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Aos quinze dias do mês de julho 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. O Presidente Rodrigo L. Horn saudou a todos e invocando a 
proteção de Deus iniciou os trabalhos. Ata: Foi posta em votação a Ata 10/2020, que foi aprovada por 
unanimidade. Correspondências: Ofícios GP nº 100 e n° 104, encaminhando os balancetes contábeis 
referentes aos meses de março, abril e maio de dois mil e vinte. Tribuna: Justines Magagnin, do MDB, 
saudou a todos e disse que no meio a tantas dificuldades, pandemia, enchente, seca, também viram 
muita solidariedade nos últimos dias, muitas doações. Falou haver muita solidariedade e humanidade, o 
que lhes dá muito conforte e fé, com esperança de dias melhores. Parabenizou todas as pessoas que 
de uma forma ou de outra ajudaram as pessoas atingidas pela enchente nos últimos dias. Parabenizou 
também a equipe de saúde, dizendo que quando fala em equipe, fala desde motorista, quem cuida da 
limpeza, enfim, todos, que não citará nomes para não esquecer ninguém, pois é toda a equipe mesmo, 
que nesta pandemia está se dedicando, deixando suas famílias e vestindo a camiseta de fato. Pediu a 
todos os colinenses que continuem colaborando para o não aglomeramento, o uso de máscaras, que 
tomem todas as medidas necessárias para que não tenhamos novos casos, agradecendo a todos pela 
colaboração. Jonas Klein, do PDT, saudou a todos e disse querer fazer das palavras da Justines as 
suas palavras, porque infelizmente tiveram muitos problemas em dois mil e vinte, mas muita 
solidariedade também. Falou saber que o CRAS recebeu muita doação, inclusive pediram para dar uma 
segurada, na verdade, doar a outras cidades porque o Município de Colinas recebeu muita ajuda. 
Comentou que Colinas é uma cidade que pode crescer bastante, sendo que essa questão do plano 
diretor, sobre o qual falaram anteriormente, seria muita interessante, não só para a Linha Santo Antônio, 
mas para toda a cidade. Salientou que talvez seria importante até para, quem sabe, tirar as pessoas 
que ficam em áreas de alagamento nas enchentes, porque espaço Colinas tem para várias famílias. 
Afirmou que um plano diretor seria muito interessante, a longo prazo, obviamente, mas precisa ser 
pensado nisso, assim como na Linha Santo Antônio também. Sobre a questão que tiveram hoje, 
explicou que, infelizmente, tiveram mais solicitações de uso de tribuna, entretanto, somente precisam 
ter cuidado para não transformar num lugar de lavar a roupa suja. Falou que eles, muitas vezes, não 
têm nada a ver com o assunto, fizeram a sua parte na questão da Linha Santo Antônio, tanto que hoje 
reparou que estavam falando outros assuntos, assuntos importantes também, e eles se resolviam entre 
eles. Informou que tem mais uma solicitação agora, que não cabe a eles, que é problema de rede 
social, um xingando o outro, porém o que não pode é ofender nossa cidade. Comentou que Colinas é 
como uma família, tem desavenças, entretanto, quando vem alguém de fora para falar mal da cidade, a 
família se une. Disse que precisam tomar cuidado com isso, cuidar para não tornar a Câmara de 
Vereadores um lugar para lavar a roupa suja. 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 usar a tribuna para falar do veto ao projeto de lei cm n° 004/2020. Explanou um pouco 
sobre o que é o veto, explicando que foi feito um projeto, de sua autoria, na última sessão e foi 
aprovado por unanimidade, pelos nove Vereadores e o Prefeito não concordou, enfim, vetou o projeto. 
Explicou que o objetivo do projeto, na verdade, é uma forma de os agricultores entrarem na justiça caso 
não recebam o pagamento de alguma venda, pois muitas pessoas vendem animais e acabam 
recebendo cheques, vários cheques e, às vezes, tem alguns caloteiros que acabam cancelando a conta 
e o agricultor fica de mãos atadas, sem ter muito que correr na justiça. Ressaltou que esse projeto de lei 
é uma forma de fazer um documento, tipo uma GTA, porque uma GTA é para transportar o animal e 
não tem como colocar na GTA a forma de pagamento, mas fazer algo parecido para poder colocar a 
forma de pagamento, algo simples, com o nome da pessoa, CPF, números de cheques, número do 
cheque, enfim, detalhar para depois, caso alguém sofra, possa entrar na justiça. Informou que esteve 
falando com o pessoal do STR e tem muitos agricultores que foram prejudicados com isso em Colinas. 



Disse estar propondo algo bem simples, que é possível de ser feito e neste momento não podem olhar 
para sigla partidária, não podem vetar algo porque é um cara do MDB, um cara do PT, precisam ajudar 
os agricultores. Comentou que hoje os agricultores dão quase oitenta porcento da arrecadação do 
município e vão ficar fazendo beicinho, vetando projeto. Dirigindo a palavra aos colegas Vereadores, 
disse serem nove Vereadores, oito que votam e irá colocar a bronca a eles também, pois quer que o 
projeto se torne lei e vai estará nos jornais quem votou contra, quem foi contra a agricultura nesta noite.  
Projetos: Projeto de Lei n° 012-04/2020 – Autoriza transferência financeira à Associação Lajeadense 
de Segurança Pública – ALSEPRO, visando colaborar na conclusão das obras do Centro de 
Monitoramento Regional, a ser operado pela Brigada Militar e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei n° 013-04/2020 – Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencial e 
temporariamente para atender excepcional interesse público, profissionais para os cargos que 
menciona, indica recursos e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Veto: Veto Total ao 
Projeto de Lei CM n° 004/2020. Rejeitado por unanimidade. Pedido de Informações – de autoria do 
Vereador Rodrigo Horn - Que a Administração Municipal encaminhe a esta Casa Legislativa, dentro do 
prazo legal, informações relativas ao órgão de Defesa Civil e do Conselho Municipal de Defesa Civil do 
Município de Colinas, conforme segue: a) cópia da portaria do coordenador e membros da Defesa Civil 
no Município; b) cópia do cadastro da Defesa Civil e membros junto à Defesa Civil Estadual e Federal. 
Aprovado por unanimidade. Requerimento – de autoria do Vereador Rodrigo Horn – Requer envio de 
ofício à RGE Sul, solicitando que verifiquem os postes de energia localizados na Rua Waldemar Closs, 
neste Município de Colinas, que devem estar provavelmente com os fios desencapados, ou algo neste 
sentido, pois em dias de chuva os mesmo exalam um cheiro característico de queimado. Aprovada por 
unanimidade. Tribuna Livre: Antonio O. Filho solicita uso da tribuna livre para apresentar detalhes 
sobre a contratação e proposição do uso da plataforma Moodle de EAD da EMEF Ipiranga, diante da 
polêmica abordagem realizada pela Assessoria Jurídica e pela Procuradoria da Prefeitura Municipal de 
Colinas, para dar continuidade da utilização da plataforma já disponível e dos serviços vinculados, que 
desconsiderou aspectos emergenciais, operacionais pedagógicos, psicológicos e emocionais, que 
envolvam o tema, neste momento de instabilidades diversas causadas pela Pandemia de COVID-19 e 
seus desdobramentos sociais. Rejeitado. Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão às 
dezenove horas e trinta minutos e convocou próxima sessão para o dia vinte e dois de julho de dois mil 
e vinte, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, 
quinze de julho de dois mil e vinte. 
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