia da Costa, PTB, saudou a todos e parabenizou a Administração 
Municipal, a Secretaria de Saúde e o Conselho de Saúde pelo acolhimento dos alunos de 
medicina da UNIVATES, durante a programação de abertura do Projeto Geriatria que aconteceu 
no dia vinte e quatro. Explicou que durante a programação os alunos e professores tiveram um 
momento para conhecer um pouco da história de Colinas, a história do estilo de vida dos idosos, 
os sistemas de atendimento, as instalações da unidade básica de saúde, quando teve a 
oportunidade de acompanhar. Comentou que, preocupados com a saúde de todos e assim 
poder oferecer mais qualidade de vida para a grande população idosa, Colinas estabeleceu uma 
parceira com a UNIVATES, oferecendo assim gratuitamente, para a população acima de 
sessenta anos, atendimentos, avaliações e tratamentos de saúde na área de geriatria. Informou 
que os atendimentos já iniciaram ontem, terça-feira, no turno da manhã, no posto de saúde com 
a equipe da saúde oferecendo a estes estudantes o suporte necessário para assim melhor 
atender os idosos. Disse que serão oito atendimentos por semana, a nível ambulatorial, 
colocando a forma de atendimento. Falou que a equipe de saúde esteve reunida na última 
quinta-feira, quando foi explicada essa forma, sendo que, primeiramente os pacientes idosos 
terão uma avaliação clínica, quando essa equipe entender que haja necessidade de um olhar 
multidimensional sobre o idoso, aqueles pacientes que fazem uso de muitos medicamentos 
contínuos, com dificuldades em administrar dimensões, sendo desde o seu cuidado físico, 
mental cognitivo e social. Explicou que as agentes de saúde entrarão em contato com o paciente 
e um familiar informando o dia e a hora do atendimento, formando assim o elo entre a saúde e 
família, levando o cuidado e todas as orientações necessárias. Disse ser necessário que as 
famílias estejam presente e possam acompanhar o seu idoso nas consultas e atendimentos 
necessários. Salientou que idosos são essas pessoas que criaram o município e nada mais justo 
cuidar de quem sempre cuidou da gente. Informou que na quinta-feira, dia vinte e seis, 
terminaram a vacinação para os pacientes acima de dezoito anos, com a primeira dose, já os 
idosos estão todos vacinados com a segunda dose e imunizados. Comentou que agora farão a 
repescagem daqueles pacientes que por algum motivo não fizeram a primeira dose, os quais 
serão convidados a fazer a sua dose. Disse que no mês de setembro estarão refletindo o desafio 
dos idosos, podendo assim melhorar o cuidado para essas pessoas que nos criaram e nos 
cuidaram, seres humanos responsáveis pelo que somos hoje. Falou que no dia de hoje iniciou o 
curso de cuidado dos idosos, com investimentos municipais, e estão já com duas turmas 
fechadas com homens e mulheres para assim poder atender bem a população, ofertando saúde, 
convivência, mais qualidade de vida e fortalecimento de vínculos familiares. Afirmou que 
precisamos nos cuidar e cuidar de todos. Quanto ao projeto que dispõe sobre a política 
habitacional de interesse social do município, voltada par a população de baixa renda, salientou 
ver ser de grande importância, pois muitos colinenses esperam e sonham um dia em ter a sua 
casa própria. Disse que muitos estão ansiosos para isso acontecer logo, dentro os parâmetros 
adequados, podendo assim atender as necessidades que precisam, atendendo o interesse 
social, podendo assim a população ter a oportunidade e a dignidade de sua própria casa. 
Afirmou ser boa a preocupação da administração, tendo esse olhar e espaço bonito sendo 
oferecido, pois é gratificante e importante a conquista da moradia própria, sonho de muitos. 



Sendo assim, pediu para todos analisarem juntos todas as condições, pensado no bem de todos.        
Sandra Fusiger, PTB, saudou a todos e disse que há um tempo aprovaram nesta Casa um 
termo de parceria entre a prefeitura municipal e a UNIVATES, através do seu curso de 
arquitetura e urbanismo, em busca de uma qualificação para as praças da nossa cidade jardim. 
Informou que para viabilizar esse concurso de ideias dos estudantes e buscar identificar 
potencialidade de cada um dos espaços contemplados, que foram a praça da entrada, a Praça 
dos Pássaros e a Zoovegetal, a administração municipal, bem como a UNIVATES, querem ouvir 
a comunidade colinense em relação a que tipo de melhorias gostariam de visualizar em cada 
espaço. Explicou que para isso foi aberta uma pesquisa, através de um questionário, que poderá 
ser acessado através de um link divulgado nas redes sócias da página da prefeitura, pois será 
muito importante e válida a participação de cada um. Após, disse que, como frequentadora da 
tenda legal, citando a presença do proprietário na sessão, precisa parabenizar a iniciativa do 
proprietário do empreendimento, Vitor Hollmann, que juntamente com os parceiros José Paulo 
Bock e João Guilherme Röhsler, também empreendedores do Município, realizaram o plantio de 
flores na praça da entrada, para contribuir com o embelezamento, louvável atitude. Informou à 
população que as atividades do coral municipal de Colinas foram retomadas e os ensaios 
acontecem às quintas-feiras, às dezenove e trinta horas, na Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana de Colinas, sob a regência de Leandro Ahlert, sendo que interessados podem se 
inscrever na Secretaria da Educação. Disse que estão sendo retomadas também as atividades 
do Centro Cultural Morgenstern, no mês de setembro, após um ano e meio paradas em função 
da pandemia. Explicou que retornarão os ensaios com os seus grupos de danças folclóricas 
alemãs em todas as categorias, desde crianças de quatro anos, passando por adolescentes, 
jovens, adultos, chegando até a melhor idade, os idosos. Comentou que tem uma nova 
categoria, a kinder, da qual crianças a partir dos quatros anos já poderão participar. Disse que os 
dias e horários dos ensaios de cada categoria estão sendo informados através de um 
comunicado, encaminhado para os alunos das escolas do Município e os bilhetes poderão ser 
devolvidos nas secretarias das escolas com as fichas de inscrições preenchidas. Salientou que, 
como dizem os instrutores, não é necessário saber dançar, basta ter vontade, disponibilidade de 
participar dos ensaios. Falou que estão todos convidados a participar, ajudando a construir e 
planejar o futuro da entidade que já completa trinta e um anos de existência, fortalecendo cada 
vez mais o folclore do Município. Finalizando, fez uma menção especial a todos os conselheiros 
tutelares do Município de Colinas. Informou que no dia vinte e oito de agosto o Conselho Tutelar 
de Colinas completou vinte anos de atividade no município. Disse que o exercício dessa função 
é fundamental para o cumprimento, a garantia, promoção e proteção dos direitos da criança e do 
adolescente. Salientou que, atuantes vinte e quatro horas por dias, durante todos os dias da 
semana, mesmo em época de pandemia, os Conselheiros Tutelares se mantêm a disposição 
das demandas da comunidade em geral, sempre em prol dos diretos das crianças e 
adolescentes, contra qualquer ação ou omissão que resulte da violação dos diretos 
estabelecidos pelo estatuto da criança e do adolescente. Parabenizou os conselheiros pelo 
envolvimento com a comunidade e agradeceu pelos serviços tão importantes prestados até hoje. 
Projetos: Projeto de Lei n° 030-01/2021 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Baixado para análise das comissões. 
Projeto de Lei n° 021-01/2021 – Dispõe sobre a política habitacional de interesse social do 
município, voltada para a população de baixa renda. Baixado para análise das comissões. 

Projeto de Lei n° 032-01/2021 – Acrescenta o Parágrafo Terceiro no Artigo 19 da Lei Municipal 
n° 1384-04/2012 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 033-
01/2021 – Altera o Parágrafo Único do Artigo 11 da Lei Municipal n° 367-03/99, cria o Parágrafo 
1° e 2° e dá outras providências. Baixado para análise das comissões.  Nada mais havendo, a 
presidente encerrou a sessão às dezenove horas e vinte minutos e convocou próxima sessão 
para o dia quinze de setembro de dois mil e vinte e um, no mesmo horário e local. Sala das 
Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, primeiro de setembro de dois mil e 
vinte e um. 

 
 
 
 
FABIEL A. ZARTH                                  HEITOR SCHMIDT 
Presidente                                                                      Secretário        
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