ATA 23/2018

Aos cinco dias do mês de dezembro 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: Foi posta em votação a Ata 22/2018, que foi
aprovada por unanimidade. Tribuna: Klaus F. Driemeier, do PP, saudou a todos e disse que gostaria
de lembrar de três episódios que aconteceram durante a semana no município. Em relação ao futebol
de salão, parabenizou a municipalidade, o Alex Willrich que, segundo ele, conseguiu levar muito bem e
muito bonito ao final o futebol de salão. Parabenizou também a todos os jogadores, pelo espírito que
tiveram durante toda a competição. Comentou que, naquele sábado, tiveram também o encontro de
corais, que foi simplesmente maravilhoso, maravilhoso mesmo. Parabenizou a presidente do coral
municipal e a Secretaria da Educação que está fazendo seu trabalho na cultura do canto coral.
Salientou que mais uma vez foi uma beleza a vinda do trem, pois é uma luta de muito, muito tempo.
Afirmou não ser mérito de uma ou duas pessoas, uma ou duas administrações, pois sabe de prefeitos
que foram várias vezes a Curitiba, várias vezes a Porto Alegre, prefeitos que deram o suor para tentar
conseguir alguma coisa. Disse torcer para que este seja o caminho do turismo para Colinas, pois foi
muito, muito bonito. Jonas Klein, do PDT, saudou a todos e disse que, assim como o colega Klaus,
também quer parabenizar o campeonato, a organização, aos jogadores que participaram e a toda a
comunidade que se fez presente. Falou que agora é um mês importante na questão natalina,
destacando, principalmente, a população colinense. Salientou que nesta parte de entrar no clima
natalino Colinas se destaca, é um grande exemplo para outros municípios, pois veem pela cidade
muitas casas já enfeitadas. Sobre os eventos do município, comentou que já ocorreu o Natal na praça e
terá novamente no dia quinze. Aproveitou para convidar para o dia oito que será no ginásio municipal, o
Natal Luz e Vida com muitas atrações que, com certeza, estará lotado. Parabenizou mais uma vez o
Paulo Cesar Miranda que, da outra vez não foi possível realizar o campeonato, mas parece que será
agora, na metade do mês, com a escolinha do grêmio, lajeadense, enfim, várias escolinhas que virão
para Colinas. Em relação a dois mil e dezenove, afirmou terem uma expectativa muito boa para o
trabalho no município, com emendas, com obras, e a população pode esperar bastante empenho,
acredita que dos Vereadores também, pois tem certeza que vem muita coisa boa por aí. Projetos:
Projeto de Lei n° 041-02/2018 – Concede autorização para que os servidores públicos municipais
efetivos, 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. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 04202/2018 – Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencial e temporariamente para atender
excepcional interesse público, um motorista, indica recursos e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei CM n° 005/2018 – Dá denominação oficial de Rua Senhor Liro a Rua Vô
Henrique, situada no Loteamento Vista do Vale, nesta cidade de Colinas e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão as dezenove e
cinquenta minutos e convocou próxima sessão para o dia vinte e um de dezembro de dois mil e dezoito,
no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, cinco de
dezembro de dois mil e dezoito.
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