ATA 24/2018

Aos dezenove 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 ausência da vereadora Justines Magagnin 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 23/2018, que foi aprovada por unanimidade. Tribuna: Rodrigo Horn, do
MDB, saudou a todos e disse terem chegado à última sessão e não podem negar que esse ano foi um
ano um pouco diferente, um ano pouco tumultuado. Entretanto, falou ter certeza que a população viu
que esta Casa não está de brincadeira, ao menos, alguns vereadores não estão de brincadeira quando
se fala no papel de fiscalizar os gastos do Poder Executivo. Afirmou não querer remoer o passado e
ponto final. Salientou querer se posicionar e também pedir ajuda ao prefeito, ao Poder executivo, sobre
tentar melhorar os postes que estão na Rua Fernando Ferrari. Disse já ter remoído esse assunto, falou
na última sessão e na sexta-feira caiu mais um poste. Informou que o seu pedido, aprovado nesta Casa,
foi protocolado na RGE, solicitando a troca de dois postes na Fernando Ferrari, mas até o momento
nada foi feito. Falou que novamente o poste caiu de tarde, o colégio poderia estar sendo liberado
naquele momento e alguma criança estar passando por ali, acontecendo alguma bobagem ou qualquer
outra pessoa, não somente criança. Em relação ao aumento do IPTU, comentou que estava
conversando com os colegas sobre o reajuste de nove vírgula sessenta e oito porcento, quase dez
porcento e seu posicionamento é contra. Explicou que esse projeto de reajuste foi entregue aos
quarenta e oito minutos de segundo tempo para análise da Câmara, ou seja, na última sessão, aos
quarenta e oito minutos do segundo tempo, uma política velha que o prefeito está fazendo. Falou que
terão duas opções, uma será fazer uma reunião extraordinária para conversarem sobre isso, na qual
esperam que tenha a compreensão do prefeito em fazer um reajuste menor, caso contrário, terão de
aprovar esse reajuste de dez porcento ou deixar como está. Afirmou que eles Vereadores estão com os
braços atados, ou será dez porcento como o prefeito quer de reajuste ou deixar como está. Disse ter
certeza de que, mesmo sendo a última sessão ordinária da Câmara este ano, farão uma extraordinária,
porque não concorda com isso e tem certeza que outros vereadores que irão usar a tribuna também
não concordam. Sobre as duas chapas que foram protocoladas tendo como Presidentes os Vereadores
Juliano e Klaus, salientou que, indiferente de quem ganhar, situação ou oposição, irá continuar fazendo
o seu trabalho com transparência e muito vigor. Finalizando, desejou a todos um feliz dois mil e
dezenove, já que não pode mais usar a tribuna este ano, pois é a última sessão. Desejou a todos um
feliz natal, próspero ano novo e que dois mil e dezenove venha com muita saúde, amor e paz. O
Presidente Fabiel Zarth, do MDB, convidou o Vice-Presidente da Casa para da continuidade aos
trabalhos, podendo assim fazer uso da tribuna. Saudou a todos e disse querer comentar inicialmente
sobre o requerimento que protocolou nesta Casa, que será encaminhando a RGE Sul, reforçando a
solicitação do colega Rodrigo, para que providencie a troca de todos os postes de madeira ainda
existentes na Rua Fernando Ferrari até a propriedade do senhor Darci Wathier. Salientou ter pedido
maior atenção ao poste localizado entre a EMEF Ipiranga e a casa do senhor Gustavo Willrich, que se
encontra com a estrutura abalada, correndo o risco de cair a qualquer momento, podendo causar
prejuízos materiais e físicos a comunidade que circula naquela rua, principalmente aos alunos e
funcionários da escola. Em relação à Indicação de número vinte e quatro, falou ter solicitado ao
Executivo que utilize os recursos orçamentários e financeiros não utilizados por esta Casa, algo em
torno de trinta mil reais, para conservação e construção de novas calçadas de passeio no município,
dentre elas, a conclusão da calçada da Rua Parobé até a entrada da Linha Ano Bom e a construção da
calçada na Rua Arlindo Machado, sendo que os cordões já estão colocados. Sobre o projeto de número
quarenta e cinco, que reajusta o salário do funcionalismo, afirmou ser o que mais o preocupa e não está
legislando em causa própria, porque se assim for considerado, abrirá mão. Comentou que quatro
vírgula seis porcento para quem recebe um mil e quatorze reais e quatro centavos, como é o caso dos

operários e das serventes gerais, representam cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos.
Questionou sobre o que se faz com esse valor hoje em dia, alegando que logo mais estarão recebendo
um salário mínimo, que por sinal foi reajustado para dois mil e dezenove em cinco vírgula quarenta e
seis porcento e não em quatro vírgula seis como diz no projeto. Disse não ter citado o caso das
merendeiras, das atendentes de creche, das monitoras da escola que estão na mesma situação.
Sugeriu para a administração fazer uma reclassificação desses cargos. Falou que podem fazer um
comparativo do reajuste salarial com o reajuste dos impostos, taxas e tarifas públicos, pois conforme o
projeto de lei de número quarenta e quatro será acrescentado um reajuste de nove vírgula sessenta e
oito porcento, mais do que o dobro do reajuste salarial. Pediu que trabalhador brasileiro receberá quase
dez porcento de aumento no ano que vem, afirmando que o que receberão será um aumento na conta
de energia, no gás de cozinha, cesta básica, enfim, todos com percentual acima da reposição salarial
do trabalhador. Afirmou não estar contra o reajuste dos impostos, pedindo para não interpretá-lo mal,
está contra este reajuste de nove vírgula sessenta e oito porcento, totalmente fora da média regional.
Informou que em Bom Retiro o aumento foi de quatro vírgula vinte e oito, Teutônia quatro vírgula cinco,
Imigrante mais ou menos quatro vírgula cinco também. Falou que logo mais reunirão as comissões para
avaliarem os projetos. Para finalizar, disse querer pedir desculpas a todos os colegas, aos assessores,
quem sabe até à comunidade, se por algum motivo, durante este ano, tenha magoado ou ofendido
alguém. Afirmou que se isto por acaso tenha ocorrido, pede desculpas, pois se errou, foi tentando
acertar. Desejou a todos presentes, em especial à comunidade de Colinas um feliz e abençoado natal e
um dois mil e dezenove repleto de paz saúde e realizações. Projetos: Projeto de Lei n° 043-02/2018 –
Altera dispositivo da Lei Municipal n° 1.748-01/2017 e dá outras providências. Baixado para análise das
comissões. Projeto de Lei n° 044-02/2018 – Define e fixa valores dos impostos, taxas e tarifas públicas
do município de Colinas para o exercício de 2019 e dá outras providências. Baixado para análise das
comissões. Projetos: Projeto de Lei n° 045-02/2018 – Autoriza a reposição salarial do quadro de
servidores e do magistério municipal e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de
Lei n° 045-02/2018 – Autoriza o reajuste do vale alimentação e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei CM n° 006/2018 – Concede aos servidores da Câmara Municipal, a
revisão geral que trata o art. 37, X da Constituição Federal e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei CM n° 007/2018 – Estende aos ocupantes de cargos eletivos, prefeito,
vice-prefeito, vereadores, presidente da Câmara e secretários municipais, a revisão geral de que trata o
art. 37, X da Constituição Federal e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei
CM n° 008/2018 – Dispõe sobre a concessão de reajuste do vale alimentação aos servidores da
Câmara Municipal de Colinas e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Indicações:
Indicação n° 022/2018 – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, adote as
medidas necessárias para manutenção da escada que se localiza nos trilhos de trem. Aprovada por
unanimidade. Indicação n° 023/2018 – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria
competente, estude a possibilidade de instalar uma placa de sinalização com o nome de Estrada
Municipal Ervino Sand, para identificar a devida estrada situada na Linha Ano Bom. Aprovada por
unanimidade. Indicação n° 024/2018 – Indica ao Poder Executivo que, após os trâmites regimentais,
utilize os recursos orçamentários e financeiros não utilizados pela Câmara de Vereadores no exercício
de 2018, para manutenção e conservação das calçadas de passeio existentes, construção de nova
calçada na Rua Arlindo Machado e a conclusão da calçada da Rua Parobé até a entrada da Linha Ano
Bom. Aprovada por unanimidade. Requerimento: Rodrigo Horn, vem respeitosamente à presença de
Vossa Excelência, requerer envio de ofício à RGE Sul, para que providencie a troca de todos os postes
de luz de madeira ainda existentes na Rua Fernando Ferrari até a propriedade do Senhor Darci Wathier,
dando maior atenção ao poste de luz localizado defronte a EMEF Ipiranga, que se encontra com a
estrutura abalada, correndo o risco de cair a qualquer momento, podendo causar prejuízos matérias e
físicos a comunidade que circula naquela rua, principalmente aos alunos e funcionários da escola, visto
que nas últimas semanas, na mesma rua, caíram outros postes, sem nenhuma precipitação da
natureza, obstruindo o trânsito, a passagem dos pedestres e deixando a população novamente sem
energia elétrica por várias horas. Aprovado por unanimidade. Seguindo os trabalhos, foi encaminhada a
votação da Mesa Diretora para o exercício de dois mil e dezenove. Foram apresentadas duas chapas,
conforme segue: chapa um: Presidente: Juliano Kohl, Vice-Presidente: Geni Scherer, Secretário:
Rodrigo L. Horn e Segundo Secretário: Fabiel A. Zarth e chapa dois: Presidente: Klaus F. Driemeier,
Vice-Presidente: Jonas Klein, Secretário: Mirno E. Gallas e Segundo Secretário: Cassiano
Goldmeier. Feita a votação secreta, foi eleita a chapa um por quatro votos a três e um em branco. Após,
procedeu-se a eleição das Comissões Permanentes, oportunidade em que foi apresentada chapa única

e eleita, em votação secreta, com a maioria absoluta dos votos dos vereadores presentes, ficando
assim constituída: Comissão de Justiça e Redação: Rodrigo Horn, Jonas Klein e Fabiel A. Zarth;
Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos: Klaus F. Driemeier, Justines Magagnin e Geni
Scherer; Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente: Geni Scherer, Cassiano
Goldmeier e Rodrigo Horn; Comissão de Obras e Serviços Públicos: Mirno E. Gallas, Fabiel A. Zarth
e Justines Magagnin . Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão as dezenove e cinquenta
minutos e convocou próxima sessão para o dia sete de fevereiro de dois mil e dezenove, no mesmo
horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, dezenove de
dezembro de dois mil e dezoito.
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