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Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, 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 em exercício Juliano Kohl, substituindo o Presidente, Vereador Fabiel Zarth, que está 
de licença saúde pelo período de quatorze dias, a contar do dia dezoito de maio, saudou a todos 
e invocando a proteção de Deus iniciou os trabalhos. Ata: Foi posta em votação a Ata 09/2021, 
que foi aprovada por unanimidade. Tribuna: Gleci Kochenborger, do PROGRESSISTAS, 
saudou a todos e agradeceu a Deus, a sua família e a todas as famílias que visitou, pela 
receptividade e por acreditarem e depositarem o voto na sua pessoa. Disse que mesmo não 
estando atuando junto à Câmara, sempre estará à disposição de todos, para juntos trabalhar 
pela comunidade. Agradeceu seu colega Heitor pela oportunidade. Parabenizou as colegas 
Sandra e Silvia pela homenagem proporcionada à professora Gudrun. Também parabenizou a 
homenageada, professora Gudrun, dizendo o quanto ela foi importante na formação de tantos 
alunos, assim como professora e diretora da escola, a qual tem todo o seu respeito e gratidão. 
Projetos: Projeto de Lei n° 014-01/2021 – Suspende a aplicação da Lei Municipal n° 1935-01-
2021 e dá outras providências, e Projeto de Lei CM n° 006/2021 – Suspende a aplicação da Lei 
Municipal n° 1935-01-2021 e dá outras providências. O Vereador Marcelo, manifestou-se, 
dizendo que irão votar a favor, porém seu voto não seria favorável, mas precisam fazer isso. 
Sugeriu que quando for feita nova reposição, que esta que está sendo cancelada agora seja 
acrescida no valor da próxima para não a perderem, pois os servidores merecem. Após os 

projetos foram aprovados por unanimidade. Em relação à Comissão Especial, que irá acompanhar 
e verificar os contratos e atos do Poder Executivo durante a situação de calamidade pública 
ocasionada pela pandemia do Covid-19, o Presidente em exercício informou que a mesma ficou 
assim constituída: Presidente: Darlan A. Messer (PROGRESSISTAS); Vice-Presidente: 
Marcelo Schroer (MDB); Relator: Rodrigo L. Horn (MDB) e Secretária: Sandra Fusiger (PTB). 
Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão às dezenove horas e quinze minutos e 
convocou próxima sessão para o dia dois de junho de dois mil e vinte e um, no mesmo local, às 
dezenove horas. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, dezenove 
de maio de dois mil e vinte e um. 
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