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Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, 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 Juliano Kohl 

saudou a todos e invocando a proteção de Deus iniciou os trabalhos. Ata: Foi posta em votação a Ata 

13/2019, que foi aprovada por unanimidade. Tribuna: Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e 

comentou ter dois pedidos de informações, feito pelas pessoas a ele como Vereador. Comentou que o 

primeiro deles é a respeito do loteamento popular, pois o prefeito disse que teria um novo loteamento 

popular, foi divulgado nas redes sociais. Disse que, na verdade, é um pedido de como está, a que pé 

anda o loteamento e também como será feita a distribuição das famílias, pois as pessoas pedem a eles. 

Em relação ao outro pedido de informação, salientou que a questão meio que já se tornou piada nos 

outros municípios, porque Colinas é a cidade jardim e a cidade dos quebra molas, já que nos últimos 

anos foi feito bastante concreto e quebra molas. Disse que, sem fazer oposição, somente quer saber 

quanto custa aos cofres públicos um quebra molas, o custo total do projeto, de quem é a 

responsabilidade técnica, quem analisa a necessidade de colocar um quebra molas na RS129 ou na 

Olavo Bilac ou em outro local, bem como a pintura, enfim, todo o custo desse projeto. Comentou que o 

terceiro ponto que traz, diz respeito ao descaso que o prefeito tem com os Vereadores. Dirigindo a 

palavra ao Presidente Juliano, pediu se poderia entrar com uma indicação no dia de hoje, às duas da 

tarde, oportunidade em que o Presidente respondeu que não. Fez o mesmo questionamento à 

assessora e obteve a mesma resposta, pedindo então ao assessor jurídico se poderia entrar com um 

projeto na Câmara de Vereadores hoje, às duas da tarde, que informou do prazo das quarenta e oito 

horas antes da sessão que precisa ser respeitado. Afirmou que hoje, às duas horas da tarde, queriam 

colocar um projeto do ginásio, o qual é óbvio que não entrará, pois isso é uma piada, um descaso. 

Comentou que quando o atual prefeito, Sandro, era vereador ele não aceitava isso, com o que 

concorda, porque não tem como aceitar, é uma piada. Dirigindo a palavra ao colega Klaus, que é o líder 

da situação, pediu como está o PPCI no ginásio para fazer uma nova tomada de preços, se o colega 

está a par disso, já que veio o projeto. À parte, Klaus disse que o PPCI está encaminhado, porém 

encontraram mais um defeito na grade do lado de trás do ginásio, que será feito. Pediu ao colega 

Rodrigo porque o mesmo não pede a ele sobre o PPCI do... Rodrigo respondeu que somente queria 

saber do ginásio. Projetos: Projeto de Lei n° 021-03/2019 – Cria Programa de Recuperação de 

Créditos – REFIS – “Contribuinte em dia” e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 

Pedidos de Informação – de autoria do Vereador Rodrigo Horn: 1) Que a Administração Municipal 

encaminhe a esta Casa Legislativa o custo aos cofres públicos de um quebra-molas para o Município.  

Custo total com projeto, responsabilidade técnica, mão de obra, pintura e material. Aprovado por 

unanimidade. 2) Que a Administração Municipal encaminhe a esta Casa Legislativa informações quanto 

ao andamento do novo loteamento popular a ser instalado no Município, onde será implantado, se já 

houve a aquisição de área de terras, qual o valor pago, como será a infraestrutura desse loteamento e o 

critério de seleção das famílias. Situação técnica, situação ambiental, andamento. Cópia do projeto 

base, planilha orçamentária e memorial descritivo. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, a 

presidente encerrou a sessão às dezenove horas e quinze minutos e convocou próxima sessão para o 

dia quatro de setembro de dois mil e dezenove, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara 

Municipal de Vereadores de Colinas, vinte e um de agosto de dois mil e dezenove. 
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