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 Aos seis dias do mês de março 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 002/2019, oportunidade 
em que o Vereador Mirno manifestou-se, informando que se absteve do voto e não votou contra o 
requerimento dos Vereadores Juliano e Fabiel, quando solicitaram autorização plenária, com percepção de 
diárias e passagem área, para se afastar do Estado com o objetivo de deslocamento à Capital Federal. Após, 
foi aprovada por unanimidade. Correspondências: Convite do Grupo do Lar Sempre Unidas, da Linha Ano 
Bom, para o café anual a realiza-se no dia dezesseis de março corrente, às catorze horas. Tribuna: Fabiel 
A. Zarth, do MDB, saudou a todos e disse querer comentar um pouco sobre a ida deles a Brasília no início 
da semana, onde ele e o Presidente Juliano foram bem recebidos, em todos os gabinetes, dos mais variados 
partidos. Comentou terem encontrado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal nos corredores dos 
anexos. Falou que, aproveitando a oportunidade, deixaram diversas demandas em todos os gabinetes, para 
a área da saúde, da agricultura, de construção e de obras. Salientou que irão esperar mais alguns dias, até 
que chegue o ofício em mãos do Executivo, para então poderem divulgar com mais certeza todas as 
emendas que conquistaram. Disse que o Juliano logo mais falará de mais uma emenda que será indicada 
também para o Município. Finalizando, lamentou profundamente a atitude de alguns dos colegas na última 
sessão, quando votaram contra e se abstiveram do ofício, pois ele e o Presidente Juliano largaram a família, 
o emprego e foram em busca de recursos, conforme colocou anteriormente, para as mais diversas áreas, 
provando que a oposição não é somente criticar e votar contra os projetos e sim, trabalhar em prol do 
Município também. Salientou que se em algum outro mandato, outro Vereador de oposição deixou a Câmara 
para buscar recursos e esse recurso chegou ao Município, retira tudo o que colocou. Agradeceu aos que 
apoiaram e aprovaram a atitude deles, inclusive a colega Geni, pela cedência do seu espaço, deixando o seu 
muito obrigado e afirmando que Colinas irá se lembrar por muitos e muitos anos desta data. O Presidente 
Juliano Kohl, do PT, convidou a Vice-Presidente da Casa para dar continuidade aos trabalhos, podendo 
assim fazer uso da tribuna. Saudou a todos e disse que como todos sabem, no início da semana passada ele 
e seu colega Vereador Fabiel foram a Brasília em busca de recursos para o município. Comentou que, na 
oportunidade, protocolaram ofícios em diversos gabinetes que visitaram, independente de partido político, 
solicitando repasse de emendas parlamentares para diversos programas e ações para o município, pois o 
objetivo da viagem foi ir em busca de recursos para o progresso de Colinas. Informou que no gabinete do 
Deputado Elvino Bohn Gass, protocolou ofício, solicitando emenda parlamentar, sendo que na oportunidade 
o Deputado indicou cem mil reais para a área da saúde. Falou estarem felizes, pois foram muito bem 
recebidos por todos os parlamentares em Brasília, protocolaram diversos ofícios e esperam bons resultados 
para o município. Projetos: Projeto de Lei n° 005-03/2019 – Autoriza a realização da Campanha 
denominada “NOTA FISCAL DÁ PRÊMIOS”, edição 2019, com o fim de estimular o aumento da arrecadação 
de tributos do Município, com premiação a consumidores e produtores rurais e dá outras providências. 
Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão às dezenove horas e 
quarenta minutos e convocou próxima sessão para o dia vinte de março de dois mil e dezenove, no mesmo 
horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, seis de março de dois mil 
e dezenove. 
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