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Aos vinte e um 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 o Presidente pediu a todos para fazerem um minuto de 
silêncio em memória ao ex-prefeito e membro da comissão emancipacionista de Colinas, Senhor Ary 
Herrmann, falecido no último dia treze. Ata: Foi posta em votação a Ata 17/2020, que foi aprovada por 
unanimidade. Correspondências: Ofício GP n° 159-02/2020, encaminhando os balancetes contábeis 
correspondentes ao mês de setembro de dois mil e vinte. Ofício Gab. n° 160-04/2020, solicitando a retirada 
do projeto de lei n° 020-04/2020. Tribuna: Klaus Driemeier, do PP, saudou a todos e disse que gostaria de 
falar, e que tem a obrigação de fazer isso, sobre a vida do seu parceiro Ary Herrmann, que conhece desde 
quarenta e cinco anos. Comentou ter sido substituído dele na campanha a Vereador por Estrela, pois ele não 
foi mais, quando o colocou na política, sendo que, desde então do Partido Progressista, o antigo PDS, por 
todas as siglas que passou o seu partido, era ele o presidente e o Ary o vice e vice-versa. Salientou que Ary 
Herrmann os deixou e deixa uma grande lição, pois aprendeu muito com ele, sabe do seu caráter, da 
dificuldade de muitas vezes entender as pessoas, mas sempre procurou fazer o bem a essa comunidade. 
Informou que Ary Herrmann participou ativamente da comissão emancipacionista e que pode dizer isso por 
ter sido o presidente da comissão. Falou que, em função do Ary ter hoje cinquenta e seis anos de casa 
comercial, ele sabia casa por casa o morador que tinha e os ajudou a chegar em todas as moradias, a 
convencer as pessoas de que o sim era necessário, que teriam uma grande vantagem no atendimento com a 
criação do nosso município. Comentou que Ary Herrmann criou o CTG há vinte e sete anos, foi Vereador por 
Estrela por dezessete anos, tempo em que o Vereador era voluntário, foi presidente do Rui Barbosa e todas 
as entidades que tinham no município, sacramentou alguma coisa na diretoria e hoje ainda é o presidente de 
duas sociedades de água, do Centro e do Roncadorzinho. Destacou que ele foi o primeiro Prefeito, quando 
muitas dificuldades enfrentaram e ele soube tentar ajudar e contentar a todos. Disse que muitas vezes, na 
primeira administração, foi difícil, pois não havia essas emendas e, graças ao Ary, eles têm o asfalto para 
Estrela, feito com recursos próprios. Salientou só ter a desejar que Deus o receba de braços abertos, porque 
se conseguirem pelo menos metade do que ele fez para o município de Colinas, se considera grato, muito 
grato por ter aprendido e convivido com ele. Projetos: Projeto de Lei n° 020-04/2020 – Altera e acrescenta 
dispositivos à Lei Municipal n° 1.751/2017 e dá outras providências. Retirado pelo Pode Executivo, conforme 
ofício Gab. n° 160-04/2020. Projeto de Lei n° 022-04/2020 – Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e 
dá outras providências. Retido pela mesa diretora. Projeto de Lei n° 023-04/2020 – Altera dispositivo da Lei 
Municipal n° 515-01/2001 que trata da criação do Conselho Municipal de Habitação de Colinas – COMHAB e 
o Fundo Municipal da Habitação e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 
024-04/2020 – Institui e oficializa o calendário de eventos do Município para o ano de 2010 e dá outras 
providências. Aprovado por unanimidade. Pedido de Informações: Pedido de Informação – de autoria do 
Vereador Rodrigo Horn – Que a Administração Municipal encaminhe a esta Casa Legislativa, dentro do 
prazo legal, as seguintes informações, conforme segue: 1) Sobre a doação e recebimento dos veículos 
oriundos da Receita Federal. 2) Qual a atual situação dos veículos, o destino, finalidade e o plano 
operacional dos mesmos? 3) Valor pago de aluguel com comprovante dos últimos seis meses do local de 
armazenamento, bem como cópia do contrato de aluguel. 4) Previsão de aplicabilidade, uso e destino com 
prazo certo.5) Justificativa da paralisação até o momento. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, o 
Presidente encerrou a sessão às dezenove horas e quinze minutos e convocou próxima sessão para o dia 
quatro de novembro de dois mil e vinte, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal 
de Vereadores de Colinas, vinte e um de outubro de dois mil e vinte. 

 
 
 
RODRIGO L. HORN      FABIEL A. ZARTH 
Presidente                                                                       Secretário 


