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Aos dezoito dias do mês de dezembro 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. Ata: Foi posta em votação a 
Ata 22/2019, que foi aprovada com abstenção de voto do Vereador Rodrigo por não estar presente 
naquela sessão. Correspondências: Ofício GP n° 279-03/2019, encaminhando os balancetes 
contábeis referentes ao mês de novembro de dois mil e dezenove. Tribuna: Jonas Klein, do PDT, 
saudou a todos e desejou um bom dois mil e vinte para todos. Disse que o ano dois mil e dezenove foi 
de bastante desafios, que é certo que nunca entrarão num acordo, pois cada um tem um pensamento 
diferente. Salientou que poderia ter mais união sim, mas a política é assim, vão lutando e aprendendo 
todos os dias. Parabenizou a todos que participaram do Natal Luz e Vida, que estava lindo demais, 
segundo ele, o melhor de todos os anos até agora, tornando-se um desafio para o ano que vem para 
fazer melhor ainda. Acredita que o ano de dois mil e vinte será um ano de mais desafios, com certeza 
muitas conquistas, entretanto, um ano tenso com a campanha e as eleições chegando, e será preciso 
também fazer escolhas. Comentou que, assim como sua mãe já foi Vereadora em noventa e dois, 
depois foi novamente e saiu da política por não compactuar com algumas coisas, tomará a mesma 
decisão. Afirmou que irá cumprir seu mandato ano que vem, continuará trabalhando, mas precisam 
fazer algumas escolhas e não irá à reeleição, irá segurar, pois tem outros projetos para o ano que vem. 
Ressaltou que, como já falou em off para os colegas, acham que o problema são os políticos, porém, 
estando dentro da política vê e acredita que mais do que os políticos, boa parte da população é, talvez 
por não acompanhar. Disse que vê nas redes sociais pessoas reclamando, criticando, mas questionou 
onde estão sentadas nesta Casa, pois nunca vêm numa sessão, ouvem na rua alguma coisa e vão para 
as redes sociais e enchem sem saber de nada, o que os deixam bastante chateados. Falou ter entrado 
na política com o pensamento de ajudar as pessoas, mas têm muitas outras formas de ajudar as 
pessoas, o que já está fazendo também, por isso precisam fazer escolhas. Salientou não dizer nunca 
mais, daqui cinco anos quem sabe, mas neste primeiro momento a decisão já foi tomada, pois a política 
nem sempre faz muito bem. Comentou que certamente o ano de dois mil e vinte será de muitos 
desafios, último ano de trabalho, terão bastante trabalho nesta Casa e espera continuarem sempre 
buscando o melhor. Destacou mais uma vez que sua prioridade é educação, precisam lutar pela 
educação, pois é ela que irá mudar o Brasil, o mundo. Sendo assim, afirmou acreditar ainda em uma 
valorização para os professores, mas também na contrapartida, porque tem muita gente que trabalha, 
não só na educação, mas em outros setores, porém tem muitos que fazem corpo mole e não podem 
dizer que não, porque é uma verdade, quando conseguem amolecer, amolecem. Disse que precisa ter a 
contrapartida, não adianta somente criticar eles, que não aumenta o salário, essas coisas, é preciso da 
contrapartida. Falou que irão continuar lutando, trabalhando, pois tem mais um ano pela frente, 
agradecendo a todos pela companhia deste ano e dizendo que, com certeza, virá muita coisa boa no 
ano que vem. Justines Magagnin, do MDB, saudou a todos e disse ter feito um apanhado do seu 

trabalho nesta Casa. Comentou ter feito cinco pedidos de informações com os colegas, doze indicações 
sozinha, outras três indicações com colegas, três projetos de lei de sua autoria, outros seis com colegas 
e três anteprojetos, sem contar os pedidos, para atender moradores, que fez junto às Secretarias, que 
foram atendidos e agradece por isso. Desejou a todos os ouvintes e em especial a todos os colinenses 
um feliz e abençoado Natal e um Ano Novo cheio de muita saúde e benções, muita paz nesta cidade, 
mais união, harmonia. Acredita que cada um precisa dar o melhor de si, do lado do bem, para construir 
uma cidade melhor e mais digna para seus netos, filhos, enfim, para os moradores. O Presidente 
Juliano Kohl, do PT, convidou o Vice-Presidente da Casa para da continuidade aos trabalhos, podendo 
assim fazer uso da tribuna. Saudou a todos e agradeceu o assessor jurídico Fábio e a assessora 
Andréia pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação que sempre tiveram com os vereadores. Falo que 
foi muito bom trabalhar com eles, pois sempre que tinham alguma dúvida logo era solucionada, ou 



precisavam de alguma orientação, sempre foram bem orientados. Agradeceu também aos colegas 
vereadores por terem colaborado com o seu trabalho. Comentou que para ele foi um aprendizado, por 
ser seu primeiro mandato, mas acredita terem feito um bom trabalho, mesmo tendo havido algumas 
desavenças e discussões. Disse que faz parte da política, pois foram eleitos pelo voto direto, vivem 
numa democracia e, nada mais justo, do que numa Câmara de Vereadores colocarem em discussão as 
necessidades do município. Ao próximo Presidente, desejou sucesso na sua caminhada. Encerrando 
esse ano Legislativo, deixou seu abraço a toda população colinense e o desejo de boas festas a todos. 
Projetos de Leis: Projeto de Lei n° 038-03/2019 – Autoriza o reajuste do vale alimentação e dá outras 
providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 039-03/2019 – Autoriza a reposição salarial 
do quadro de servidores e do magistério municipal e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei n° 040-03/2019 – Define e fixa valores dos impostos, taxas e tarifas 
públicas do município de Colinas para o exercício de 2020 e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei n° 041-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à 
Empresa Nexa Indústria e Móveis Eireli e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto 
de Lei CM n° 009/2019 – Concede aos servidores da Câmara Municipal, a revisão geral que trata o art. 
37, X da Constituição Federal e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei CM 
n° 010/2019 – Estende aos ocupantes de cargos eletivos, Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, 
Presidente da Câmara e Secretários Municipais, a revisão geral que trata o art. 37, X da Constituição 
Federal e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei CM n° 011/2019 – Dispõe 
sobre a concessão de reajuste do vale alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Colinas e 
dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Seguindo os trabalhos, foi encaminhada a votação 
da Mesa Diretora para o exercício de dois mil e vinte. Foi apresentada chapa única, ficando assim 
constituída: Presidente: Rodrigo L. Horn, Vice-Presidente: Justines F.G Magagnin, Secretário: Fabiel 
Adolfo Zarth e Segundo Secretário: Juliano Kohl. Feita a votação secreta, foi eleita com sete votos 
favoráveis e dois brancos a chapa única. Após, procedeu a eleição das Comissões Permanentes, 
oportunidade em que foi apresentada chapa única e eleita, em votação secreta, com oito votos 
favoráveis e um branco, ficando assim constituída: Comissão de Justiça e Redação: Fabiel A. Zarth, 
Cassiano Goldmeier e Juliano Kohl; Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos: Justines F.G 
Magaganin, Jonas Klein e Geni Scherer; Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Meio 
Ambiente: Jonas Klein, Geni Scherer e Cassiano Goldmeier; Comissão de Obras e Serviços 
Públicos: Juliano Kohl, Justines F.G Magagnin e Fabiel A. Zarth. Nada mais havendo, a presidente 
encerrou a sessão às dezenove horas e vinte minutos e convocou próxima sessão para o dia cinco de 
fevereiro de dois mil e vinte, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de 
Vereadores de Colinas, dezoito de dezembro de dois mil e dezenove. 
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