
Sessão 15/12/2021 
 

O Vereador Marcelo Schroer, MDB, saudou a todos e também comentou do louvor à 
homenagem feita ao Vereador Norberto Andrade, dando seu nome ao Plenário da Câmara 
de Vereadores. Após, disse querer falar um pouco sobre o projeto de lei que virá, da 
alteração da tabela do talão nota dez, pois viu que teve algumas alterações e também que 
foi aprovado pelo Conselho da Agricultura, que deve ter analisado e achado prudente 
deixar assim. Salientou querer fazer uma ressalva, não será contra, até porque foi 
aprovado pelo Conselho, mas existem valores que foram retirados, principalmente dos 
mais pequenos, dos que menos têm. Comentou que teve uma faixa que ganhava 
duzentos, trezentos, trezentos e pouco e irão passar para somente cem reais. Acredita que 
quem fez essa tabela deve ter pensado num todo, porém reduziram muitos valores para 
quem não tira tanta nota, para quem é pequeno mesmo, sendo que este é o que mais 
precisa de ajuda. Salientou também querer fazer outra ressalva na questão dos valores 
mais altos, pois fez um levantamento e principalmente na última faixa, eles variaram entre 
quatro e oito porcento de aumento para cada produtor. Disse para verem bem como são 
algumas coisas, tem outro projeto na Casa que está aumentado em mais dez porcento o 
valor da hora máquina, algo que precisam pensar, avaliar com bastante cuidado. Afirmou 
que não será contra com toda certeza porque foi aprovado pelo Conselho da Agricultura, 
mas acredita ser uma questão que precisam avaliar mesmo, todos os Vereadores, pensar 
nisso. Comentou que, também falando da mensagem justificativa do aumento dos 
impostos, que será usado como base do aumento do funcionalismo, quer reforçar o que já 
falou no início do ano, para não esquecerem que o funcionalismo recebeu um aumento e 
esse aumento foi retirado. Acredita que este aumento também foi dado nos impostos, mas 
o aumento dos impostos não foi retirado, sendo assim, precisam avaliar esta situação, o 
servidor público precisa ser valorizado. Sobre a questão do veto, disse que isso já foi 
assunto, se tiver que ir para votação, enfim, que vá, ou que se entre num acordo, mas 
acha que esse assunto já passou, já foi, tanto que tem o empenho dos calendários de 
eventos, já foi pago o calendário de eventos, o prefeito já pagou. Falou querer deixar uma 
frase dita pelo atual prefeito em quinze de fevereiro de dois mil e dois, quando o prefeito 
na época era Edelbert Jasper, citada na ata zero dois de dois mil e dois: “Acredita que 
todos os Vereadores estão sofrendo uma certa pressão da comunidade com relação a 
alguns projetos que estão vindo a esta Casa. Comentou que dois projetos foram baixados 
em comissão na última sessão, o primeiro trata da liberação de verbas para o grupo de 
danças Morgenstern. Acha que estão faltando mais esclarecimentos, dizendo que estão 
sofrendo várias críticas na rua, tanto por pessoas que estão ligadas ao grupo e que estão 
fora, obviamente de maneira contrária, uns a favor e outros contra”. Afirmou que assim é 
possível ver que o prefeito questionou as verbas repassadas ao Morgenstern, está 
registrado em ata, não é mentira. Acredita que os Vereadores têm todo o direito de 
questionar e de saber o que vai ser gasto, não tem motivo algum para que isto não seja 
feito. Disse que se irá trazer um pouco mais de transtorno, um pouco mais de trabalho, é 
preciso organização, com organização se faz isso. Informou terem recebido dois termos de 
parceria hoje, assim como receberam da outra vez do Morgenstern na Câmara, sendo que 
hoje receberam também valores, dois termos de parceira, onde constam valores. 
Comentou que nos projetos de aumento de impostos e talão nota dez também constam 
valores, estão aprovando algo que tem valor. Desta forma, falou não ver o porquê de tanto 
barulho, tanto problema quanto a esta questão. Finalizando, desejou um feliz Natal a 
todos, que possam refletir e pensar em tudo que se fez este ano e pensar no melhor para 
Colinas no ano que vem, desejando uma ótima virada a todos e que possam ser sempre 
mais parceiros e atingir seus objetivos. 


