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Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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. Ata: Foi posta em votação a 
Ata 21/2020, que foi aprovada com abstenção de voto do Vereador Klaus, por não estar presente 
naquela sessão. Tribuna: Fabiel Zarth, do MDB, saudou a todos e disse querer inicialmente falar sobre 
o projeto de número vinte e sete, que altera valores dos vencimentos dos cargos de confiança do 
Município. Afirmou que o que lhe chamou muita atenção neste projeto, em ano de seca, pandemia, uma 
das maiores enchentes dos últimos anos, é a criação de um cargo de diretor de escola com 
remuneração de cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais, sendo que já existia uma lei em dois mil e 
quinze que regrava sobre isso no plano de carreira do magistério. Falou que mesmo que não seja 
empecilho para criar outro cargo, já existiam percentuais para quem assumia o cargo de diretor e vice. 
Comentou que no mesmo projeto também estarem propondo a extinção de mais um cargo e a elevação 
de outros dois cargos de confiança, um em cinquenta porcento e o outro em dezesseis vírgula cinco 
porcento. Disse querer deixar claro que não tem nada contra quem ocupa e contra quem irá ocupar o 
outro cargo, só não concorda em elevar o salário de dois cargos específicos e deixar o restante do 
funcionalismo com a reposição da inflação de janeiro do ano que vem. Ressaltou que foram reduzidos o 
valor de três cargos e extinto um, porém, na sua opinião, uma coisa não justifica a outra, os servidores 
precisam ser tratados da mesma maneira. Finalizando, desejou a todos um feliz e abençoado Natal e 
um dois mil e vinte e um repleto de muita esperança, prosperidade e paz. Justines Magagnin, do MDB, 
saudou a todos e comentou estarem no final de dois mil e vinte, sua última sessão ordinária, última 
sessão de oito anos de mandato. Inicialmente, disse querer falar do projeto de número seis, que 
encaminhou para votação nesta noite, comunicando com muita alegria à comunidade da Linha 31 de 
Outubro que agora eles têm uma academia de rua. Explicou que o projeto de número seis é para dar 
denominação a esta academia de Academia de Ginástica Lydio Horst. Salientou que Lydio Horst, 
agricultor, nasceu em vinte e nove de julho de mil novecentos e trinta e dois, em Roca Sales. Casou- 
com Olga Pereira da Silva Horst, união da qual nasceram três filhos, Heitor, Carmen e Rosane. 
Proprietário de uma área de terras neste endereço doou uma área à prefeitura de Roca Sales em vinte 
e sete de maio de mil novecentos e setenta e sete, que doou a área para o Estado do Rio Grande do 
Sul, local em que foi construída a Escola Estadual da Linha 31 de Outubro em dezoito de janeiro de mil 
novecentos e setenta e oito, sendo posteriormente doada pelo Estado do Rio Grande do Sul à 
Prefeitura de Colinas em vinte e três de fevereiro de dois mil e sete, local em que foi montada a 
academia de ginástica pública. Lydio Horst, muito participativo e atuante na comunidade sempre gostou 
de esportes, tanto que era conhecido como o famoso “Farelo” e veio a óbito em seis de junho de dois 
mil e dezesseis. Disse que a denominação da academia é um gesto de reconhecimento e gratidão da 
comunidade da Linha 31 de Outubro para com ele. Após, disse querer fazer um breve relato do trabalho 
que realizou durante os seus dois mandatos, informando ter feito quarenta e uma indicações, sendo 
dezoito com colegas, sete projetos, sendo cinco com colegas, dois anteprojetos, sendo um com colega, 
um requerimento e uma resolução com todos os Vereadores para a criação do Parlamento Mirim. 
Comentou que o Parlamento Mirim infelizmente parou, mas gostaria que fosse retomado no ano que 
vem. Falou que, além disso, de todos os pedidos que chegaram a ela não mediu esforços para buscar 
soluções para os mesmos no gabinete do prefeito, tanto no exercício do Senhor Irineu quanto do 
Senhor Sandro, além dos Secretários nas suas secretarias. Salientou que, embora nem sempre teve 
sucesso, muitos foram realizados, agradecendo a todos que ajudaram de uma forma ou de outra para 
realização dos mesmos. Afirmou que o trabalho que realizou foi feito com muito respeito e humildade, 
pois acredita na política do diálogo, da união e da justiça. Comentou que estar num cargo público não é 



se servir dele, mas sim servir a comunidade, pois todos são iguais, merecedores de respeito e 
dignidade. Agradeceu a cada voto que recebeu, por terem lhe dado essa oportunidade de estar nesta 
Casa. Disse estar encerrando o seu mandato, mas que continuará lutando para a comunidade, 
continuará sendo a pessoa que era antes, durante e depois da política. Agradeceu sua família por ter 
passado momentos difíceis com ela e a Deus por sempre tê-la guiado e ter dado tudo certo. Afirmou 
sair desses dois mandatos de consciência tranquila e cabeça erguida, tal qual quando entrou nesta 
Casa. Agradeceu a todos que de alguma forma ou de outra a apoiaram, incentivaram e ajudaram. 
Finalizando, desejou a todos colinenses um feliz e abençoado Natal e à nova legislatura, tanto prefeito 
quanto vereadores eleitos, que tenham muito sucesso e façam um bom trabalho pensando sempre na 
comunidade colinense. O Presidente Rodrigo Horn, do MDB, convidou a Vice-Presidente da Casa para 
dar continuidade aos trabalhos, podendo assim fazer uso da tribuna. Saudou a todos e disse que 
chegaram à última sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Primeiramente, agradeceu aos colegas 
que no ano passado votaram nele para que se tornasse Presidente. Salientou também precisar 
agradecer a assessora Andréia, que com certeza é uma assessora excelente, que não mede esforços 
para os ajudar e que tem muita experiência, todos sabem disso e está há anos na Câmara de 
Vereadores por causa disso. Agradeceu também o assessor jurídico Fábio, afirmando que com o 
suporte dele, ele e a Andréia têm a tranquilidade de fazer o melhor trabalho, pois não é à toa que é um 
advogado especializado na área de Prefeituras e Câmara de Vereadores. Salientou ficar muito feliz que 
neste ano, mesmo com vários problemas com a questão do Covid, conseguiu implantar a questão da 
página da Câmara de Vereadores, bem como a transmissão dos discursos para uma maior 
transparência para a população. Finalizando, desejou feliz ano novo e abençoado Natal e pediu aos 
Vereadores que estarão com ele, bem como ao Prefeito reeleito para olhar para Colinas e que possam 
ter uma maior harmonia entre Executivo e Legislativo, Prefeito e Vereadores, pois nestes quatro anos 
não tiveram nada. Projetos de Lei: Projeto de Lei n° 027-04-2020 – Altera dispositivos da Lei 
Municipal n° 1.678/2016, que dispõe sobre o ordenamento estrutural dos órgãos da Administração 
Municipal de Colinas, relativa aos cargos de direção, chefia e assessoramento e dá outras providências. 
Retido pela mesa diretora. Projeto de Lei n° 028-04-2020 – Define e fixa valores dos impostos, taxas e 
tarifas públicas do Município de Colinas para o exercício de 2021 e dá outras providências. Aprovado 
por unanimidade. Projeto de Lei CM n° 006-2020 – Dá denominação oficial de Academia de Ginástica 
Lydio Horst, à academia de ginástica pública sem denominação, localizada na Linha 31 de Outubro, sito 
nesta cidade de Colinas/RS e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.  Indicações: 
Indicação n° 012/2020 – Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, providencie 
a manutenção das academias de ginástica ao ar livre do município. Aprovada por unanimidade. Nada 
mais havendo, o Presidente encerrou a sessão às dezenove horas e vinte minutos e convocou próxima 
sessão para o dia seis de janeiro de dois mil e vinte e um, no mesmo horário e local. Sala das Sessões 
da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, dezesseis de dezembro de dois mil e vinte. 
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