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 Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, 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 Juliano Kohl saudou a todos e 
invocando a proteção de Deus iniciou os trabalhos. Ata: Foi posta em votação a Ata 006/2019, que foi 
aprovada com abstenção de voto do Vereador Rodrigo, por não estar presente naquela sessão. 
Tribuna: Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e disse usar a tribuna para falar sobre duas 
indicações que trouxe até a Casa. Informou que na indicação de número quatro pede para que seja 
feita, por meio de secretário competente, a pintura das faixas contínuas e seccionadas da Rua Parobé 
até Imigrante e em direção a Ano Bom. Falou estar pedindo a pintura das faixas porque a sinalização 
está um pouco precária e, antes que aconteça alguma coisa, é preciso que a prefeitura ou o secretário, 
enfim, faça uma pintura adequada. Já na indicação de número cinco, comentou estar pedindo 
novamente, pois já o fez no ano passado, o consertod a calçada na Rua Olavo Bilac, que é utilizada por 
muitas pessoas e está bem quebrada, tanto que em dias de chuva a pessoas precisam utilizar a rua 
para sair da poça de água que se forma. Salientou ser um pedido bem simples, sabe que várias 
calçadas foram consertadas durante o final do ano passado porém, até o momento, nessa não foi feito 
nada. Disse que o pessoal está cobrando dele e sabe que eles, Vereadores, são a voz da população e 
cobram, pois estão aqui para cobrar a administração. Após, parabenizou a sociedade da Linha Ano 
Bom pela janta do baile de kerb da comunidade evangélica. Comentou que foi questionado sobre os 
três quebra-molas instalados no Município de Colinas. Informou que no mês passado não estava como 
Vereador e por ele não passou nada sobre os quebra-molas, até onde sabe não passou nada pela 
Câmara, talvez tenha um ou outro Vereador ter ido até o prefeito. Afirmou que eles Vereadores não 
aprovaram nesta Casa nenhum quebra-molas desses três, sendo assim, não há muito o que falar sobre 
isso, foi um feito diretamente do prefeito e a decisão foi toda dele. Projetos: Projeto de Lei n° 011-
03/2019 – Ratifica a celebração de convênio com a Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado – 
Hospital Bruno Born e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Indicações: Indicação n° 
004/2019 – de autoria do Vereador Rodrigo – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria 
competente, estude a possibilidade de pintar as faixas continuas e seccionadas na Rua Parobé, em 
direção a Imigrante e em direção a Linha Ano Bom, bem como nos demais pontos do Município em que 
estão danificadas. Aprovada por unanimidade. Indicação n° 005/2019 – de autoria do Vereador Rodrigo 
– Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, adote as medidas necessárias para 
conserto da calçada na Rua Olavo Bilac. Aprovada por unanimidade. Indicação n° 006/2019 – de 
autoria do Vereador Jonas – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, estude 
a possibilidade de instalar os protetores de pedestres nas esquinas do centro da cidade. Aprovada por 
unanimidade. Indicação n° 007/2019 – de autoria dos Vereadores Jonas e Justines – Indica ao Poder 
Executivo que, através de Secretaria competente, estude a possibilidade de colocar grama sintética na 
pracinha da EMEF Ipiranga, onde há brita. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo, a 
presidente encerrou a sessão às dezenove horas e quinze minutos e convocou próxima sessão para o 
dia vinte e dois de maio de dois mil e dezenove, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da 
Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, oito de maio de dois mil e dezenove. 
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