ATA 19/2018

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, na Câmara Municipal de Vereadores, às
dezenove horas e trinta, 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 18/2018, que foi
aprovada por unanimidade. Correspondências: Convite para o encontro municipal de jovens
colinenses, a realizar-se no dia dezoito de outubro corrente, com início às catorze horas, na Câmara de
Vereadores de Colinas. Tribuna: Jonas Klein, do PDT, saudou a todos e elogiou o suplente de
Vereador, Paulo César Miranda, pelo projeto das escolinhas. Comentou ter acompanhado no final de
semana, pois teve participação da escolinha em outras cidades. Falou ter conversado com ele durante
essa semana e, inclusive, em comemoração ao dia das crianças, virão escolinhas para Colinas, como o
Lajeadense, de Venâncio e mais outras escolinhas, em torno de duzentas crianças. Disse não recordar
certinho a data, mas vai ser num domingo, deste mês, quando ele irá interagir com a criançada para
comemorar o dia da criança. Salientou que este projeto está sendo levado bem a sério por ele, que está
se esforçando financeiramente também, com o apoio dos Vereadores e também da população.
Ressaltou querer deixar registrado o belo trabalho que o Paulo César Miranda está fazendo. Comentou
que sua indicação de hoje é para o aumento do salário dos professores, mas deixando claro que
estende para toda a área da educação, valorizando também os monitores, além dos professores.
Explicou ter feito esta indicação porque, na sua cabeça, acredita que a educação é que pode mudar o
Brasil, não tem outra forma. Disse saber que não será de um ano para o outro, vai bastante tempo,
porém precisam valorizar o professor. Citou como exemplo Canoas, dizendo que o candidato a
governador, Jairo Jorge, prefeito de Canoas, colocou a educação lá em primeiro lugar, sendo que o
salário do professor, na área da educação, é incrível, o professor é muito valorizado naquele município.
Acredita que é isso que precisam fazer, precisam valorizar os professores, incentivar, para, dessa
forma, conseguir futuros melhores para as crianças. Falou não ser somente a questão financeira, pois
acredita que o professor também precisa de incentivos na questão de cursos, num trabalho que precisa
ser feito passo a passo, o qual leva tempo, mas é preciso ter um início. Comentou que outras áreas de
Colinas o questionaram também, para as quais acredita que a administração precisa também rever a
questão financeira, como na parte das obras, para os funcionários que trabalham muito bem, pois
ouvem muitos elogios, sendo que o mesmo acontece na área da saúde. Disse que os profissionais da
saúde também merecem, pois a questão da saúde é muito importante e precisam valorizar. Salientou
entenderem também que não é ir simplesmente lá e dar aumento para todo mundo, não é assim
infelizmente que funciona, senão seria muito fácil, mas acredita que a administração precisa começar a
ver com mais carinho essa parte na questão financeira do funcionalismo do município, na educação,
obras e também na saúde, na media do possível também estender para essas áreas. Disse ter a
certeza do apoio dos Vereadores na indicação de hoje e espera que o Executivo faça alguma coisa, um
projeto, e, se não for exatamente como pediu, que ao menos tenha uma solução e um resultado
também para a Educação. O Presidente Fabiel A. Zarth, do MDB, convidou o Vice-presidente da Casa
para dar continuidade aos trabalhos, podendo assim fazer uso da tribuna. Saudou a todos e falou
querer, inicialmente, abordar um assunto que os assustou, que deixou a comunidade, os comerciantes
e empresários, com muito medo, que foram os arrombamentos e furtos ocorridos no último domingo em
Colinas. Falou que teve relatos da comunidade, dos próprios comerciantes que estão apavorados,
cobrando providências urgentes para essa onda de crimes que vem acontecendo ultimamente.
Salientou fazer mais uma vez um apelo à administração, que com a ajuda do Legislativo, marquem uma
audiência com o comando da Brigada Militar de Lajeado, buscando mais efetivos para o município, com
o objetivo de terem segurança sempre, inclusive aos finais de semana. Salientou que um sistema de
monitoramento por câmeras em pontos estratégicos da cidade também seria uma grande alternativa,
principalmente em lugares de maior circulação de pessoas. Desta forma, disse deixar também este

pedido à administração, para que estudem a possibilidade de instalarem este sistema de segurança,
que auxiliará muito a brigada militar. Com relação à indicação do colega Jonas, afirmou concordar e
aprovar, pois tem certeza que só conseguirão mudar os rumos do Município, do Estado, de uma nação,
investindo na educação, investindo em professores. Salientou que, antes de construir um presídio, com
toda a certeza, devem construir mil escolas para todas as crianças terem acesso e, desde bebês, já
saberem diferenciar o certo do errado. Comentou serem sabedores de que uma estrutura educacional
para se desenvolver perfeitamente, é preciso de todos os funcionários, desde professores, monitores,
serventes, merendeiras. Baseado nisto, pediu que esse aumento seja estendido a todo o funcionalismo
que se dedica e se empenha da mesma maneira, sendo que ele, como funcionário, se abstém desse
aumento. Projetos: Projeto de Lei n° 032-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a custear despesas de
competição esportiva que menciona, indica recursos e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade. Indicações: Indicação n° 019/2018 – Indica ao Poder Executivo que, através de
Secretaria competente, encaminhe à Câmara Municipal, com a maior brevidade possível, projeto de lei
concedendo aumento real ao piso salarial dos professores do município, no percentual de treze a
quinze porcento. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão as
dezenove e cinquenta minutos e convocou próxima sessão para o dia dezessete de outubro de dois mil
e dezoito, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas,
três de outubro de dois mil e dezoito.
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