ATA 21/2018

Aos sete dias do mês de novembro 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. O Presidente Fabiel A. Zarth saudou a todos e invocando a proteção
de Deus iniciou os trabalhos. Inicialmente, os vereadores, a pedido do Presidente, fizeram um minuto de
silêncio pela morte do ex-secretário da agricultura e ex-presidente do MDB de Colinas, Harri Luckemeier
e também pelo sogro do Vereador Mirno, Erno Schmidtz. Ata: Foi posta em votação a Ata 20/2018, que
foi aprovada por unanimidade. Correspondências: Ofício GP n° 124-02/2018, encaminhando o os
balancetes contábeis correspondentes ao mês de setembro corrente. Tribuna: Rodrigo Horn, do MDB,
saudou a todos e disse que ele, Rodrigo Horn, como pessoa, perdeu um grande amigo no último
sábado, o MDB perdeu um grande ex-presidente e a população perdeu um grande líder, pois,
infelizmente, o ex-presidente Harri Luckemeier os deixou, desejando, desta forma, força a toda família.
Após, falou querer comentar sobre as duas indicações que trouxe a esta Casa, sendo que uma delas é
sobre balança comunitária para pesagem dos animais. Salientou que esta indicação já foi feita no
passado pelo colega Juliano e está trazendo ela novamente só para reforçar, pois eles, vereadores, são
o elo de ligação entre a população e o prefeito. Disse que eles só conseguem cobrar da administração,
ou seja, estão fazendo o seu trabalho cobrando novamente a administração com o intuito de que
coloquem uma balança para pesar os animais. Aproveitando a oportunidade, pediu para retirar a
indicação que fez na segunda-feira sobre a roçada na calçada do Morreto. Comentou que essa calçada
é a entrada de Colinas, precisam ter a consciência de que é o cartão postal essa entrada, sendo assim,
não podem deixar uma calçada assim largada. Salientou ter feito um vídeo no seu facebook e na terçafeira começaram a roçada terminando hoje. Por último e não menos importante, segundo ele, solicitou
aos colegas que assinem junto com ele o seu requerimento para que seja feita a troca de dois postes na
Rua Fernando Ferrari. Falou que todos sabem e têm a consciência do vendaval que passou semana
passada na Rua Fernando Ferrari, deixando muitas casas sem luz. Comentou que, na verdade, esse
vendaval pegou todo mundo de surpresa e toda a região, por isso, pede que os Vereadores assinem
esse requerimento com ele, solicitando a troca de dois postes, um na frente da casa do ex-vereador
Gerson Imhoff e o outro na frente da casa do Nestor Saatkamp. Explicou que esses dois postes estão
muito inclinados, sendo que já estão com escoras e sabem que se der outro vendaval podem cair,
machucar pessoas, podendo até dar mortes. Dando continuidade, pediu aos colegas Vereadores da
situação, o Jonas, o Vereador Klaus, enfim, a todos que subiram na tribuna falando que há empregos
em Colinas, sem a intenção de cobrar briga, para somente falar na próxima sessão, da tribuna, onde
tem empregos. Afirmou ser sabedor de que aprovaram a entrada de empresas no município, mas o
pessoal os cobra e eles, vereadores, são o elo de ligação da população com a administração. Disse não
ver empregos sobrando em Colinas, por isso, como usaram a tribuna, até poderia dizer o dia, mas
acredita que são grandes então sabem o que falam, gostaria que o colega Klaus e Jonas trouxessem a
relação de empresas que têm empregos sobrando ou umas duas ou três vagas para a população estar
ciente. Justines F.G Magagnin, do MDB, saudou a todos e disse querer inicialmente reforçar um
pedido feito em dezesseis de agosto de dois mil e dezessete, a aquisição de um gerador para a unidade
básica de saúde. Falou que frequentemente há falta de luz e é sempre um problema com as vacinas,
pois a perda delas e a demora na reposição dificulta o atendimento para com os usuários. Afirmou que
uma forma de se fazer prevenção à saúde é a vacina, desde a primeira infância, por isso, tem certeza
que é um desejo da Secretaria da Saúde, bem como da administração municipal cuidar cada vez mais e
da forma melhor de sua população, Após, salientou querer aproveitar para agradecer os pedidos
atendidos pela Secretaria de Obras: placas indicativas na 31 de Outubro, o conserto dos balanços da
praça em frente ao SER Juventude, entre outros. Projetos: Projeto de Lei n° 035-02/2018 – Concede
autorização para que os servidores públicos municipais contratados por período determinado,
ocupantes de cargos comissionados (CCs) e os agentes políticos possam conduzir veículos

automotores de propriedade do município, no exercício de suas atividades regulamentares e dá outras
providências. Baixado para análise do jurídico. Projeto de Lei n° 036-02/2018 – Orça a receita e fixa a
despesa do município para o exercício de 2019 e dá outras providências. Baixado para análise das
comissões. Projeto de Lei n° 037-02/2018 – Institui e oficializa o calendário de eventos do município
para o ano de 2019 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Indicações: Indicação n°
020/2018 – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, estude a possibilidade de
adquirir e instalar uma balança comunitária para pesagens agropecuárias. Aprovada por unanimidade.
Indicação n° 021/2018 – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, adote as
medidas necessárias para fazer uma roçada na entrada da cidade, mais precisamente nas
proximidades da Casa Morreto. Retirada pelo autor. Requerimento: Rodrigo Horn, vem
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer envio de ofício à RGE Sul, para que
providencie a troca de dois postes de luz localizados na Rua Fernando Ferrari, um defronte a residência
do Sr. Gerson Imhoff e o outro defronte a residência do Sr. Nestor Saatkamp, pois os referidos postes
encontram-se com suas estruturas abaladas, sendo que um deles ainda é de madeira e estão correndo
o risco de cair, podendo causar prejuízos materiais e principalmente físicos aos moradores das
proximidades e a todos os pedestres que passem pelo local, sendo assim necessário suas trocas com a
máxima urgência. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão as
dezenove e quarenta e cinco minutos e convocou próxima sessão para o dia vinte e um de novembro
de dois mil e dezoito, no mesmo local, com início às dezenove horas e trinta minutos. Sala das Sessões
da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, sete de novembro de dois mil e dezoito.
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