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 Aos cinco dias do mês de junho 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 008/2019, que foi 
aprovada por unanimidade. Correspondência: Convite do clube de mães Simpatia Beija-Flor para a 
festa anual a ser realizada no dia três de agosto do corrente ano. Tribuna: Justines Magagnin, do 
MDB, saudou a todos e disse querer falar sobre suas duas indicações. Comentou que na primeira indica 
ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, estude a possibilidade de calçamento nas 
curvas da estrada da Linha 31 de Outubro, próximo ao Elói Gedoz e José da Silva, local em que há 
duas curvas muito íngremes e em dias de chuva é muito ruim. Salientou que seria muito importante 
esse calçamento, pois melhoraria a trafegabilidade dos veículos. Disse que a outra indicação também é 
para a Linha 31 de Outubro, local em que o sinal de telefonia é ruim e inexistente praticamente o sinal 
de internet. Explicou que há muitos alunos naquela localidade e precisam de internet, sendo que todos 
são sabedores que hoje as redes sociais, tudo que precisa de internet é de suma importância, por isso 
pede que estudem com carinho esse pedido. Pediu também que a administração municipal faça um 
contrato emergencial de engenheiro, com urgência, para atender a demanda nos munícipes. Explicou 
que, há três meses, esse profissional que tinham na prefeitura saiu e tem muita demanda da 
comunidade, que estão esperando por esse serviço, sendo assim, gostaria que fizessem isso. Rodrigo 
Horn, do MDB, saudou a todos e disse ficar feliz em ver os Vereadores de Imigrante presentes na 
sessão, até para marcarem uma reunião com o objetivo de conversarem um pouco mais sobre o 
repasse aos bombeiros de Imigrante. Falou que todos sabem da importância desse repasse e, como 
será para as duas cidades, acredita ser importante essa troca de ideias entre os Vereadores, pois, 
querendo ou não, são a voz da população e com todos que tem falado, são a favor do repasse. Explicou 
que eles só precisam conversar para alinhar algumas coisas, pois, pelo que sabe, o projeto do 
município de Imigrante entrou na semana passada e ficou baixado, mas, provavelmente, nas próximas 
semanas já estará sendo definido. Após, falou precisar tocar num outro assunto que há algum tempo, 
mais precisamente no ano passado, disse que não tocaria mais, sobre a Comissão Processante, sobre 
o processo em que o prefeito Sandro virou réu. Comentou que circulou em todos os veículos de 
comunicação esta notícia, todos sabem que, na verdade, Sandro virou réu do processo sobre o rolo dos 
combustíveis, não sobre a compra de materiais de construção, que tem outro processo rolando. 
Explicou estar falando sobre aquele que analisaram, quando sentaram durante três meses, 
oportunidade em que o Vereador Mirno foi o presidente da Comissão, a Geni secretária e ele o relator, 
sendo que todos sabem do desdobramento e o que cada um votou. Disse que, na verdade, sempre 
pôde dormir com a consciência tranquila, porque analisou os fatos, viu que não houve disputa, enfim, o 
que os desembargadores, por unanimidade, falaram, está escrito em seu relatório, ao qual todos os 
Vereadores tiveram acesso, todos leram. Comentou que durante quarenta e oito horas os Vereadores 
tiveram acesso a esse relatório, analisaram, sabe que teve pressão, porém, os bastidores da votação 
não o interessa, porque acredita que a população, na verdade, deve estar a par dos bastidores. 
Ressaltou poder dormir hoje com a consciência bem tranquila, pois não escreveu nenhuma bobagem no 
seu relatório, pois os desembargadores falaram a mesma língua que ele. Disse não querer criar muito 
alarde, mas não descarta mais uma Comissão Processante.  Projetos: 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. Permanece baixado para análise das comissões. Projeto de Lei n° 016-
03/2019 – Regulamenta os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do 

usuário de serviços públicos da administração pública municipal, cria a Ouvidoria Geral do Município, 
com base na Lei Federal n° 13.460, de 26 de junho de 2017 e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. Projetos: Projeto de Resolução n° 001/2019 – Cria a Ouvidoria da Câmara de Colinas e 



dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Indicações: Indicação n° 008/2019 – de autoria da 
Vereadora Justines – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, estude a 
possibilidade de fazer calçamento em duas curvas na estrada da Linha 31 de Outubro. Aprovada por 
unanimidade. Indicação n° 009/2019 – de autoria da Vereadora Justines – Indica ao Poder Executivo 
que, através de Secretaria competente, estude a possibilidade de melhorar o sinal de internet e telefonia 
na Linha 31 de Outubro. Aprovada por unanimidade. Indicação n° 010/2019 – de autoria do Vereador 

Fabiel – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, estude a possibilidade de 
colocar uma calha na frente do Posto de Saúde. Aprovada por unanimidade. Pedido de informações – 
Que a Administração Municipal encaminhe a esta Casa Legislativa no prazo regimental a real situação 
de uso do auditório localizado ao lado da EMEF Ipiranga. Seja informado, com documentos pertinentes, 
a situação econômica/financeira, viabilidade de uso e prazo, viabilidade estrutural devidamente firmada 
por profissional competente. Requer também explicações sobre o lapso existente entre a inauguração e 
a liberação para utilização. Aprovado por unanimidade. Requerimento – O Vereador Klaus Frederico 
Driemeier, do Progressistas, no uso de suas atribuições vem requerer autoriza plenária, com percepção 
de diárias e passagem área, para se afastar do Estado, pelo período de primeiro a quatro de julho do 
corrente ano, com o objetivo de deslocamento à Capital Federal. Aprovado por unanimidade. Nada mais 
havendo, a presidente encerrou a sessão às dezenove horas e vinte minutos e convocou próxima 
sessão para o dia dezenove de junho de dois mil e dezenove, no mesmo horário e local. Sala das 
Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, cinco de junho de dois mil e dezenove. 
 
 
 
 
JULIANO KOHL                                                                  RODRIGO HORN 
Presidente                                                                      Secretário  

 


