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O Vereador Mirno Edison Gallas, do PP, saudou a todos e disse fazer uso da tribuna 
para prestar contas, as quais já repassou para o colega Rodrigo a pouco, para ter 
tempo de analisar. Informou que a prestação de contas refere-se ao projeto que entrou 
no dia sete de agosto de dois mil e dezenove, nesta Casa, Projeto de Lei n° 023-
03/2019, que autoriza o Poder Executivo a custear despesa de transporte de 
fertilizantes para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colinas. Comentou que a 
sessão se tornou um pouco polêmica porque o Rodrigo achou que o projeto teria de 
baixar em comissão para analisar melhor, porém todos sabem que a agricultura 
depende do tempo e são momentos de plantar, sendo que se não aprovassem o 
projeto, o fertilizante não chegaria a tempo nas propriedades. Disse que em parte o 
Sindicato é beneficiado, mas também os agricultores são beneficiados porque 
conseguem um preço menor quando o Executivo consegue custear o frete.  Explicou 
que foi feita uma licitação dentro do município e o preço menor foi setecentos e vinte 
reais, sendo que o frete está sendo feito pelo Luciano Goldmeier, irmão do Cassiano. 
Informou que já foram feitas quatro viagens, que deixou cópias com o Rodrigo dos 
fertilizantes que foram entregues com as cópias dos empenhos do valor. Falou que, 
como no projeto constava de dez a doze viagens, gostaria de prestar contas, dizendo 
que no ano passado tiveram uma comissão processante nesta Casa, quando estava 
em jogo o mandato do prefeito por suposta fraude de licitação de combustíveis. 
Afirmou que a Câmara de Vereadores gastou mais de vinte mil nessa comissão 
processante, sendo que, ao analisar, se serão dez viagens por ano, irão gastar sete 
mil e duzentos reais, podendo, com esses vinte mil, custear mais de dois anos em 
frete. Disse que, às vezes, acham que é muito dinheiro, mas analisando por outro 
lado, não é muito dinheiro. Falou que o outro assunto, sobre o qual quer comentar, 
que também virou certa polêmica na sessão, é sobre os projetos fora do prazo legal. 
Comentou que realmente chamou a sua atenção, pois é vereador por quase quinze 
anos nesta Casa, já passaram por muita coisa e algumas vezes esquecem, mas 
sempre teve em mente que tiveram muitos projetos fora do prazo legal. Informou que, 
solicitou à assessora Andréia um relatório, sobre o qual quer prestar contas aos 
vereadores, de dois mil e nove a dois mil e dezesseis, oito anos, administrações de 
Gilberto Keller e Irineu Horst, comparado com a atual administração. Salientou que na 
atual administração, em dois anos e oito meses, tiveram dez projetos fora do prazo 
legal e cinco sessões extraordinárias, já entre dois mil e nove a dois mil e doze, nestes 
oito anos, tiveram cinquenta e um projetos fora do prazo legal e dezenove sessões 
extraordinárias, o que o faz pensar não estarem tão fora assim, comparando com 
esses números. Disse que outro assunto que tem a tratar é em relação ao projeto de 
lei de número vinte e seis, que fiz respeito ao financiamento. Comentou que 
anteriormente estiveram em contato com o prefeito que deu explicações sobre. 
Acredita que é um valor alto para Colinas, mas é dessa forma que conseguem as 
obras e, como ele colocou, é um anseio da Linha Ano Bom e de Colinas aquele asfalto 
até Teutônia, sendo que eles, da Linha Santo Antônio, estão esperando mais de dez 
anos por essa obra, por isso acha ser o momento. Pediu aos colegas vereadores para 
analisarem e não pensarem somente na sigla, precisam pensar em Colinas, pois 
assim foi no passado e acredita que agora também deve ser assim. 


