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Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, na Câmara Municipal 
de Vereadores, às dezenove horas e trinta, reuniu-se o Poder Legislativo de Colinas, em Sessão 
Legislativa Ordinária, com a presença de todos os Vereadores e do assessor jurídico. O 
Presidente Fabiel A. Zarth saudou a todos e invocando a proteção de Deus iniciou os trabalhos. 
Ata: Foi posta em votação a Ata 07/2021, que foi aprovada por unanimidade. Uso da palavra: 
Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e disse querer comentar sobre o acidente que 
aconteceu na Rua Fernando Ferrari na semana passada, pois todos estão a par do ocorrido. 
Explicou que na verdade não quer falar do acidente em si, mas fazer algumas reflexões, porque 
o acidente ninguém sabe como aconteceu e não quer falar especificamente disso. Em relação às 
reflexões a serem feitas, disse aos colegas que é preciso analisar se as máquinas e a 
manutenção estão em dia, se a manutenção e o controle das máquinas que os funcionários 
usam estão sendo bem feitas. A outra questão que levantou, foi em relação à Rua Fernando 
Ferrari que ficou trinta horas sem energia elétrica, dizendo que toda a queda de luz que ocorre, 
essa rua é a primeira a ficar sem energia elétrica. Informou que em dois mil e dezenove, ele e o 
suplente Paulo Cesar Miranda, que na época era do PP, fizeram um abaixo-assinado pedindo 
para trocar todos os postes de madeira. Comentou que conseguiram praticamente a troca de 
todos, demorou um certo tempo, mas entendem. Explicou que foram na RGE, falaram com a 
gerente que com o tempo foi fazendo essa troca de postes. Sobre a reflexão que quer fazer, 
disse que ficaram quase trinta horas sem energia elétrica, sendo assim, questionou se o prefeito 
que tem muito poder, comparado a eles, não fez nada. Comentou que nessas trinta horas teve 
carne que descongelou, teve alimentos que descongelaram e famílias que perderam muita coisa. 
Ressaltou que a reflexão a ser feita pelas pessoas que estão o assistindo em casa, Vereadores, 
principalmente os da bancada que apoia o prefeito, que tem contato muito bom com ele, é se ele 
fez alguma coisa e caso tenha feito, que tragam a resposta. Outra questão sobre a qual quer 
falar é do seu requerimento da comissão especial, que foi uma sugestão sua já em dois mil e 
vinte, solicitando a criação da comissão especial para analisar os gastos com o COVID, não 
criticando a saúde, mas existem verbas que vêm, porém eles não têm o controle de como é 
gasto e o papel dos Vereadores é fiscalizar os gastos que a prefeitura faz. Sendo assim, pediu a 
aprovação do requerimento para que possam ter mais detalhes de como estão sendo gastos os 
valores do Covid. Marcelo Schroer, do MDB, saudou a todos e disse querer falar sobre a 
indicação que fez a respeito do vale alimentação ao funcionalismo público. Comentou ser um 
pleito que alguns funcionários, que o procuraram, solicitaram que encaminhasse ao Executivo, 
alterando um pouco a questão do inciso quinto do artigo sexto da lei do vale alimentação. 
Informou que originalmente a lei dizia que o afastamento do emprego por atestado médico 
retirava o direito de receber, o que irá continuar acontecendo. Entretanto, explicou estar pedindo 
que se o atestado médico for por acidente de trabalho, enquanto o funcionário estiver 
trabalhando em prol do município, fazendo a sua atividade, que nestes dias sejam pagos o vale 
alimentação. Pediu o apoio de todos na aprovação da sua indicação e agradece se isso 
acontecer. Darlan A. Messer, do Progressistas, saudou a todos e disse usar a triuna para fazer 
a seguinte pergunta aos colegas: “Será que estamos falando a mesma linguagem?”. Explicou 
estar fazendo esta pergunta porque na última sessão um colega sugeriu que passassem a 
pensar também nos produtores rurais, a fim de ajudá-los da forma que foi feito aos 
comerciantes, relativo aos impactos econômicos ocasionados pela pandemia. Disse que a seu 
ver, foi muito diferente dos produtores que mesmo na pandemia precisaram produzir o nosso 
pão de cada dia, pois, se teve algum segmento que não sofreu impacto em razão do covid-19, 
foi o do consumo de alimento. Explicou que passou-se a deixar de sair de casa para fazer as 
refeições e se consumiu muito mais em casa. Comentou que, em contrapartida, na sessão 
anterior, foi rejeitado um projeto de contrato emergencial para contratação de operadores de 
máquinas sem custo adicional aos cofres públicos, um projeto totalmente dentro da legalidade 
que, inclusive, iria diminuir as despesas financeiras, um serviço que afeta diretamente o produtor 



rural. Questionou o porquê de não apoiarem as coisas mais simples ou que estão mais 
acessíveis num primeiro momento. Disse querer deixar bem claro não ser contra buscar projetos 
de investimentos no setor agropecuário, seja ele municipal, estadual ou federal, porém um 
projeto simples, encaminhado pelo Executivo, foi rejeitado nesta Casa, sem ter levado em conta 
a agilidade e qualidade do serviço de máquinas prestado pelo município aos agricultores. 
Informou ser técnico agrícola, graduado em administração com ênfase em negócios 
agroindustriais, que é totalmente a favor do agro, ainda mais neste Município em que oitenta 
porcento da arrecadação provêm do agro, o agro não para, ou melhor, o agro não pode parar. 
Dando continuidade, pediu uma atenção especial para aprovação da moção de apoio à votação 
imediata do projeto de lei 5829/2019 pela Câmara dos Deputados. Informou que o projeto de lei 
estabelecerá um marco regulatório do sistema de compensação de energia elétrica para micro e 
mini produtores de energia sustentável, evitando assim que a ANEEL – Agência Nacional de 
Energia Elétrica tire esse direito dos brasileiros, ou pior ainda, crie taxas de sessenta e três 
porcento em menos de sete anos no marco zero. Comentou que, muito diferente das 
experiências estrangeiras, como os Estados Unidos, que começou a taxar a energia solar após 
vinte anos de normatização e com taxas de até dez vírgula cinco porcento. Sendo assim e 
levando em conta todas as vantagens expostas no projeto de lei 5829, pediu o apoio de todos 
para aprovação. Finalizando, comunicou que a realização do leilão de sucatas e veículos 
recebidos da Receita Federal será no dia trinta de abril, às onze horas, no prédio da Sumau, no 
andar debaixo, convidando todos para participar. Projetos: Projeto de Lei n° 012-01/2021 – 
Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencial e temporariamente para atender excepcional 
interesse público, auxiliar de saúde bucal e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei CM n° 004/2021 – Cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem Estar Animal desta 
cidade de Colinas e dá outras providências. Retirado pela autora. Indicações: Indicação n° 
010/2021 – de autoria do Vereador Marcelo – Indica ao Poder Executivo que, através de 
Secretaria competente, encaminhe para esta Casa Legislativa projeto de lei alterando o Art. 6° 
da Lei 1.371-03/2011, mais especificamente o inciso V, que passará a ter a seguinte redação: 
Art. 6º... V – afastamento do emprego em virtude de atestado médico, excetuando-se acidente 
de trabalho, licença saúde, ou para acompanhar pessoas da família. Aprovada por unanimidade. 
Requerimentos: Requerimento de autoria do Vereador Rodrigo – Requerer novamente a 
criação de Comissão Especial para acompanhar e verificar os contratos e atos do Poder 
Executivo durante a situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia do Covid-19. 
Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do Vereador Heitor – Requerer licença 
para tratar de interesses particulares, pelo período de trinta dias, a contar de primeiro de maio do 

corrente ano. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, a presidente encerrou a sessão às 
dezenove horas e quarenta e cinco minutos e convocou próxima sessão para o dia cinco de 
maio de dois mil e vinte e um, no mesmo local, às dezenove horas. Sala das Sessões da 
Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, vinte e dois de abril de dois mil e vinte e um. 
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