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Aos vinte e três dias do mês de setembro 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 15/2020, que foi aprovada por unanimidade. Correspondências: Ofício GP n° 144-04/2020, 
encaminhando o os balancetes contábeis correspondentes ao mês de agosto de dois mil e vinte. Carta 
de Renúncia: Eu, JONAS KLEIN, brasileiro, solteiro, Vereador, inscrito no CPF sob o nº 016.461.700-
08, portador do RG nº 8086719203 SJS/II RS e título eleitoral nº 92858230469, residente e domiciliado 
na Rua Parobé, 657, Centro, Colinas/RS, venho por meio deste documento comunicar a Vossa 
Excelência minha RENUNCIA expressa ao cargo de vereador, a partir do dia 01 de outubro de 2020, 
função que fui eleito e exerço desde o início desta Legislatura em 2017. Na oportunidade informo que 
as razões que me levaram a essa decisão são de cunho pessoal. Destaco que encaminhei expediente a 
Justiça Eleitoral informando minha decisão. Assim sendo, ratifico de forma irrevogável e irretratável 
minha RENÚNICA AO MANDATO DE VEREADOR.  Tribuna: Jonas Klein, do PDT, saudou a todos e 
inicialmente agradeceu a oportunidade, principalmente de ter sido Vereador, a todos que votaram nele, 
que o apoiaram, pois era uma vontade muita grande que tinha e foi uma experiência, segundo ele, 
muito boa. Disse que sempre esperam alguma coisa, porém sabem que as dificuldades são maiores do 
que esperam, mas acredita que todos os Vereadores fizeram um bom trabalho, se dedicaram e sempre 
buscaram o melhor, que é o que mais importa, buscar sempre o melhor para a população de Colinas. 
Agradeceu a Andréia pelo trabalho, ao Fábio também, assim como a todos os colegas Vereadores pelo 
apoio. Informou que é uma viagem que está querendo fazer há tempos e agora surgiu a oportunidade, 
pois como não tem família, não tem filhos e já saiu do seu emprego também, fará essa viagem, ficará 
um tempo fora, viajando pelo Brasil e a voltará com uma bagagem muito maior, com certeza. Salientou 
que nunca deixará de acreditar que a educação é o que irá mudar as coisas no mundo, pois tudo 
começa pela educação e se não derem atenção a ela, não irão para frente. Falou que junto vem a 
saúde, vem todos o restante, mas pediu para quem estiver na política nos próximos anos, for aleito 
também, que dê uma atenção especial para a educação e pense principalmente na cidade de Colinas. 
Falou que vê muita gente concorrendo querendo derrubar, querendo vingança, enfim, mas acredita que 
não é esse o caminho, que precisam pensar realmente no bem da cidade e acredita que as pessoas 
esperam isso também. Disse que sabem ter muita coisa que veem na internet, muita gente falando mal 
dos Vereadores, porém somente quem está aqui sabe o que passam, mas sabe que precisam saber 
filtrar mais do que nunca nos dias atuais o que ouvem, repensar e buscar fazer sempre o melhor para a 
cidade. Agradeceu mais uma vez a oportunidade, a todos os colinenses, aos colegas Vereadores, ao 
pessoal que o ajudou também, afirmando que aprendeu muito e tem muito para aprender também, e, 
quem sabe, um dia volta para esta Casa para poder ajudar a cidade que é o mais importante.     
Projetos: Projeto de Lei n° 018-04/2020 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2021 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade Nada mais havendo, o 
presidente encerrou a sessão às dezenove horas e dez minutos e convocou próxima sessão para o dia 
sete de outubro de dois mil e vinte, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal 
de Vereadores de Colinas, vinte e três de setembro de dois mil e vinte. 
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