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Aos vinte e três dias do mês de setembro 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 15/2020, que foi aprovada por unanimidade. Correspondências: Ofício GP n° 144-04/2020, 
encaminhando o os balancetes contábeis correspondentes ao mês de agosto de dois mil e vinte. 
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 Poder Executivo, conforme ofício GAB n° 135-
04/2020. Projeto de Lei n° 018-04/2020 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2021 e dá outras providências. Baixado para análise das comissões. Projeto de Lei n° 
019-04/2020 – Dá a denominação de Estrada Municipal Luiz Lagemann, ao trecho compreendido entre 
o limite do perímetro urbano, em Linha Ano Bom, até o ponto de encontro com a Estrada Karl Röhsig, 
na mesma localidade e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Indicações: Indicação n° 
011/2020 – de autoria do Vereador Rodrigo Horn – Indica ao Poder Executivo que, através de 
Secretaria competente, estude a possibilidade de manter o pagamento mensal aos prestadores de 
serviços de transporte escolar, no valor de 50% (cinquenta por cento), do montante mensal contratado, 
durante a suspensão das aulas, em face da situação de emergência e estado de calamidade pública 
decorrentes do novo Coronavírus. Aprovada com abstenção de voto dos Vereadores Odilo e Justines e 
o voto contrário do Vereador Cassiano. Nada mais havendo, o presidente encerrou a sessão às 
dezenove horas e dez minutos e convocou próxima sessão para o dia vinte e três de setembro de dois 
mil e vinte, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de 
Colinas, nove de setembro de dois mil e vinte. 
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