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Aos dezoito dias do mês de novembro 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 ausência 
do Vereador Cassiano, por motivos de saúde, e a presença 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 
19/2020, que foi aprovada por unanimidade. Tribuna: Klaus Driemeier, do PP, saudou a todos e agradeceu 
o povo colinense, bem como os companheiros de política, tanto de um lado quanto do outro, pela campanha 
de alto nível em relação às eleições que ocorreram no domingo. Falou ter sido o coordenador da campanha 
e como coordenador agradeceu a todos os colegas e a todo o povo colinense por terem mostrado 
inteligência na eleição em um município tão pequeno, numa eleição tão acirrada. Em nome do Presidente do 
PP, agradeceu os novecentos e noventa e nove votos que o seu partido recebeu junto com os três partidos 
que fazem parte da coligação, PTB, PSDB e DEM. Como candidato a Vereador, agora Vereador eleito, 
agradeceu, em nome de toda a bancada e em nome de toda comunidade, os noventa e sete votos que 
recebeu. Afirmou esperar e fazer jus ao compromisso que assumiu, informando ser Vereador pela terceira 
vez agora, foi suplente, participou de todas as campanhas políticas deste município, sendo que sempre 
preservou a lealdade e honestidade. Finalizando, agradeceu novamente o povo colinense. Projetos: Projeto 
de Lei n° 022-04/2020 – Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências. Aprovado 
por unanimidade. Projeto de Lei n° 025-04/2020 – Estima a receita e fixa a despesa do Município para o 
exercício de 2021 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, o Presidente 
encerrou a sessão às dezenove horas e dez minutos e convocou próxima sessão para o dia dois de 
dezembro de dois mil e vinte, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de 
Vereadores de Colinas, dezoito de novembro de dois mil e vinte. 
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