
   
 
 
 
 
 

ATA 14/2020 
   
 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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 13/2020, que foi 
aprovada por unanimidade. Correspondências: Ofício SMSASH n° 18/2020, encaminhando o Relatório 
Municipal de Gestão da Saúde do primeiro quadrimestre de dois mil e vinte para apreciação em 
audiência pública a ser realizada nesta Casa Legislativa no dia vinte e sete de agosto do corrente ano, 
às quatorze horas. Projetos: Projeto de Lei n° 017-04/2020 – Dá a denominação de Estrada Municipal 
Luiz Lagemann, ao trecho compreendido entre o limite do perímetro urbano, em Linha Ano Bom, até a 
localidade de Linha Ano Bom Alto e dá outras providências. Retido pelo Líder de Governo. Projeto de 
Lei CM n° 005/2020 – Obrigada as empresas e as concessionárias que fornecem energia elétrica, 
telefonia fixa, internet, televisão a cabo ou outro serviço, por meio de rede aérea, a retirar de postes a 
fiação excedente e sem uso que tenham instalado e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 
Indicações: Indicação n° 010/2020 – de autoria da Vereadora Justines Magagnin – Indica ao Poder 
Executivo que, através de Secretaria competente, estude a possibilidade de numerar todos os postes de 
energia elétrica no Município. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo, o presidente encerrou a 
sessão às dezenove horas e dez minutos e convocou próxima sessão para o dia nove de setembro de 
dois mil e vinte, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de 
Colinas, vinte e seis de agosto de dois mil e vinte. 
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