ATA 22/2018

Aos vinte e um 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
ausência do vereador Cassiano Goldmeier 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 21/2018, que foi aprovada por unanimidade. Tribuna: Klaus F. Driemeier, do PP, saudou a todos e
disse ter recebido a visita da agente de saúde durante a semana em sua casa, porém não pôde dar a
notícia que tem hoje para dar, sobre aquele repasse que as agentes de saúde merecem com justiça,
merecem muito. Falou a elas para serem felizes e fazerem as pessoas felizes no neste município.
Comentou que o resultado que o posto de saúde, que a saúde deste município está apresentando,
simplesmente é maravilhoso. Salientou somente receber elogios da nutricionista Ana, parabenizando,
desta forma, a todos do posto de saúde. Afirmou ser merecido o dinheiro que irão receber, será mais do
que um presente de natal, dizendo para fazerem bom proveito, pois é o que deseja. Após, disse que
gostaria de agradecer ao Deputado José Otávio, que lamentavelmente não conseguiu mais um
mandato como Deputado Federal, mas teve muito bom senso em nos presentear, quando da visita do
Vereador Jonas e do Prefeito em Brasília, com um trator que está estacionado em frente à prefeitura.
Falou que também gostaria de comunicar que há um acerto entre o líder da bancada e o Vereador
Rodrigo, em função da falta do Vereador Cassiano, de que irão ficar por mais uma semana com o
projeto da autorização para os motoristas, mas desde já está muito feliz. Quanto à saída do médico
cubano, salientou não poder dizer o mesmo, gostaria que ficasse pelo belo trabalho que está exercendo
em nossa cidade, porém lamentavelmente as leis são feitas e precisam cumprir. Agradeceu pelo bom
trabalho tanto do pai quanto do filho durante os anos que estiveram em Colinas. Informou que a
administração fez um encontro de prestação de contas no Ano Bom Alto e na Linha Leopoldina, com
uma receptividade muito boa, sendo que a mesma está muito feliz em poder prestar contas do que está
sendo feito com o dinheiro público. Justines F.G. Magagnin, do MDB, saudou a todos e lamentou a
ausência do doutor Alexander, pois falará do programa mais médicos. Desta forma, deixou a seguinte
mensagem a ele: “Quando o Programa Mais Médicos ainda era muito questionado Colinas acreditou,
habilitou o município e tivemos a felicidade de contar por três anos com grande profissional Alex, seu
pai. Lutamos para que você Alexander viesse para a missão e nos ajudar a cuidar dos colinenses. E
você nos surpreendeu pelo seu profissionalismo, competência, dedicação competência, dedicação,
ética, trabalho e dinamismo. A comunidade sempre elogiou o trabalho desempenhado por você. Dr.
Alexander você plantou sementes muito profundas neste jardim e hoje constatamos os seus frutos, você
conquistou o carinho e o apreço do nosso querido povo. Alguns profissionais ultrapassam a barreira dos
consultórios e nos tornam pessoas melhores. Nos ensinam a ser quem queremos ser da melhor forma
possível. E foi o que você Alexander fez. Nós da equipe da saúde aprendemos muito com seus
ensinamentos, na simplicidade, no respeito que sempre dispensou ao próximo, o que nos fez crescer
como seres humanos, profissionais, nos engrandecendo com seus gestos, suas atitudes. Sempre
dividiu humildemente com nós seus aprendizados, nos mostrando que a vida nem sempre pode ser
simples, mas que devemos nos orgulhar do que fazemos. O mundo é feito de diversidades e é isso que
o torna único. Você marcou nossas vidas, boas lembranças sempre estarão presentes no nosso dia a
dia. Obrigado Alexander por ter passado pelas nossas vidas. Este momento não é uma despedida e sim
um até breve, pois estaremos de braços abertos para recebê-lo sempre”. 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 das comissões. Projeto de Lei n° 03602/2018 – Orça a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019 e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 038-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo

a efetuar abertura de crédito suplementar no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) e dá
outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 039-02/2018 – Autoriza a instituição
da melhor ornamentação natalina denominada “Natal Luz e Vida”, fixa premiação e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 040-02/2018 – Autoriza o pagamento de
incentivo aos agentes comunitários de saúde, da equipe da estratégia de saúde da família (ESF) e dá
outras providências. Aprovado com abstenção de voto da Vereadora Justines. Nada mais havendo, a
presidente encerrou a sessão as dezenove e cinquenta minutos e convocou próxima sessão para o dia
cinco de dezembro de dois mil e dezoito, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara
Municipal de Vereadores de Colinas, vinte e um de novembro de dois mil e dezoito.
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