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 Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, 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 Juliano Kohl 
saudou a todos e invocando a proteção de Deus iniciou os trabalhos. Ata: Foi posta em votação a Ata 
001/2019, que foi aprovada por unanimidade. Tribuna: Klaus Driemeier, do PP, saudou a todos e 
disse fazer uso da tribuna para fazer um agradecimento especial para a Senadora Ana Amélia Lemos, 
que destina todos os anos verba para Colinas. Comentou que neste ano a verba destinada possibilitou 
a eles a compra do trator que está em frente à prefeitura municipal. Agradeceu também a administração 
pelo melhoramento da estrada no Ano Bom Alto que vai em direção à propriedade de Marcelo Altevogt 
com seus pais, pois a mesma estava em más condições, pedras soltas e agora foi corrigido comum belo 
trabalho. Projetos: Projeto de Lei n° 004-03/2019– Prorroga até o final do ano letivo de 2019 efeitos de 
dispositivos da Lei Municipal n° 1.807-02/2018 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 
Requerimento: Requerimento – Os Vereadores Fabiel A. Zarth, do MDB e Juliano Kohl, do PT, no uso 
de suas atribuições vêm requerer autoriza plenária, com percepção de diárias e passagem área, para 
se afastar do Estado, pelo período de vinte e quatro a vinte e sete de fevereiro do corrente ano, com o 
objetivo de deslocamento à Capital Federal. Aprovado com quatro votos favoráveis dos Vereadores 
Rodrigo, Fabiel, Geni e Cassino, uma abstenção da Vereadora Justines e três votos contrários dos 
Vereadores Jonas, Mirno e Klaus. Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão às dezenove 
horas e quarenta minutos e convocou próxima sessão para o dia seis de março de dois mil e dezenove, 
no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, vinte de 
fevereiro de dois mil e dezenove. 
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