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Aos seis dias do mês de outubro 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 em exercício 
Juliano Kohl, substituindo o Presidente, Vereador Fabiel Zarth, que está de licença saúde pelo 
período de doze dias, a contar do dia trinta de setembro, saudou a todos e invocando a proteção de 
Deus iniciou os trabalhos. Inicialmente, foi realizada a posse da Vereadora Medoli Casagranda Sgari, 
que assumiu uma vaga na Câmara de Vereadores, pelo período de trinta dias, a contar do dia 
primeiro de outubro de dois mil e vinte e um, em substituição ao Vereador Rodrigo Horn, que se 
licenciou para tratar de interesses particulares. Também assumiu uma vaga na Câmara de 
Vereadores, o Vereador Paulo Cesar Miranda, do dia quatro ao dia onze de outubro, em substituição 
ao Vereador Fabiel Zarth, que se encontra de licença saúde. Ata: Foi posta em votação a Ata 
19/2021, que foi aprovada por unanimidade. Correspondência: Ofício GP n° 166-01/2021, 
informando recebimento de crédito de dois recursos financeiros nos valores de cem mil reais cada, 
recebidos através de emenda federal dos Deputados Alceu Moreira (MDB) e Onyz Lorenzoni (DEM). 
Tribuna: Silvia da Costa, PTB, saudou a todos e disse estarem no mês de outubro, mês de 
conscientização ao cuidado com a saúde da mulher, sendo que a equipe de saúde oferece 
orientações e cuidados. Explicou que o objetivo principal é alertar as mulheres e a sociedade sobre a 
importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Informou que hoje no 
município existe uma média de trezentos e oitenta e duas mulheres na faixa etária de cinquenta a 
sessenta e nove anos que devem realizar mamografia a cada dois anos. Disse que são cerca de 
cento e oitenta e uma mulheres que necessitam realizar mamografia a cada ano. Comentou que, com 
cento e vinte mamografias disponibilizadas pelos SUS, as restantes são pagas pelo Poder Público 
Municipal através do CONSISA. Falou que é importante lembrar essa noite que a média de espera 
para realização dessas mamografias dificilmente ultrapassa os trinta dias, diferente até de alguns 
planos de saúde que tem por aí, pois encaminhou o seu pela Unimed e está mais de trinta dias 
esperando. Disse ser importante sempre entender que os pedidos de mamografia devem ser 
solicitados conforme o protocolo do Ministério, sendo assim, quem deve realizar as mamografias são 
as mulheres de cinquenta a sessenta e nove anos, as quem tem histórico familiar ou que já tiveram 
câncer de mama, aquelas que estão com alguma suspeita avaliada pela enfermeira ou médico. 
Salientou que a Secretaria de Saúde tem realizado coleta e solicitações de mamografias desde o 
mês de maio, com maior intensidade após as piores fases da pandemia. Informou que para outubro 
fará coletas de pré-câncer, solicitações de mamografia que podem ser feitas na recepção da unidade 
ou com agendamento com as agentes de saúde. Comentou que, além disso, o atendimento especial 
para trabalhadoras acontecerá no sábado, dia dezesseis de outubro, pela manhã, oportunidade em 
que poderão oferecer mais cuidados com a saúde de todas. Disse às mulheres que sozinhas são 
pétalas, mas juntas são rosa, pedindo para se cuidarem e aproveitar o outubro rosa para agendarem 
seus exames. Finalizou dizendo que “prevenir é um ato de amor com você, com o seu corpo e com 
todos que te amam”. Sandra Fusiger, PTB, saudou a todos e disse deixar registrado no seu espaço 
as atividades que envolvem a área da educação na constante busca da tão importante valorização 
dos profissionais da área e todo o entorno escolar. Comentou que muitas parcerias estão sendo 
feitas pelas escolas através do projeto da saúde 1000 dias. Informou que na EMEI houve uma 
palestra para os pais com a renomada contadora de histórias Cristina Spellmeier Muller, segunda-
feira, referente ao projeto Contando e Encantando, que contemplará maravilhosas atividades do 
mundo da leitura envolvendo alunos e pais. Falou que está sendo proporcionado ainda um workshop 
de cinco horas direcionado à educação infantil, que abrange educadores da área das escolas do 
município. Disse que para o início do próximo ano letivo estão sendo buscados cursos e formações 
para todos os profissionais da educação, dentro das suas áreas da educação. Informou que no dia 
quatorze de outubro, às dezoito horas, será ofertada pela Secretaria Municipal a Educação uma 
programação especial a todos os profissionais da educação, em comemoração ao dia do professor, 
muito merecido, segundo ela. Falou querer aproveitar também para convidar os empreendedores do 
Município  que  façam sua inscrição, caso queiram se habilitar a fazer uso das casinhas na Praça dos  



 
Pássaros, no período de oito a quatorze de outubro, junto à Secretaria Municipal da Educação, 
Turismo e Desporto de Colinas. Disse que, maiores detalhes de como se inscrever para proceder, se 
encontram no site do Município ou através dos fones da referida Secretaria. Após, disse querer 
deixar claro que não por ser Vereadora da situação que ela não cumpra o seu papel de fiscalizadora, 
pois todos os dias recebe whatsapp, é barrada na rua para indicar alguma coisa ou para sugerir 
alguma coisa. Afirmou sempre procurar o órgão competente para ver de que maneira podem 
resolver, que não é só rasgação de seda, vir nesta Casa, dizer que está tudo lindo, maravilhoso, 
fiscalizam sim, sendo que seus colegas também sabem disse, cobram sim, mas sempre no devido 
local, pois acha que aqui não é o local de ficar lavando roupa suja. Valmir Lagemann, MDB, saudou 
a todos e disse querer deixar registrada a sua indicação ao Poder Executivo. Comentou que na 
primeira, deixa indicada a possibilidade de instalar uma placa de sinalização, indicando as entradas 
da Linha Westfália. Explicou ser um pedido dos moradores daquela localidade, pois não há nenhuma 
placa indicativa de localização da Linha Westfália, em ambos os lados e muitos motoristas que 
entregam ração não sabem onde fica. Na segunda, salientou deixar indicado que estude a 
possibilidade de colocar lixeira na Linha Westfália, que também é um pedido dos moradores daquela 
localidade, para que tenham um local adequado para depositarem o lixo até o recolhimento. Falou 
que na terceira, deixa indicada a possibilidade de reformar a câmara mortuária da Linha Ano Bom 
Alto, pois a mesma necessita urgentemente de reforma, pois os banheiros estão em péssimas 
condições de uso, a pintura está ruim e é necessário ainda construir uma rampa de acesso para 
cadeirantes. Pediu aos colegas que aprovem as indicações para poderem atender bem os munícipes 
e para terem melhorias no Município. Deixou também um pedido para que seja arrumado o buraco no 
asfalto da Linha Ano Bom Alto, defronte a residência de Celso Meyring, para não terem futuros 
problemas com a estrada. Finalizando, pediu que vejam o porquê de não terem oferecido acesso à 
internet para alguns moradores da Linha Ano Bom Alto. Marcelo Schroer, MDB, saudou a todos e 
disse usar a tribuna hoje para falar um pouco sobre a questão do acesso, trevo da Linha Santo 
Antônio, uma obra muito esperada, que dará muita segurança a quem utiliza aquele acesso. Falou 
que há muitos anos eles já vêm tentando essa obra e felizmente conseguirão fazer isso agora, o que 
trará muita segurança para quem acessa a Linha Santo Antônio. Entretanto, afirmou que junto com 
essa sua felicidade, infelizmente precisa falar que falta muita organização por parte do Executivo, 
pois não sabe de quem foi a culpa e porque fizeram. Comentou que fizeram uma calçada há dois, 
três meses lá, que agora foi arrancada. Pediu se não tem projeto nesta prefeitura, se não sabiam que 
o traçado daquele trevo passaria por aquele local. Disse que isso tem projeto, precisa ser olhado com 
antecedência, pois o dinheiro é dos munícipes, sendo que não é necessário fazer uma calçada de 
cinquenta, sessenta metros lá para depois arrancar. Pediu o porquê desse custo, o porquê de não 
terem aguardado, o porquê de não ter feito até o poste e depois do projeto feito fazer o que tem de 
ser feito. Acredita que falta planejamento, é o que pensa, sendo que não sabe de quem é a culpa, se 
saiu do Executivo direto ou da Secretaria de Obras, porém tem certeza absoluta que do engenheiro 
do Município não foi, pois falou com o engenheiro e ele não teria esse tipo de atitude. Após, disse 
querer falar dos dois projetos que entraram na Casa de auxílio ao Morgenstern e à ACEUNI, dado 
todos os anos e é louvável. Falou querer fazer uma referência aos colegas Vereadores, dizendo que 
nestes dois projetos existe um valor limite de gastos, porque é necessário, é uma exigência, por isso, 
acredita que nos outros projetos também precisam ter isso, é preciso aprovar o limite de gastos tem 
que ter uma previsão. Em relação ao projeto do Morgenstern, disse ter lhe chamado a atenção que 
ele cita o Decreto Municipal n° 1.303, o qual procurou, e que realmente procurou, no site da 
prefeitura, no site da transparência, pediu, inclusive, auxílio à assessora Andréia que disse que o 
decreto não está publicado em lugar nenhum. Informou ter solicitado a ela que fosse ao Executivo 
buscar, sendo que o projeto veio, mas não tinham os dados de onde buscar, foi preciso ir buscar lá, 
não tinha nada no portal e nem no site do Município. Salientou que, além disso, gostaria de fazer 
mais um pedido, que não é somente para ele, mas para todos os Vereadores. Mostrando o projeto, 
no qual consta que será assinado o termo de fomento, um termo de parceria, afirmou saber que não 
é obrigatório, entretanto, questionou se custa o Executivo encaminhar a minuta para os Vereadores 
ter em mão e olhar. Acredita que é essa transparência, são essas questões que faltam, dizendo que 
precisam elogiar sempre quando há algo bom, tanto que elogiou o trevo e é ótimo que seja feito, mas 
existem detalhes simples que podem ser feitos. Falou que poderia citar agora o campeonato que vai 
acontecer,  informando  que  nos  anos  anteriores  para  todos  os  campeonatos  de  futsal  ou  vôlei  



 
passavam um projeto de lei na Câmara, justamente para trazer transparência e informar os 
Vereadores de qual seria o valor gasto para fazer o evento. Salientou que, pelo que sabe, semana 
que vem começará e não sabem nenhum valor nessa Casa, mas, enfim, foi aprovado lá no outro ano 
pelo calendário de eventos, sendo que ele está legal, está correto, ninguém tem nada contra isto, 
está ótimo, poder ser feito sem passar pela Câmara, mas sua pergunta é: “Porque não informar os 
Vereadores, porque não trazer essa transparência a todos?”. Projetos: 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. Retirado pelo Poder Executivo, através do Ofício GP n° 164-01/2021. Projeto de Lei n° 
039-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo a renovar o Termo de Cessão de Uso da sala, junto ao 
Prédio do Centro Administrativo, para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e dá 
outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 040-01/2021 – Autoria o Poder 
Executivo a conceder incentivo à empresa Caminhos da Decoração Indústria e Comércio de Móveis 
Eireli, indica recursos e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 041-
01/2021 – Altera dispositivos da Lei Municipal n° 1.781-012017, que dispõe sobre o Conselho 
Municipal e Turismo e o Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei n° 042-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo a concretizar parceria 
voluntária com a Associação Colinense dos Estudantes Universitários de Colinas - ACEUNI e dá 
outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 043-01/2021 – Autoriza oPoder 
Executivo a concretizar parceira voluntária com o Centro Cultural Morgenstern e dá outras 
providências. Aprovado por unanimidade. Emenda ao Projeto de Lei 044-01/2021 – Altera a 
redação do “caput” do artigo 3º do Projeto de Lei nº 044-01/2021, que passa a ter a seguinte redação: 
Art. 3º É também autorizado o custeio de despesas com os eventos oficiais do Município, tais como 
divulgação, publicidade, transporte, premiações, sonorização, brindes, lembranças, alimentação, 
contratação de grupos artísticos e/ou palestrantes e outros eventuais encargos correlatos até o limite 
R$ 3.000,00 (três mil reais) por evento. Em caso da necessidade de valor superior, deverá ser 
encaminhada autorização específica, na qual deverá constar os itens e o limite de valores das 
despesas que serão pagas com recursos públicos. Aprovada por unanimidade. Projeto de Lei n° 
044-01/2021 – Institui e oficializa o Calendário de Eventos do Município para o ano de 2022 e dá 
outras providências e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Indicações: Indicação n° 
016/2021 – de autoria do Vereador Valmir – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria 
competente, estude a possibilidade de instalar uma placa de sinalização indicando as entradas da 
Linha Westfália, neste Município de Colinas. Aprovada por unanimidade. Indicação n° 017/2021 – de 
autoria do Vereador Valmir – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, 
estude a possibilidade de colocar lixeira na Linha Westfália. Aprovada por unanimidade. Indicação n° 
018/2021 – de autoria do Vereador Valmir – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria 
competente, estude a possibilidade de reformar a Câmara Mortuária da Linha Ano Bom Alto. 

Aprovada por unanimidade. Requerimento:O Vereador Darlan A. Messer, do PROGRESSISTAS, 
no uso de suas atribuições vem requerer autorização  plenária, com percepção de diárias e 
passagem área, para se afastar do Estado, pelo período de nove a doze de novembro do 
corrente ano, com o objetivo de deslocamento à Capital Federal. Aprovado por unanimidade. 
Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão às dezenove horas e trinta minutos e convocou 
próxima sessão para o dia vinte de outubro de dois mil e vinte e um, no mesmo horário e local. Sala 
das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, seis de outubro de dois mil e vinte e 
um. 

 
 
 
 
FABIEL A. ZARTH                                  HEITOR SCHMIDT 
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