
   
 
 
 
 
 

ATA 13/2020 
   
 

Aos doze dias do mês de agosto 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 12/2020, que foi 
aprovada por unanimidade. Correspondências: Ofício GP n° 113-04/2020, encaminhando os 
Balancetes da Receita, Despesa, Verificação e o Financeiro, correspondente ao mês de junho de dois 
mil e vinte. Projetos: Projeto de Lei n° 016-04/2020 – Ratifica a celebração de Termo de Cooperação 
com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul – DAER/RS e dá 
outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2020 – Acolhe o 
Parecer nº 20.472, Processo nº 002139-02.00/18-5, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul, aprovando as Contas de Governo dos Administradores do Executivo Municipal de Colinas, 
referente ao exercício de 2018, dos Senhores Sandro Ranieri Herrmann e Regina Beatris Sulzbach. 
Aprovado por unanimidade. Indicações: Indicação n° 009/2020 – de autoria do Vereador Rodrigo Horn 
– Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, estude a possibilidade de, em 
parceria com o DAER, fazer uma calçada ao longo da RS 129 desde a Casa de Eventos Morreto até a 
divisa com o Município de Estrela. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo, a presidente 
encerrou a sessão às dezenove horas e dez minutos e convocou próxima sessão para o dia vinte e seis 
de agosto de dois mil e vinte, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de 
Vereadores de Colinas, doze de agosto de dois mil e vinte. 
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