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Aos dez dias do mês de maio 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. O Presidente Rodrigo L. Horn saudou a todos e invocando a 
proteção de Deus iniciou os trabalhos. Ata: Foi posta em votação a Ata 08/2020, que foi aprovada com 
abstenção de voto do Vereador Cassiano por não estar presente naquela sessão. Tribuna (uso da 
palavra): Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e inicialmente falou do anteprojeto de sua autoria, 
que vai a votação, sobre o uso dos parklets. Explicou ser um anteprojeto, já que o vereador não poder 
fazer projeto que gera gastos, de uma extensão da calçada a ser usado na frente dos bares, lojas e 
assim, o pessoal poder desfrutar de mais um espaço. Comentou que no anteprojeto há todos os dados, 
tamanho dos parklets, toda explicação necessária para instalação, pois, como Colinas é uma cidade 
turística, acha muito bacana essa ideia. Disse que no Rio Grande do Sul tem em algumas cidades, 
como Santa Cruz e Porto Alegre e em outros países é usado bastante esse modelo de parklets. 
Explicou que esse modelo foi encaminhado do Executivo de Lajeado para os Vereadores de Lajeado e 
ele trouxe para os Vereadores de Colinas apreciarem. Após, disse querer falar sobre a criação da 
Comissão Especial, explicando que em Estrela ela já foi feita pelo seu colega, Presidente da Câmara de 
Estrela, João Braun, para analisar os gastos com os contratos do COVID-19. Comentou que, como a 
prefeitura não tem a necessidade de passar todos os gastos pela Câmara de Vereadores, fica muito 
fácil de fazer os contratos. Falou que eles não têm conhecimento de vários contratos, assim, como essa 
comissão, irão analisar mais a fundo, sendo que a mesma será composta por três Vereadores, um de 
cada partido de Bancada, um do MDB, um do PTB e um do PDT.  Projetos: Projeto de Lei n° 009-
04/2020 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.908/2020, de 20 de fevereiro de 2020, que trata da 
Campanha NOTA FISCAL DÁ PRÊMIOS e indica outras providências. Aprovado por unanimidade. 
Anteprojeto de Lei n° 002/2020 – Regulamenta a instalação e o uso de extensão de passeio público, 
denominada “parklet”. Aprovado por unanimidade. Pedido de uso de Tribuna Livre: Os moradores da 
Linha Santo Antônio, solicitam uso da tribuna livre para apresentar aos Vereadores o conteúdo de uma 
reunião com a atual administração, naquela comunidade, com o intuito de regulamentar processos de 
formação de ilhas de expansão urbanas nas áreas rurais. Aprovado por unanimidade e definido o uso 
da mesma na próxima sessão ordinária, para o dia vinte e quatro de junho do corrente ano, às 
dezenove horas. Requerimento: Requerimento – de autoria do Vereador Rodrigo Horn, requer a 
criação de Comissão Especial para acompanhar e verificar os contratos e atos do Poder Executivo 
durante a situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia do COVID-19. Aprovado por 
unanimidade e, por consenso, ficou assim constituída: Fabiel Zarth (MDB), Juliano Kohl (MDB) e Mirno 
E. Gallas (PP). Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão às dezenove horas e vinte minutos 
e convocou próxima sessão para o dia vinte e quatro de junho de dois mil e vinte, no mesmo horário e 
local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, dez de junho de dois mil e 
vinte. 
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