ATA 17/2018

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, 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: Foram postas em votação as Atas 15/2018 e 16/2018, que foram
aprovadas com abstenção de voto do Vereador Cassino, por não estar presente nas sessões.
Correspondências: Convite da Associação de Mulheres Primavera para a festa anua, que ocorrerá no dia
vinte e nove de setembro corrente, no Centro Comunitário Católico de Colinas. Tribuna: Klaus Frederico
Driemeier, do PP, saudou a todos e disse que gostaria de manifestar a felicidade de poder dizer aos colegas
que a empresa Simone Confecções Ltda., daquele projeto que aprovaram o aluguel, na sessão passada, já
está se instalada abaixo da Sumau, está aceitando currículos e precisando de pessoas. Comentou que a
empresa Órion Indústria de Móveis, também está aceitando currículos e a empresa Store, que está instalada
no prédio do Nestor, já ultrapassou o número de funcionários combinado durante o contrato de aluguel.
Informou que o contrato do asfalto da Linha Ano Bom já foi assinado e deve ter início no mês de setembro,
sendo que não teve nenhuma impugnação em função do acerto feito pelas empresas. Explicou que houve
seis empresas participantes, das quais três foram desclassificadas e as demais concordaram em não
prejudicar ninguém. À parte, Fabiel Zarth pediu quem foi a empresa vencedora. Klaus disse que foi a SCA,
uma empresa de Lajeado, pelo valor de novecentos e noventa e nove mil reais. Após, convidou os
Vereadores, bem como, toda a comunidade para visitarem na Praça dos Pássaros aquele galpão que
gostaria que fosse batizado de Galpão do Chimarrão, pois toda a vez que passa lá tem gente sentada
naquele galpão tomando chimarrão. Da mesma forma, convidou a todos para assistirem a construção da
concha acústica, um projeto que visa aquele natal, um dia na praça com a concha acústica, bem produzido.
Também convidou toda a comunidade para o desfile de sete de setembro, na sexta-feira, que será realizado
da Praça dos Pássaros até o ginásio. Jonas Klein, do PDT, saudou a todos e convidou também, assim
como o colega Klaus, para o sete de setembro, toda comunidade e Vereadores a se fazerem presentes.
Após, salientou querer fazer uma analogia para depois explicar o que está tentando dizer com isso e assim
falou: “Digamos que tem um filho, uma criança com pais separados, essa criança fica uma semana com o pai
que faz tudo para ela, todas as suas vontade, entretanto, ao voltar para casa, o filho quer fazer igual e a mãe
diz que não, que há regras e a criança acaba ficando braba”. Comentou estar dizendo isso porque aconteceu
e vem acontecendo neste mandato, pessoas pedindo ajuda e a administração dizendo que não cabe à
administração fazer e as pessoas acabam ficando brabas. Falou que isso está acontecendo, tanto nas obras
quanto na saúde, porque nas administrações anteriores ajudavam muito pessoas que na verdade não era
compromisso do município ajudar. Afirmou não estar criticando as administrações anteriores, é bom ajudar
as pessoas, porém dentro da lei. Disse que a ideia seria eles, vereadores, sentarem para organizar projetos,
ou melhor, programas para então o município poder ajudar as pessoas com coisas que seriam na realidade
funções delas mesmas. Citou como exemplo alguém vendendo uma terra, sendo que cabe ao proprietário
deixar tudo em dia, como iluminação e tudo mais, porém solicita à prefeitura a quem não cabe ajudar, pois
não pode, ficando a pessoa braba. Comentou que, na verdade, não pode porque não é função do município
fazer isso, é função do proprietário que vai vender a terra. Disse que tem pessoas muito mal acostumadas,
ficaram muita mal acostumadas, mas não pretende entrar na questão das administrações anteriores.
Acredita que, daqui a pouco, possam criar programas, informando ter conversado com deputados que deram
essa ideia de programas em que o município então poderá ajudar a todos igualmente, sem avaliar questão
políticas, sem avaliar outras questões, mas dentro do possível. Falou que é preciso avaliar os dados públicos
e eles vão financiando o município, não adianta sair gastando, ajudando todo mundo, porque não é essa a
função do município também. Parabenizou a Saúde, dizendo ter conversado com alguns funcionários
daquela secretaria, que falaram estar muito boa a saúde, inclusive o médico, a nutricionista, a questão da
dentista nova que veio e é muito competente. Salientou ter falado com a Eliane que disse estar muito bom,
tudo bem organizado, o que o deixou bastante feliz. Sobre a questão que o Klaus trouxe, os dados de
empregos, apesar de não ser para os brasileiros e gaúchos um dos melhores momentos, pois está meio
turbulento, ainda estão conseguindo ajeitar, há empresas precisando de currículos, precisando de
funcionários. Acredita que aos poucos conseguirão estabilizar isso no município, pedindo para que as

pessoas também ajudem, se coloquem a disposição. Disse que há exemplos de pessoas dizendo não querer
esse tipo de trabalho, porém acredita que não dá para “comer picanha todo dia”. Falou que o momento é de
crise, é difícil, precisam realmente abraçar o que tem para ir crescendo e tentar algo melhor mais para frente.
Pediu para irem caminhando juntos, trabalhando, pois assim conseguirão mais resultados para a cidade.
Projetos: Projeto de Lei n° 028-02/2018 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício
financeiro de 2019 e dá outras providências. Baixado nas Comissões para análise. Projeto de Lei n° 02902/2018 – Acrescenta dispositivos à lei municipal n° 1.767/2017 e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei n° 030-02/2018 – Altera dispositivos da Lei Municipal n° 948/2006, e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Decerto Legislativo nº 01/2018 – Acolhe o Parecer n°
19.666, Processo n° 001490-02.00/16-2, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, aprovando
as Contas de Governo do Administrador do Executivo Municipal de Colinas, referente ao exercício de 2016,
dos Senhores Irineu Horst e Ademar Rieger. Aprovado por unanimidade. Indicações: Indicação n°
018/2018, de autoria do Vereador Rodrigo Horn, Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria
competente, adote as medidas necessárias para conserto da calçada na Rua Olavo Bilac. Aprovada por
unanimidade. Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão as dezenove e vinte minutos e convocou
próxima sessão para o dia dezenove de setembro de dois mil e dezoito, as dezenove horas e trinta minutos,
no mesmo local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, cinco de setembro de
dois mil e dezoito.
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