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A Vereadora 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. 


