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O Vereador Marcelo Schroer, do MDB, saudou a todos e disse querer falar um pouco 
sobre a sua indicação de hoje, um pedido que está fazendo, uma alteração da Lei 
Municipal n° 1.748/2017, que dispõe sobre os programas de incentivos do setor 
agropecuário do Município de Colinas. Comentou ter solicitado que seja incluído nesta 
lei um auxílio para que os agricultores do município possam comprar cada um o seu 
gerador, justamente para poder amenizar as causas dessa falta de energia que 
aconteceu algumas semanas atrás. Salientou que todos vieram falar que foi feito 
ofício, foi encaminhado várias demandas, o que todos sabem, pois nessa hora todos 
falam sobre isso. Acredita que cada atitude, de cada Vereador ou de partido, ela é 
importante, ela faz parte, assim como o Heitor falou, sobre encaminhar uma demanda 
para a Certel solicitando, sabem a dificuldade que vai ser isso, até porque existe um 
contrato que tem que ser cumprido, mas, enfim, é valida e farão de tudo para que 
consiga ter êxito. Disse que o Vereador Rodrigo comentou e acredita que também 
seria de extrema importância, talvez se tivesse sido feito realmente essa troca de 
postes, não teria ocasionado várias faltas de energia, principalmente na Santo 
Antônio, onde foram postes de madeira que caíram. Assim como, o que caiu na 
entrada da cidade, sendo que foram na noite lá, tiraram do meio da estrada e 
sinalizaram. Falou lamentarem tudo o que acontece e precisam tomar atitudes, tentar 
ajudar da melhor forma possível e para isso precisam se unir, para que essas 
melhorias sejam feitas. Afirmou que uma forma para amenizar um pouco isso é o 
agricultor poder comprar o seu gerador e acredita que o Município consegue auxiliar 
nisso. Conforme disse na mensagem, são sabedores de que não irá resolver o 
problema da falta de energia, mas amenizará muito e eles poderão ao menos fazer 
seus serviços essenciais nesta hora, por isso pediu a todos para aprovarem, para que 
possam encaminhar isso ao Executivo. Comentou que, em relação ao que o Rodrigo 
falou, precisa dizer que realmente as indicações deles sejam também ouvidas, para 
que possam realmente trabalhar em conjunto. Disse que irá falar de uma indicação 
que fez no início do ano, do refis. Informou ter sido procurado por várias pessoas 
sobre a questão de valores, pessoal se queixando, dizendo que não terão condições 
de pagar porque suas prestações darão cento e vinte, cento e cinquenta, cento e 
sessenta, suas dívidas são um pouco mais altas e o município só disponibilizou vinte e 
quatro meses para pagar. Salientou ter dito que infelizmente o prefeito não quis a sua 
opinião, porque se olharem no projeto que encaminhou junto de exemplo, tinha até 
trinta e seis ou quarenta e oito vezes que poderia ser feito, não existe empecilho 
nenhum fazer em trinta e seis vezes, mas o prefeito só mandou para parcelar em vinte 
e quatro vezes. Questionou o porquê disso, pois poderia aceitar a opinião do 
Vereador, mas infelizmente não aconteceu. Disse que outra questão que colocou na 
sua solicitação foi que, caso acontecesse algum desses eventos, que fosse 
encaminhado para a Assistência Social, para fazer um laudo social e eventualmente, 
se tivesse a comprovação que a pessoa não teria como pagar este valor, que se 
abrisse uma exceção e se fizesse em mais vezes. Entretanto, falou que isso também 
não foi colocado na lei, talvez porque tenho sido uma opinião dele Vereador. 
Comentou que são essas coisas que ficam pensando porque isto, pois oitenta reais é 
o limite, oitenta reais pagos em vinte vezes chega-se ao valor de um mil novecentos e 
vinte reais, sendo que para quem tem mais do que isso de dívida, vai ficar muito alto, 
pois se tiver três mil de dívidas ou dois mil e quinhentos, a prestação vai a cento e 
cinquenta, cento e oitenta, duzentos reais. Pediu para dizerem quem hoje tem 
condições de fazer isso, na dificuldade que estamos, na pandemia que estamos, todos 
têm contas, tem coisa. Explicou que a lei foi aprovada por eles, mas questionou o 
porquê de ela não vir com facilidades para a população fazer o seu pagamento, pois 
são coisas que fica pensando e acha que poderiam ter mais união, trabalhar mais em 
conjunto pela mesma coisa. Afirmou que isso seria uma prova de que o Executivo está 
realmente respeitando a opinião dos Vereadores, pois a dele, pelo menos, não foi 



respeitada nesta hora, mas faz parte. Após, parabenizou o DAER, o Governo do 
Estado, o Secretário Juvir Costella, os assessores dele, o Faustino que é o Diretor do 
DAER, pelos início dessas obras em Colinas. Disse que houve um pleito, um pedido 
geral de várias pessoas. Comentou que, quando se diz que querem ter muitos 
padrinhos, não sabe por que estão falando isso, pois acredita que cada um tem que 
fazer a sua parte. Informou que teve o convite e o prazer de ir lá participar do 
Programa Avançar, oportunidade em que teve contato com vários outros Deputados, 
vários outros Prefeitos, inclusive com Deputados Federais, Alceu Moreira, o próprio 
Lucas Redecker esteve lá. Comentou ter conversado com eles, inclusive sobre essa 
questão, de outros vários assuntos, sendo que acredita que precisam ir atrás das 
coisas, trabalhar por isso. Desta forma, disse que nada mais justo do que agradecer 
pelo empenho, pois só aqui na RS é um investimento de mais de dois milhões de reais 
e isto, graças a Deus, ao empenho de todos, pois foram lá, participaram, bateram na 
porta e acompanharam desde o início da jornada deles aqui na Câmara de 
Vereadores. Falou que isso demonstra que querem o bem de Colinas, 
independentemente de quem quer ser o padrinho, pois para ele isso não importa, 
importa a obra ser feita, é isso que importa. Comentou ter mais algumas coisas que 
precisam repensar, sobre publicações que são feitas, porque depois que são 
publicadas em alguma rede social elas estão lá, elas ficam lá, não adiante depois 
querer excluir, porque sempre alguma pessoa verá. Salientou haver muita gente 
falando e pouca agindo e acha que é isso que tem que parar de acontecer, muitos 
falam, mas poucos agem. Disse que o que foi feito na RS, independente se foi feito lá 
em dois mil e dezesseis ou dois mil e dezessete um pedido, se foi reforçado em dois 
mil e dezoito, se no início do mandato eles Vereadores fizeram de novo, importa que 
fizeram, trabalharam, batalharam e a obra está aqui. Falou que agora precisam ir atrás 
e fiscalizar para ver o que vai ser feito, se vai ser feito corretamente. Deixou bem claro 
que o empenho e o trabalho que é feito tem que ser cobrado na hora e o resultado 
está aqui. Comentou que poderia dizer que foi duas, três vezes para lá fazer isso e 
não foi só ele, foi a bancada toda deles e quando diz nossa bancada, diz que é todos, 
é quem tem interesse direto, é quem usa essa RS diretamente, sendo que são esses 
todos que serão beneficiados, não somente de Colinas, como também quem trafega 
de outro município aqui. Deixou o seu agradecimento e espera que corra tudo bem e 
consigam fazer da melhor forma possível e o mais rápido possível, porque vai ser um 
benefício a toda população de Colinas e arredores.            


