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Aos sete dias do mês de outubro 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. Inicialmente foi lida a 
convocação do suplente de Vereador Klaus F. Driemeier do PP, que assumiu como titular de Vereador 
na Câmara de Vereadores, a contar do dia primeiro de outubro, substituindo o Vereador Jonas Klein do 
PDT, que renunciou ao mandato de Vereador. Ata: Foi posta em votação a Ata 16/2020, que foi 
aprovada com abstenção de voto do Vereador Klaus por não estar presente naquela sessão. Projetos: 
Projeto de Lei n° 020-04/2020 – Altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal n° 1.751/2017 e dá 
outras providências. Retirado pela assessoria jurídica. Projeto de Lei n° 021-04/2020 – Autoriza o 
Poder executivo a receber, em doação, imóvel destinado à rua e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. Pedido de Informações: Pedido de Informação – de autoria do Vereador Rodrigo Horn 
– Tendo em vista o Processo Judicial de Nº 047/1.03.0003201-7 que são partes o Município de Colinas 
e a Empresa Construtora Giovanella Ltda e que o Processo encontra-se desde 25/07/2019 com a 
Assessoria Jurídica do Município, requer-se a seguinte documentação e esclarecimentos: 1) Cópia 
integral dos cálculos apresentados pela Empresa Giovanella com os valores. 2) Cópia da impugnação 
aos cálculos apresentados pela Assessoria Jurídica do Município.3) Se existe previsão de pagamento 
do débito.4) Qual a justificativa do processo estar 13 (treze) meses com a Assessoria Jurídica sem 
qualquer manifestação do Município? Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, o Presidente 
encerrou a sessão às dezenove horas e dez minutos e convocou próxima sessão para o dia vinte e um 
de outubro de dois mil e vinte, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de 
Vereadores de Colinas, sete de outubro de dois mil e vinte. 
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