
   
 
 
 
 
 

ATA 12/2020 
   
 

Aos vinte e nove dias do mês de julho 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 11/2020, que foi 
aprovada por unanimidade. Projetos: Projeto de Lei n° 014-04/2020 – Autoriza a promoção do 
concurso “Jardim mais bonito, edição 2020”, defina a premiação e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei n° 015-04/2020 – Autoriza a instituição de concurso fotográfico do 
município de Colinas, fixa o valor da premiação e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 
Indicações: Indicação n° 007/2020 – de autoria dos Vereadores Rodrigo Horn e Juliano Kohl – Indica 
ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, adote as medidas necessárias para fazer a 
revisão do Plano de Carreira do Magistério Municipal, valorizando ainda mais os profissionais da área. 
Aprovada por unanimidade. Indicação n° 008/2020 – de autoria dos Vereadores Rodrigo Horn e Juliano 
Kohl – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, estude a possibilidade de 
reduzir a carga horária de 44 horas para 40 horas semanais, de todos os cargos de servidores efetivos 
municipais de Colinas, detentores de cargo com carga horária semanal de 44 horas, sem prejuízos em 
seus vencimentos. Aprovada com abstenção de voto do Vereador Odilo. Nada mais havendo, a 
presidente encerrou a sessão às dezenove horas e quinze minutos e convocou próxima sessão para o 
dia doze de agosto de dois mil e vinte, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de Vereadores de Colinas, vinte e nove de julho de dois mil e vinte. 
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