
 

 

 

Sessão Ordinária – 06.10.2021 

 

- ATA Nº 19/2021. Aprovada por unanimidade.  

Projeto de Lei n° 038-01/2021 – Institui e oficializa o Calendário de Eventos do Município 

para o ano de 2022 e dá outras providências. Retirado pelo Poder Executivo, através do 

Ofício GP n° 164-01/2021. 

 Projeto de Lei n° 039-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo a renovar o Termo de 

Cessão de Uso da sala, junto ao Prédio do Centro Administrativo, para a Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e dá outras providências. Aprovado por 

unanimidade.  

Projeto de Lei n° 040-01/2021 – Autoria o Poder Executivo a conceder incentivo à 

empresa Caminhos da Decoração Indústria e Comércio de Móveis Eireli, indica recursos e 

dá outras providências. Aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei n° 041-01/2021 – Altera dispositivos da Lei Municipal n° 1.781-012017, que 

dispõe sobre o Conselho Municipal e Turismo e o Fundo Municipal de Turismo e dá outras 

providências. Aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei n° 042-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo a concretizar parceria 

voluntária com a Associação Colinense dos Estudantes Universitários de Colinas - 

ACEUNI e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei n° 043-01/2021 – Autoriza oPoder Executivo a concretizar parceira 

voluntária com o Centro Cultural Morgenstern e dá outras providências. Aprovado por 

unanimidade.  

Emenda ao Projeto de Lei 044-01/2021 – Altera a redação do “caput” do artigo 3º do 

Projeto de Lei nº 044-01/2021, que passa a ter a seguinte redação: Art. 3º É também 

autorizado o custeio de despesas com os eventos oficiais do Município, tais como 

divulgação, publicidade, transporte, premiações, sonorização, brindes, lembranças, 

alimentação, contratação de grupos artísticos e/ou palestrantes e outros eventuais 

encargos correlatos até o limite R$ 3.000,00 (três mil reais) por evento. Em caso da 

necessidade de valor superior, deverá ser encaminhada autorização específica, na qual 

deverá constar os itens e o limite de valores das despesas que serão pagas com recursos 

públicos. Aprovada por unanimidade.  

Projeto de Lei n° 044-01/2021 – Institui e oficializa o Calendário de Eventos do Município 

para o ano de 2022 e dá outras providências e dá outras providências. Aprovado por 

unanimidade com emenda.  



 

Indicação n° 016/2021 – de autoria do Vereador Valmir – Indica ao Poder Executivo que, 

através de Secretaria competente, estude a possibilidade de instalar uma placa de 

sinalização indicando as entradas da Linha Westfália, neste Município de Colinas. 

Aprovada por unanimidade.  

Indicação n° 017/2021 – de autoria do Vereador Valmir – Indica ao Poder Executivo que, 

através de Secretaria competente, estude a possibilidade de colocar lixeira na Linha 

Westfália. Aprovada por unanimidade.  

Indicação n° 018/2021 – de autoria do Vereador Valmir – Indica ao Poder Executivo que, 

através de Secretaria competente, estude a possibilidade de reformar a Câmara Mortuária 

da Linha Ano Bom Alto. Aprovada por unanimidade.  

Requerimento:O Vereador Darlan A. Messer, do PROGRESSISTAS, no uso de suas 

atribuições vem requerer autorização  plenária, com percepção de diárias e passagem 

área, para se afastar do Estado, pelo período de nove a doze de novembro do 

corrente ano, com o objetivo de deslocamento à Capital Federal. Aprovado por 

unanimidade. 


