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 Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, na Câmara Municipal de 
Vereadores, às dezenove horas e trinta minutos, 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 01/2018, que foi aprovada por unanimidade. Corespondências: Ofício GP n° 033-
02/2018, encaminhando os Balancetes Contábeis correspondentes a janeiro de dois mil e dezoito. 
Ofício SMSASH n° 008/2018, encaminhando o relatório municipal que gestão da Saúde do terceiro 
quadrimestre de dois mil e dezessete, que foi apreciado pelos Vereadores em audiência pública 
realizada às dezenove horas, do dia vinte e um de fevereiro de dois mil e dezoito, no recinto da Câmara 
de Vereadores. Ofício SMEC 01/2018, convidando para participar da programação do Veloterra, que 
será realizado nos dias dois, três e quatro de março, no CTG Querência do Gaúcho. Tribuna: Klaus F. 
Driemeier, do PP, saudou a todos e disse que na segunda-feira foi convidado pelo Deputado Jerônimo 
Goergen, que hoje é o presidente da comissão pró-garantias da pequena micro propriedade, ou melhor, 
do setor agrícola, agropecuário no Brasil dentro da Câmara dos Deputados, para debater sobre o 
grande problema que está se criando na cadeia leiteira da região, especialmente em todo o Rio Grande 
do Sul. Informou ter participado de uma reunião em Estrela e outra em Lajeado, sendo que em Lajeado 
conseguiram fazer uma moção. Falou que cabe aos vereadores ler e ver se querem participar desta 
moção em nível de Câmara de Vereadores do Município de Colinas. Explicou que dentro da cadeia 
leiteira surgiu um grande problema, a importação do leite do Uruguaio. Falou que a Argentina tem uma 
cota de mil toneladas para o Rio Grande do Sul. Disse que em função da grande compra de suínos do 
Uruguai, o Governo do Estado não fez o sistema cotas para o Uruguai. Salientou que, já que não havia 
cotas e o trajeto é curto para entrar no Rio Grande do Sul, foi introduzido no Rio Grande do Sul um 
milhão de toneladas de leite em pó, sendo que com cada quilo se faz quatro litros e meio de leite. Desta 
forma, explicou que a região começou a declinar, especialmente as cooperativas e as pequenas 
indústrias. Afirmou que a Lactalis, a Nestlé, essas indústrias que têm bastante dinheiro, hoje são quase 
donas do mercado em nível de preço para cima e para baixo. Comentou que a Região do Alto Taquari, 
no ano de dois mil e dezessete, deixou de produzir trezentos e sessenta e cinco milhões de litros de 
leite. Disse que se forem considerar somente setenta centavos o litro de leite, a região deixou de 
arrecadar duzentos e cinquenta e cinco milhões de reais, isso considerando somente setenta centavos 
o litro. Falou que a Universidade de Passo Fundo fez um estudo bem detalhado e conseguiu provar que 
o custo do litro de leite é de noventa e quatro centavos, sendo que a região deixou de arrecadar sete 
milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil em ICMS. Salientou ter dados de Estrela, que de Colinas 
não tem, pois não foi atrás. Informou que o município de Estrela deixou de arrecadar quarenta e três 
milhões de litros de leite, sendo que, a setenta centavos, os produtores de Estrela deixaram de receber 
trinta milhões e cem mil reais. Comentou que o Estado deixou de arrecadar quatro bilhões, quatrocentos 
e setenta e três milhões de litros de leite, o que representa três trilhões, cento e trinta milhões de reais, 
deixando de arrecadar noventa e quatro milhões de ICMS. Disse que o objetivo dessa comissão, que 
criou a moção, é estabelecer uma cota para o Uruguai importar, porque ninguém prova que o Uruguai 
produziu este um milhão de toneladas de leite. Falou que este leite pode ter vindo da Argentina, da 
Europa, até porque na Europa está estocado, não tem mais espaço para estoque de leite em pó. 
Entretanto, explicou que não pode ser feito assim, simplesmente cortar cota, pois se fizerem uma cota 
muito baixa, podem ser prejudicados por outro lado. Afirmou que o Rio Grande do Sul tem que 
estabelecer uma cota porque senão a Argentina pode querer fazer o mesmo que o Uruguai, já que ele 
não tem cota. Salientou que a sugestão era suspender definitivamente qualquer incentivo fiscal por 
parte do Governo do Estado por importação. Disse que quando foi importado o leite do Uruguai, o 
incentivo do Governo do Estado foi baixar o ICMS, sendo que o produtor aqui pagou dezoito porcento 
de ICMS e o leite que vinha do Uruguai pagou sete porcento. Informou que com a movimentação que 
ocorreu nos dias de ontem, anteontem e na semana passada, essa suspensão já foi concretizada hoje, 
conforme saiu na Zero Hora: a suspensão desse incentivo. Falou que o outro objetivo seria a aquisição 
do Governo Federal, que sempre comprou leite de cooperativas pra esvaziar o estoque. Afirmou que a 
oferta no mercado seria ideal se fosse comprado no mínimo cinquenta mil toneladas, mas o governo 
comprou somente mil toneladas no ano de dois mil e dezessete. Comentou que a luta é no sentido de 



aumentar a exportação dos produtos, mas é preciso existir uma política para incentivar exportar a 
cadeia leiteira. Falou que estão pedindo uma prorrogação de financiamentos e de produtos de custeio 
pelo prazo de dois anos, a implantação de uma linha de crédito com juros zero pelo por de dois anos. 
Disse que estão pedindo isso porque no início do ano de dois mil e dezessete qualquer agricultor ia ao 
Banco do Brasil e no Sicredi fazer qualquer financiamento a quatro porcento ao ano, porém, hoje, a taxa 
selic baixou, o juro baixou, a inflação baixou e o agricultor continua com os quatro, sem ter como 
conseguir dar a volta por cima. Explicou que a venda das vacas está se tornando algo rotineiro e a 
reposição será muito difícil, sem contar que o Rio Grande do Sul é o Estado que mais fiscaliza a cadeia 
leiteira e foi nesse Estado que bateram, bateram, para tentar achar o culpado do leite, o que não 
acontece nem no Uruguai e nem na Argentina. Salientou que as más línguas disseram que foi para o 
Uruguai uma equipe de veterinários que não saíram do hotel, foram lá investigar tudo e voltaram 
dizendo estar tudo bem. Afirmou que é uma coisa que não conseguem provar, mas é preciso ter mais 
seriedade nisso tudo. Falou que com esse objetivo participou das duas reuniões e as outras prefeituras 
estão fazendo uma moção de apoio para que se veja com melhores olhos e mais carinho a cadeia 
leiteira, especialmente a agricultura e também o pequeno agricultor. Comentou que na reunião uma 
menina, de uma família de Estrela, pediu a palavra e disse ser agrônoma, sua irmã engenheira de 
produção e que há dias em que nem conseguem pagar os empregados, muito menos as contas, pois 
receberam sessenta e dois centavos por litro de leite. Disse que cabe a eles vereadores decidirem se 
farão uma moção para tentar ajudar a cadeia leiteira desse país. A parte, Fabiel falou achar que atrás 
desta história da importação do leite em pó deve haver muita outra coisa que eles não sabem ainda, 
pois essa crise não deve ser somente por causa do leite em pó. Comentou que numa reunião da 
Cooperativa Languiru, ficou sabendo por um produtor, que eles pediram para baixar a produção em dez 
a quinze porcento, pois não tem mais exportação de leite, não tem mais consumo para isso. Klaus 
afirmou que o grande problema foi aquele um milhão de toneladas dentro do Rio Grande do Sul e tudo 
aconteceu porque do Uruguai até o Rio Grande do Sul esse viagem se faz num dia, e se o caminhão 
caprichar faz duas viagens num dia. Disse que São Paulo e o Paraná não estão passando por este 
problema, São Paulo está pagando um real e quarenta e dois centavos o litro e o Paraná está pagando 
um real e quarenta centavos o litro. Falou que o grande problema foi o incentivo no ICMS, aqui no 
Estado pagando dezoito e o que vem de fora, sem saber se tem qualidade de classificação, pagando 
sete. Entretanto, reassaltou que este incentivo caiu fora, conforme foi editado no Zero Hora hoje. Fabiel 
pediu se o chefe do Executivo e o Secretário acompanharam a reunião. Klaus responde que estavam 
presentes o Sandro e o Marco, mas que não foi convidado por eles, foi convidado pelo Jerônimo 
Goergen. Fabiel comentou que o Secretário da Agricultura deve ser o primeiro a se interessar no caso, 
bem como o prefeito. Klaus comentou que o prefeito falou que o município perdeu no ano de dois mil e 
dezessete setecentos mil reais em função da cadeia leiteira e da agropecuária. Projetos: Projeto de 
Lei n° 003-02/2018– Autoriza a instituição de concurso de melhor ornamentação de Páscoa, 
denominado Colinas – A páscoa mais doce do Vale, define premiação, indica recursos e dá outras 
providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 004-02/2018– Autoriza a renovação de 
convênio e contrato com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí – CIS/CAÍ e dá outras 
providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 005-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo 
a instituir sistema de “Vale Alimentação” e “Vale Presença” no âmbito da administração direta do 
município de Colinas e dá outras providências. Baixado em comissão. Requerimentos: Requerimento 
– Os Vereadores Fabiel A. Zarth, do PMDB e Cassiano Goldmeier, do PP, no uso de suas atribuições 
vêm requerer autoriza plenária, com percepção de diárias e passagem área, para se afastar do Estdo, 
pelo período de vinte e cinco a vinte e oito de fevereiro do corrente ano, com o objetivo de 
deslocamento à Capital Federal. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, a presidente 
encerrou a sessão às vinte horas e convocou próxima sessão para o dia sete de março de dois mil e 
dezoito, no mesmo horário e local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, 
vinte e um de fevereiro de dois mil e dezoito. 
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