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 Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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 Rodrigo L. Horn saudou a todos 
e invocando a proteção de Deus iniciou os trabalhos. Ata: Foi posta em votação a Ata 01/2020, que foi 
aprovada por unanimidade. Corespondências: Ofício GP n° 046-04/2020, encaminhando os 
balancetes contábeis correspondentes ao mês de janeiro de dois mil e vinte. Tribuna: O Presidente 
Rodrigo Horn, do MDB, convidou a Vice-Presidente da Casa para dar continuidade aos trabalhos, 
podendo assim fazer uso da tribuna. Saudou a todos e disse usar a tribuna para falar um pouco mais da 
gestão deste ano na Câmara. Informou que durante este ano será feita a reformulação, atualização e 
consolidação do Regimento Interno, que é ainda do ano de mil novecentos e noventa e três. Comentou 
que no ano de dois mil e dezessete, período em que a Vereadora Justines foi Presidente, ela decidiu 
fazer também a reformulação e atualização da Lei Orgânica e, para acompanhar isso irão fazer a 
atualização do Regimento Interno. Explicou que para fazer isto, irão se reunir de vinte a trinta minutos 
antes de cada sessão para debater e assim ir atualizando o Regimento Interno. Ressaltou que os 
Vereadores não irão ganhar nada a mais por isso, pois é apenas um trabalho do Vereador e como o 
Regimento está desatualizado, precisam atualizá-lo. Dando continuidade, pediu para o Secretário de 
Obras, a prefeitura em si, darem maior atenção às praças do Município. Falou serem sabedores de que 
a cidade é conhecida como Cidade Jardim, porém, se olharem hoje, a cidade não está nenhum pouco 
acolhedora, tem capim por todos os lados. Afirmou que essa é a realidade, pois se olharem a praça ao 
lado da residência da Traudi Bertolini, na esquina perto da creche, irão ver que está abandonada. 
Comentou que em dois mil e dezessete, ele e o colega Jonas, fizeram uma indicação, em dois mil e 
dezoito reforçaram, entretanto, não foram atendidos ainda. Sendo assim, pediu, por favor, para alguém 
atender este pedido em relação às praças. Projetos: Projeto de Lei n° 003-04/2020 – Autoriza a 
realização da campanha denominada “Nota Fiscal dá Prêmios”, edição 2020, 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 cinco minutos e convocou próxima sessão para o dia quatro de março de 
dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta minutos no mesmo local. Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de Vereadores de Colinas, dezenove de fevereiro de dois mil e vinte. 
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