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 Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, na Câmara Municipal de Vereadores, às 
dezenove horas e trinta minutos, 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 
02/2018, que foi aprovada por unanimidade. Tribuna: Klaus F. Driemeier, do PP, saudou a todos e 
disse querer agradecer a administração, mesmo não sabendo quem fez, pelo conserto da lâmpada na 
propriedade de Ilário Meyring. Salientou que o mesmo não pode fazer com a placa da divisória do 
município no Ano Bom Alto, que fica logo após a propriedade de Irno Meyring. Falou que fazendo essa 
correção, quer apoiar a sugestão do colega Cassiano Goldmeier, Presidente, Rodrigo e demais colegas, 
que eles, vereadores, façam uma lista de todas as placas que faltam no município e repassem ao 
Executivo para que sejam confeccionadas e colocadas, pois ainda há pessoas que vêm de fora e se 
perdem dentro do município devido a desvios e estradas. Afirmou que, da mesma maneira, não pode 
elogiar a calçada em direção a Imigrante, um pedido que vem fazendo há muito tempo, e tomará a 
liberdade de se manifestar, cada vez que fizer uso da tribuna, para que essa calçada, do lado direito, da 
saída do município até a entrada do Ano Bom, seja concretizada. Comentou que está pedindo uma 
calçada de um metro e meio de concreto e onde há espaço, atrás da calçada, que seja feito 
estacionamento, onde não houver estacionamento, que seja plantado árvores, como a extremosa que 
dá sombra e flor. Informou estar fazendo hoje uma indicação de lixeiras no loteamento popular, um 
pedido que, segundo ele, veio de quatro moradores, pois só existem duas lixeiras coletivas no 
loteamento, bem na parte de baixo. Explicou que na parte de cima, uma foi destruída por um caminhão 
da prefeitura, conforme dizem, foi recolhida e nunca mais recolocada. Falou que os moradores pedem 
duas lixeiras na parte de cima, pois ao colocarem o lixo de manhã quando vão ao trabalho, o lixo é 
colocado no chão, e como há um grande número de cachorros e gatos, quando o caminhão do lixo 
chega, que é um pouco mais tarde, todos os sacos estão arrebentados. Parabenizou a administração 
pela movimentação do veloterra no fim de semana, mostrando que o município tem potencial para o 
turismo, pois é só questão de organização. Disse querer apoiar imensamente a indicação do seu 
Presidente, sobre o quebra-molas ou o que for que seja feito, na Beira Trilho, propriedade de Hélio Pott. 
Falou que desde o início vem pedindo, que na parte da tarde, quando o ônibus vem no sentido de 
Colinas para Barra da Seca ou 31 de Outubro, este ônibus entre na propriedade e descarregue as 
crianças do outro lado. Afirmou que isso não levaria nem cinco minutos, mas seria uma grande tacada 
de segurança até que se concretize o que será feito para proteger aqueles moradores, o ônibus entra, 
descarrega e volta para a pista. Dando continuidade, informou estar encaminhando hoje a esta Casa 
um projeto de lei que altera a lei um mil, seiscentos e um de dois mil e catorze. Comentou estar 
alterando os parágrafos um e dois e pediu o apoio dos colegas pelo empenho que tem feito para que 
haja maior transparência na administração. Falou estar pedindo que os blocos de serviços rurais e 
urbanos que são feitos pela administração sejam numerados, porque hoje não são numerados, são 
feitos num papelzinho sem números, sem nada. Disse que esses blocos numerados certamente 
poderiam voltar para a administração, serem lançados na contabilidade e no portal da transparência, 
junto com o protocolo do serviço executado, o que traria maior transparência e a certeza de que todas 
as pessoas seriam atendidas uma após a outra. Explicou que, hoje o simples fato de dizer no ouvido de 
alguém que precisa disso ou aquilo, não pode mais ser assim, é preciso fazer o serviço, depois o 
protoloco e colocar no portal da transparência. Comentou que no portal da transparência tem um 
protocolo de serviços, que foi feito uns três a quatro meses antes das últimas eleições, porque 
acontecia uma conversa dentro do município de que a vaca de um era enterrada antes da vaca do 
outro, que foi feito um serviço para o outro antes do meu. Disse que esteve na presença do Sr. Juiz, 
com o Presidente do PDMB, na época Harri Luckemeier, quando se comprometeram, durante a 
campanha política, de que todo o serviço seria feito através do portal da transparência. Salientou que, 
por isso, pede aos vereadores que apoiem o seu projeto, aprovando ele, para que haja transparência e 



as pessoas do município sejam atendidas uma após a outra. Agradeceu a presença de todos, dizendo 
estar feliz que tenham vindo especialmente os colaboradores do município, pois logo após a sessão irão 
ver o que será feito com o vale refeição que a prefeitura paga a todos os funcionários. Comentou que 
eles, Câmara de Vereadores, especialmente a comissão de justiça e redação, na qual o Cassiano é o 
presidente e a comissão de economia, finanças e orçamento, em que ele é, querem ver o bem de todos 
os funcionários, que ninguém seja prejudicado. Afirmou querem evitar que os bons paguem pelos ruins, 
não que tenha gente ruim, mas precisam achar um bom senso para chegar a um denominador comum 
neste vale refeição. Justines F.G. Magagnin, do MDB, saudou a todos e disse que inicialmente querer 
esclarecer alguns mal entendidos que acontecerem nestas últimas semanas, em relação ao auxílio 
destinado às pessoas deficientes. Falou que foram cobrados por alguns munícipes de que, na alteração 
da lei orgânica, teriam tirado esse benefício. Comentou que, em primeiro lugar, a concessão deste 
benefício não é matéria de lei orgânica, por isso tiraram o artigo que fazia menção a este auxílio e, em 
segundo lugar, tiraram da lei orgânica com a certeza de que o benefício seria mantido, porque existe 
uma lei, a quarenta e seis de noventa e três, que ampara essas pessoas que vêm sendo beneficiadas 
com esse auxílio. Acredita que, em nome do todos os colegas, pode dizer que nunca legislarão contra a 
população, pois o maior objetivo dos vereadores é que o município de Colinas possa se desenvolver 
cada vez mais, e nesse desenvolvimento encontra-se o bem estar dos munícipes. Explicou que antes 
dessa lei ser criada, o então Vereador Neodir Magagnin, entrou com uma indicação, no dia três de maio 
de noventa e três, solicitando esse auxílio, sendo que no dia dois de setembro de um mil novecentos e 
noventa em três criaram a lei, e hoje, como Vereadora, jamais pensaria em tirar este benefício dos 
munícipes. Quanto à indicação, na qual solicita um portão eletrônico na creche, informou ter sido um 
pedido de alguns pais das crianças que frequentam a EMEI, com a intenção de dar mais segurança aos 
professores e crianças, pois com o portão eletrônico facilitará o controle da entrada de saída das 
pessoas. Parabenizou a iniciativa do colega Fabiel, pela solicitação do redutor de velocidade na Beira 
Trilho, pois acredita que realmente é um lugar muito perigoso, o movimento é intenso e os veículos 
andam em alta velocidade naquele trajeto. Disse terem feito esse pedido há anos atrás, através de uma 
indicação e várias vezes diretamente ao gabinete do então prefeito, porém não foram atendidos, sendo 
que espera terem mais sucesso dessa vez. Após, aproveitou a oportunidade para ler uma mensagem a 
todas as mulheres em homenagem ao dia internacional da mulher. Em relação ao projeto do vale 
alimentação, falou que todos são saberes que foi uma batalha sua nesta Casa, no ano de dois mil e 
dezesseis, pois perdiam se faltassem mais de dois dias. Explicou que, junto com o assessor Fábio, 
procuraram o prefeito na época e conseguiram reverter essa questão, pois seriam somente 
descontados os dias perdidos. Afirmou que não irão perder essa conquista, agradecendo a presença 
dos funcionários públicos para a posterior reunião, momento em que será debatida essa questão. 
Jonas Klein, do PDT, saudou a todos e elogiou a atitude do professor Marco de trazer os alunos para 
assistir a uma sessão da Câmara. Disse que começará falando sobre o quebra-molas na Linha 31 de 
Outubro, indicação feita junto com o colega Fabiel, que é muito importante antes que aconteça algo 
pior, informando a presenaç da morada Andréia na sessão, com quem conversa muito sobre isso. 
Afirmou que continuarão cobrando isso e agora mais ainda, porque a cobrança da população é grande 
e, assim como vem a cobrança, cobram também alguma solução. Parabenizou o município pelo evento 
do veloterrra, no final de semana, comum grande número de pessoas presente, o que mostrou que 
podem trazer mais eventos, pois não tinham Colinas no circuito. Comentou que começou mais um 
evento de Páscoa em Colinas, já começou o movimento no último final de semana, sendo que a 
tendência é aumentar. Desta forma, parabenizou a todos os funcionários da prefeitura que estão 
ajudando na ornamentação, pois é um trabalho muito importante que vem sendo realizado para receber 
a população, uma vez que a expectativa aumenta todo o ano, vem muita gente e querem cada vez mais 
surpresas na cidade. Falou esperarem também da população que recebam muito bem as pessoas que 
estão vindo de fora. Informou que o trabalho dos vereadores mirins começará nos próximos dias, dos 
quais alguns estão presentes na sessão de hoje, pedindo para aproveitarem essa oportunidade, pois é 
um projeto que buscaram depois de anos, que, com certeza, será uma experiência para os vereadores 
mirins e a população também será beneficiada com isso. Dando continuidade, disse que no sábado de 
manhã começou o projeto das escolinhas, projeto do colega suplente, Paulo César Miranda, que tinha 
essa vontade, com outras pessoas também que vai, com certeza, se moldando ao longo do tempo. 
Falou da importância de trazer profissionais qualificados para ajudar, mas num primeiro momento as 
crianças vão ter sim nos sábados um momento para se divertirem e aprenderem a serem cidadãos 
melhores. Para finalizar, deixou um abraço especial para todas as mulheres, pois amanhã é o dia 
internacional da mulher. Falou da importância das mulheres, não somente as colinenses, todas as 



mulheres que cada vez mais conquistaram o seu espaço em muita coisa e acabam ensinando os 
homens. Agradeceu a presença de todas as mulheres e parabenizou pelo dia internacional da mulher. 
Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e disse usar a tribuna para explanar alguns assuntos, sendo 
por primeiro o projeto que veio do prefeito, ou seja, do Executivo, sobre o vale presença e vale refeição, 
projeto que ficou baixado nas duas comissões para maior análise. Comentou que o prefeito Sandro 
mostrou interesse em lhes procurar para explicar melhor o seu ponto de vista sobre esse projeto. Falou 
que, por outro lado, existem os trabalhadores, que estão em maioria nesta Casa hoje, agradecendo a 
presença deles, os quais o procuraram, assim como aos demais colegas. Afirmou que, a seu ver, 
precisam ser éticos neste projeto, pois, se pararem para pensar, não há como saber quando ficarão 
doentes, não há controle sobre isso, poderão ir para casa e passar uma noite em claro, faltando assim, 
no outro dia ao trabalho. Disse que é preciso sim ter o controle das faltas, cada funcionário precisa 
comprovar o porquê de ter ficado em casa e também é essencial que o Secretário tenha o controle dos 
seus funcionários, que controle a falta dos seus funcionários. Explicou ser importante frisar que eles, 
vereadores, não irão generalizar em função daqueles funcionários que não querem trabalhar, pois têm 
muitos funcionários que trabalham todos os dias, faltam pouco e têm aqueles que acabam faltando e 
prejudicando os outros. Sendo assim, falou que essa matéria não irá andar se não sentarem para 
conversar, que quer deixar os funcionários bem tranquilos perante a isso. O segundo ponto que quer 
comentar, diz respeito a pedido de informações que fizeram no ano passado, em dois mil e dezessete. 
Comentou que vários vereadores fizeram uso da tribuna, na época, dizendo que os pedidos que a 
oposição fez era desnecessário, com o que ele e a maioria da população não concordam. Disse querer 
apenas utilizar uma frase que foi muito utilizada na campanha, que era a transparência, pois a oposição, 
no caso, eles, só querem transparência. Salientou quererem saber, por exemplo, o número de CCs que 
têm hoje na prefeitura, pedindo ao Ilustríssimo Prefeito que responda esse pedido, pois em dois mil e 
dezessete até hoje foram negligenciados vários pedidos, não foi nem um, nem dois, nem três, foram 
mais de cinco pedidos de informações negligenciados. Comentou que o prefeito simplesmente disse 
que não tinha dinheiro para cópias, caso aconteça esse ano, serão tomadas outras medidas. Outro 
ponto, disse ser a busca de recursos e emendas que eles, oposição, estão fazendo. Falou não estarem 
aqui apenas sentados aprovando projetos e cobrando da administração, estão indo atrás. Afirmou 
quererem que Colinas cresça a passos largos, não estão travando o progresso de Colinas, pois assim 
foi no ano passado, trouxeram para o município o carro para a saúde, trouxeram uma máquina do PT 
para as obras. Comentou que neste ano, o vereador Fabiel e o vereador Cassiano, que irão explanar 
logo mais, também conseguiram uma emenda, ou seja, a oposição de Colinas está atrás, está 
caminhando, está buscando novos projetos. Falou terem espalhado aos quatro ventos que a oposição 
estava trancando o desenvolvimento e não é isso que está acontecendo. Parabenizou o vereador Klaus 
pela lei que colocou hoje, dizendo que por sua parte será aprovada. Parabenizou o vereador pela 
cobrança, falando que, além dele também querer transparência, eles também querem. Salientou ficar 
muito feliz em ver a situação cobrando da própria situação a transparência. Comentou que a situação 
quer transparência, a população quer transparência e se existir transparência nesse município, aqui 
nessa prefeitura, nessa sede, a verdade virá, muitas coisas irão aparecer. Juliano Kohl, do PT, saudou 
a todos e agradeceu a presença de todos convidados para a reunião que farão logo após a sessão, 
para debater sobre o projeto de lei que trata do vale alimentação. Disse acreditarem que num assunto 
que envolve o funcionalismo público, seria correto ouvir a opinião deles para que entendam o que está 
sendo votado. Falou que, desta maneira, depois, não serão cobrados na rua de que estão tirando algum 
benefício, pois normalmente recai sobre o vereador. Explicou que isso aconteceu com um artigo que 
tiraram da lei orgânica, o qual foi tirado porque não era matéria de lei orgânica, sendo assim, era 
inconstitucional, gerava custos e os vereadores não podemos criar leis que geram custos ao Executivo. 
Salientou, porém, que infelizmente foram cobrados pelos munícipes que de haviam cortado o benefício 
das pessoas portadoras de deficiência física ou mental, pois assim essas pessoas foram informadas 
pelo Executivo. Afirmou que jamais tirariam esse benefício de alguém, pois existe uma lei municipal que 
ampara essas pessoas, a Lei quarenta e seis de noventa e três. Comentou não saber qual era a 
intenção do Executivo em cortar esse benefício, mas acredita que o prefeito deva estar muito mal 
assessorado, primeiro por não saber que na Lei Orgânica a matéria era inconstitucional e segundo por 
não saber que há uma lei amparando as pessoas que têm o direito, pois se soubessem acredita que 
não teriam cortado o benefício. Falou que podem ainda chegar à conclusão de que queriam mesmo era 
prejudicar os vereadores. Disse querer deixar bem claro que em momento algum os vereadores 
cortaram esse benefício, existe lei municipal amparando essas pessoas, que não sabe se houve 
maldade ou falta de competência mesmo. Após, informou ter entrado com dois pedidos de informações, 



com o apoio dos colegas Fabiel, Rodrigo e Cassiano. Salientou que como função de fiscalizadores que 
têm e acredita que devem atuar como tal, estão pedindo no primeiro pedido os boletins de tesouraria 
referentes ao último dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete e de fevereiro de dois mil e 
dezoito. Já no segundo pedido, falou estarem solicitando a relação do quadro dos cargos em comissão 
e funções gratificadas, bem como, relação nominal dos servidores que ocupam estes cargos e funções 
e a relação nominal dos estagiários contratados e funções que desempenham. Comentou terem 
solicitado ainda relação da estrutura administrativa da Educação, Cultura, Turismo e Desporto de 
Colinas no ano de dois mil e dezessete, com a respectiva cópia da Portaria das nomeações dos cargos 
de Secretária e seus auxiliares (CCs e FGs), bem como, das exonerações ocorridas no decorrer de dois 
mil e dezoito. Salientou terem pedido também a relação da estrutura administrativa da Secretaria 
Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Colinas no ano de dois mil e dezoito, com a 
respectiva cópia da Portaria das nomeações dos cargos da Secretária e seus auxiliares (CCs e FGs). 
Disse esperarem o apoio de todos os colegas para poderem desempenhar o seu papel de 
fiscalizadores. Solicitou, via tribuna, ao prefeito, que dê uma atenção especial aos moradores da Linha 
Santo Antônio, providenciando a roçada na beira da estrada e o plantio de árvores, pois por várias 
vezes foi solicitado por alguns moradores e ainda não foi feito. Finalizando, deixou sua homenagem a 
todas as mulheres pelo seu dia, que, segundo ele, deve ser comemorado com muita honra, pois 
acredita que o Dia Internacional da Mulher ainda continua servindo como conscientização para evitar as 
desigualdades de gênero em todas as sociedades. O Presidente Fabiel Zarth, do DMB, convidou o 
Vice-Presidente da Casa para dar continuidade aos trabalhos, podendo assim fazer uso da tribuna. 
Saudou a todos e disse querer comentar um pouco sobre a ida deles a Brasília, nos dias vinte e seis, 
vinte e sete e vinte e oito de fevereiro, oportunidade em que ele e o colega Cassiano foram representar 
o município, através desta Casa. Falou que tiveram uma ótima experiência, que foram muito bem 
recebidos em todos os gabinetes que passaram para protocolar as reivindicações da comunidade. 
Comentou que, mais uma vez, através do Deputado Federal, Alceu Moreira, e da bancada do MDB e do 
PT de Colinas, voltaram com um ofício em mãos, destinando mais uma emenda parlamentar para o 
município. Salientou que, desta vez, é uma estruturação para o Conselho Tutelar, no valor de cento e 
dez mil reais, que corresponde a um veículo zero quilômetro, computadores, geladeira, bebedouro e 
mobília completa. Afirmou que esta não foi uma conquista somente dos vereadores, também dos 
servidores do conselho, que através de muito diálogo, lhes repassaram que, com o aumento excessivo 
da demanda de crianças e jovens que estão vindo para o município, seria de fundamental importância 
irem em busca deste kit. Disse que, desta forma, como dever de vereadores, foram atrás e hoje têm o 
orgulho de entregar para toda a comunidade. Aproveitando a oportunidade, falou querer reforçar o 
pedido já protocolado nesta Casa, no ano passado, à administração, para que estude a possibilidade de 
repassar o vale alimentação para todos os servidores do conselho tutelar também. Salientou querer 
comentar um pouco sobre a indicação de número oito de dois mil e dezoito, que protocolou nesta Casa, 
solicitando ao Poder Executivo que providencie a instalação de um redutor de velocidade ou uma 
travessia elevada próximo à parada de ônibus na Beira Trilho, defronte a residência do Sr. Helio Pott. 
Comentou que, como justificou na indicação, os motoristas tem aplicado alta velocidade em seus 
veículos ao passar pela citada via, colocando em risco outros condutores e pedestres e, acima de tudo, 
colocando em risco a segurança dos idosos e das crianças que utilizam o transporte escolar. Informou 
serem sabedores que de já existe uma faixa de segurança naquele local, mas que, infelizmente, não é 
respeitada. Por isso, acredita que um redutor de velocidade ou uma travessia elevada se faz 
necessária, pois há excesso de movimento no horário em que o ônibus escolar recolhe e traz os 
estudantes para casa, tornando o local muito perigoso. Solicitou que, após a colocação do redutor de 
velocidade ou uma travessia elevada, o departamento de trânsito indique a correta colocação de placas 
de sinalização horizontal e vertical naquela localidade. Com relação ao concurso público, aberto pelo 
município, para ocupação dos cargos de dentista, monitor escolar médico e professor de matemática, 
comentou que o que chama a atenção é não terem sido relacionados os cargos de psicólogo e 
fonoaudiólogo, visto que aprovaram a contratação emergencial no ano passado e renovaram o mesmo 
contrato neste ano. Falou que gostaria que a administração se manifestasse com relação a isso. Para 
finalizar, reforçou o convite a todos os servidores municipais presentes na sessão, a permanecerem na 
sala de sessões para que logo após o término da sessão ordinária possam sentar todos juntos e discutir 
sobre o projeto que está na pauta de votação. Aproveitando a oportunidade, parabenizou todas as 
mulheres pelo seu dia. Projetos: Projeto de Lei n° 006-02/2018 – Acrescenta dispositivos ao artigo 27, 
da Lei Municipal n° 1.748-01/2018, que trata de programas de incentivos para o desenvolvimento do 
setor agropecuário do município e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 



n° 007-02/2018– Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social – SUAS – do Município de 
Colinas e dá outras providências. Retido pela Mesa Diretora. Projeto de Lei n° 008-02/2018 – Cria um 
cargo em comissão e função gratificada e acrescenta-o ao quadro de CC/FG do Acrescenta dispositivo 
ao artigo 5º da Lei Municipal n° 1.754-01/2018, que regulamenta as ações de vigilância sanitária 
municipal dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei CM n° 001/2018 – Altera 
dispositivos da Lei Municipal n° 1.601-02/2014, que estabelece normas para prestação de serviços a 
particulares na área rural e urbana, com equipamentos rodoviários do município e dá outras 
providências. Baixado em comissão. Indicações: Indicação n° 007/2018 – de autoria do Vereador 
Klaus – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, providencie a instalação de 
lixeiras no Loteamento Popular. Aprovada por unanimidade. Indicação n° 008/2018 – de autoria do 
Vereador Fabiel e apoio do Vereador Jonas – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria 
competente, providencie a instalação de um redutor de velocidade ou uma travessia elevada próximo à 
parada de ônibus na Beira Trilho, defronte a residência do Sr. Hélio Pott. Aprovada por unanimidade.  
Indicação n° 009/2018 – de autoria da Vereadora Justines – Indica ao Poder Executivo que, através de 
Secretaria competente, providencie a instalação de um portão eletrônico com campainha ou interfone 
na entrada da EMEI Pequeno Mundo. Aprovada por unanimidade. Pedido de Informações: Pedido de 
informação, de autoria dos Vereadores Juliano, Fabiel, Rodrigo e Cassiano, A) Que a Administração 
Municipal, no prazo legal, encaminhe a esta Casa Legislativa cópia do BOLETIM DE TESOURARIA 
referente ao ultimo dia útil do mês de DEZEMBRO/2017 e B) Que a Administração Municipal encaminhe 
a esta Casa Legislativa cópia do BOLETIM DE TESOURARIA referente ao ultimo dia útil do mês de 
FEVEREIRO/2018. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação, de autoria dos Vereadores 
Juliano, Fabiel, Rodrigo e Cassiano, A) Que a Administração Municipal, no prazo legal, encaminhe a 
esta Casa Legislativa a relação do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, bem como, a 
relação nominal dos servidores que ocupam estes cargos e funções. Informe ainda, a relação nominal 
dos estagiários contratados e funções que desempenham; B) Que a Administração Municipal, no prazo 
legal, encaminhe a esta Casa Legislativa, a estrutura administrativa da Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Colinas no ano de 2017, com a respectiva cópia da Portaria 
das nomeações dos cargos de Secretária e seus auxiliares (CCs e FGs), bem como, das exonerações 
ocorridas no decorrer de 2017 e C) Que a Administração Municipal, no prazo legal, encaminhe a esta 
Casa Legislativa, a estrutura administrativa da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e 
Desporto de Colinas no ano de 2018, com a respectiva cópia da Portaria das nomeações dos cargos da 
Secretária e seus auxiliares (CCs e FGs). Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, a presidente 
encerrou a sessão às vinte horas e dez minutos e convocou próxima sessão para o dia vinte e um de 
março de dois mil e dezoito, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de 
Vereadores de Colinas, sete de março de dois mil e dezoito. 
 
 
 
FABIEL A. ZARTH                             JULIANO KOHL 
Presidente                                                                       Secretário 
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