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Aos quinze dias 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 ausência da Vereadora Silvia, por motivos de saúde e a presença 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 18/2021, que foi aprovada por unanimidade. Tribuna: 
Sandra Fusiger, PTB, saudou a todos e disse querer se reportar as postagens deles nas redes 
sociais, eles, figuras públicas que têm o dever se de comunicar com a população, pois representam 
suas necessidades e devem retorno quando procurados para alguma solicitação. Falou considerar de 
grande responsabilidade uma manifestação pública em rede social, sendo assim, tem que ter 
procedência, tem que ser correta, oficial. Salientou repudiar as manifestações de manipulação social 
que confundem a verdade e distorcem os fatos. Pediu para a comunidade prestar mais atenção e 
tirar a prova do que é real e do que é criado para iludir o cidadão e se autopromover. Afirmou que 
muitas vezes é preferível ouvir um não da verdade, do correto, do que um sim da mentira, da intriga e 
do oportunismo. Disse querer comunicar ainda a sua querida comunidade, uma linda iniciativa da 
Secretaria da Educação em parceria com o Centro Cultural Morgenstern. Anunciou que está 
confirmada a primeira confraternização de Papais Noéis do Brasil, que será sediada pelo Município 
de Colinas, nos dias vinte e nove, trinta e trinta e um de outubro e fará parte dos eventos do festival 
da primavera. Informou que virão cerca de vinte Papais Noéis de todo o País, dos mais variados 
Estados, sendo que todos já estarão devidamente vacinados e ao chegar na cidade ainda farão a 
testagem rápida do COVID para uma segurança melhor. Falou que este evento tem uma grande 
importância para a nossa população, pois fará girar o comércio, aumentará o número de turistas e 
trará diversão à população, pois eles farão várias atividades de interação com o público durante a 
sua estada em Colinas. Informou que o festival da primavera e todos os eventos promovidos neste 
período acontecerão na Praça dos Pássaros, incluindo a escolha das soberanas do município, show 
de bandas, apresentação do grupo Morgenstern, banda municipal, entre outras atrações. Comunicou 
que o quiosque da praça está passando por reformas e estará restaurado antes do evento. 
Parabenizou mais uma vez o esforço dos envolvidos por conseguirem trazer essa inédita atração a 
Colinas, através da Secretaria da Educação e do centro Cultural Morgenstern, que, com toda a 
certeza, farão a alegria das crianças e dos adultos que ainda vivem esse espírito de magia. Ito Jacob 
Sipp, PROGRESSISTAS, saudou a todos e agradeceu ao Vereador Darlan que deu a ele a 
oportunidade de neste mês representar a comunidade colinense nesta Casa. Após, agradeceu de 
todo o coração o que o posto de saúde está fazendo nesta epidemia da COVID 19, pois nenhum dos 
idosos precisou sair de casa para fazer a vacina. Afirmou que isso é muito gratificante para os idosos 
colinenses. Comentou sobre o respeito que a comunidade teve em relação às decisões do prefeito 
com o uso de máscaras, pois foi difícil sair nas ruas de Colinas e encontrar alguém que não estava 
com máscara ou um estabelecimento comercial que não tivesse álcool gel para oferecer. Disse que 
isso é muito gratificante, muito bom, porque é difícil encontrar um lugar como a cidade de Colinas, 
com o respeito que as pessoas têm quando se coloca uma lei, a mesma é obedecida, assim como na 
Páscoa e Natal, pois depois do Natal tudo fica no lugar. Parabenizou a comunidade por isso. 
Projetos: Projeto de Lei n° 030-01/2021 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 
031-01/2021 – Dispõe sobre a política habitacional de interesse social do município, voltada para a 
população de baixa renda. 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. Retirado pelo autor.  Projeto de Lei n° 034-01/2021 – Altera o Parágrafo Único do 
Artigo 11 da Lei Municipal n° 367-03/99 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei n° 035-01/2021 – Altera o inciso III do Artigo 4º da Lei Municipal n° 1823-02/2018 e dá 
outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 036-01/2021 – Autoriza o Poder 
Executivo a efetuar abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.490.000,00 (um milhão, 
quatrocentos e noventa mil reais) e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de 
Lei n° 037-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo a efetuar abertura de crédito especial no valor de 



R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 
Emenda ao Projeto de Lei 038-01/2021 e Projeto de Lei n° 038-01/2021 – Institui e oficializa o 
Calendário de Eventos do Município para o ano de 2022 e dá outras providências. Retido pelo Líder 

de Governo. Requerimento de autoria do Vereador Rodrigo – Requerer licença para tratar de 
interesses particulares, pelo período de trinta dias, a contar de primeiro de outubro 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 seis de outubro de dois mil e vinte e um, no 
mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, quinze de 
setembro de dois mil e vinte e um. 
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