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 Aos vinte e dois 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 
007/2019, que foi aprovada por unanimidade. Correspondência: Ofício GP n° 125-03/2019, 
encaminhando os balancetes contábeis correspondentes ao mês de abril de dois mil e dezenove. Ofício 
SMSASH n° 018/2019, encaminhando o relatório municipal de gestão da saúde do primeiro 
quadrimestre de dois mil e dezenove para apreciação dos Vereadores, em audiência pública, a ser 
realizada no dia vinte e três de maio do corrente, as quatorze horas, nas dependências da Câmara de 
Vereadores. Tribuna: Justines Magagnin, do MDB, saudou a todos e disse querer compartilhar com a 
comunidade e os colegas sobre os novos profissionais que estão se agregando à equipe da Saúde. 
Informou que terão três psicólogas, uma para a saúde, vinte horas, uma para o CRAS, vinte horas e 
uma para a educação, trinta horas, além do educar físico que atenderá a demanda da Secretaria 
Municipal da Saúde, pelo projeto dos mil dias. Acredita que todos já tenham ouvido na imprensa sobre 
esse projeto, que tem por objetivo cuidados com as gestantes e crianças até os dois anos de idade, o 
grupo dos diabéticos e também a oficina terapêutica que acontece a cada quinze dias.Comentou que 
também integrará o grupo da saúde, uma fisioterapeuta, que, aliás, foi um pedido feito por ela, através 
de indicação nesta Casa no cinco de junho de dois mil e dezessete, por perceber a necessidade 
durante o trabalho, como agente de saúde, desse profissional para melhorar a qualidade de vida de 
toda a população. Falou que a fisioterapeuta já está na unidade do posto de saúde de Colinas e 
atenderá a todos os encaminhamentos do SUS, pois é um atendimento do SUS, além dos acamados 
que não conseguem se deslocar e necessitam de fisioterapia. Salientou também querer aproveitar a 
oportunidade para agradecer o Secretário de Obras pelo atendimento dos pedidos, sendo que um foi a 
colocação de uma luminária na Rua Waldemar Closs, nas proximidades das casas do Pastor Hélio e 
Guilherme Pott e o outro foi a troca de lâmpadas em toda a extensão da Linha 31 de Outubro que 
estavam estragadas. Projetos: Projeto de Lei n° 012-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a receber, 
em doação, imóvel destinado a estrada municipal e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 
Projetos: Projeto de Lei n° 013-03/2019 – Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 

14.000,00 (quatorze mil reais) e referenda repasse de recurso complementar à Associação Corpo de 
Bombeiros Voluntários - IMICOL e dá outras providências. Baixado para análise das comissões. 
Projetos: Projeto de Lei n° 014-03/2019 – Abre exceção ao inciso III do artigo 4º da Lei Municipal n° 
1.823-02/2018, e autoriza a prorrogação do Contrato de Incentivo concedido à Empresa J.I Atelier de 
Calçados Ltda. de que trata a Lei n° 1.755-01/2017 e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. Projetos: Projeto de Lei n° 015-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a contratar 
emergencial e temporariamente para atender excepcional interesse público, o cargo que menciona, 
indica recursos e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, a presidente 
encerrou a sessão às dezenove horas e vinte minutos e convocou próxima sessão para o dia cinco de 
junho de dois mil e dezenove, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de 
Vereadores de Colinas, vinte e dois de maio de dois mil e dezenove. 
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