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Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte, na Câmara Municipal de Vereadores, às sete 

horas e trinta, reuniu-se o Poder Legislativo de Colinas, em Sessão Legislativa Ordinária, com a 

ausência das Vereadoras Justines e Geni, por fazerem parte do grupo de risco, segundo a Organização 

Mundial de Saúde, em razão do COVID-19, e a presença do assessor jurídico. O Presidente Rodrigo L. 

Horn saudou a todos e invocando a proteção de Deus iniciou os trabalhos. Inicialmente foi posto em 

votação o requerimento do Vereador Odilo Antônio da Costa, do PTB, solicitando licença para tratar de 

assuntos particulares pelo período de trinta dias a contar de seis de abril do corrente ano, que foi 

aprovado por unanimidade. Dando continuidade, foi lida a convocação do suplente de Vereador Klaus 

Frederico Driemeier do PP, que assumiu uma vaga na Câmara de Vereadores, pelo período de trinta 

dias, a contar do dia seis de abril, substituindo o Vereador Odilo Antônio da Costa do PTB. Ata: Foi 

posta em votação a Ata 04/2020, que foi aprovada por unanimidade. Projetos: Projeto de Lei n° 007-

04/2020 – Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencial e temporariamente para atender 

excepcional interesse público, os profissionais que menciona, indica recursos e dá outras providências. 

O Vereador Fabiel manifestou-se, dizendo que irá de abster do voto e que explicará os motivos na 

próxima sessão em que tiver uso da tribuna. Afirmou não ser contra o projeto, porém o mesmo veio em 

bloco e não individualizado. Explicou que votaria contra a parte da engenharia, pois em sua opinião foi 

agido de má fé. Sendo assim, para não prejudicar a educação, porque tem a contratação de professor 

de educação física e nutricionista junto no mesmo projeto, falou irá abster-se e que na próxima sessão 

em que tiver uso de tribuna esclarecerá os motivos de sua abstenção. O Presidente Rodrigo 

manifestou-se, dizendo que se tivesse direito a voto também se absteria do voto pelos mesmos motivos 

do Vereador Fabiel. Após, foi aprovado com cinco votos favoráveis e uma abstenção. Nada mais 

havendo, a presidente encerrou a sessão às sete horas quarenta minutos e convocou próxima sessão 

para o dia vinte e dois de abril de dois mil e vinte, no mesmo local com horário a ser definido. Sala das 

Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, oito de abril de dois mil e vinte. 
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