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O Vereador Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e disse usar a tribuna para falar 
do veto ao projeto de lei cm n° 004/2020. Explanou um pouco sobre o que é o veto, 
explicando que foi feito um projeto, de sua autoria, na última sessão e foi aprovado por 
unanimidade, pelos nove Vereadores e o Prefeito não concordou, enfim, vetou o 
projeto. Explicou que o objetivo do projeto, na verdade, é uma forma de os agricultores 
entrarem na justiça caso não recebam o pagamento de alguma venda, pois muitas 
pessoas vendem animais e acabam recebendo cheques, vários cheques e, às vezes, 
tem alguns caloteiros que acabam cancelando a conta e o agricultor fica de mãos 
atadas, sem ter muito que correr na justiça. Ressaltou que esse projeto de lei é uma 
forma de fazer um documento, tipo uma GTA, porque uma GTA é para transportar o 
animal e não tem como colocar na GTA a forma de pagamento, mas fazer algo 
parecido para poder colocar a forma de pagamento, algo simples, com o nome da 
pessoa, CPF, números de cheques, número do cheque, enfim, detalhar para depois, 
caso alguém sofra, possa entrar na justiça. Informou que esteve falando com o 
pessoal do STR e tem muitos agricultores que foram prejudicados com isso em 
Colinas. Disse estar propondo algo bem simples, que é possível de ser feito e neste 
momento não podem olhar para sigla partidária, não podem vetar algo porque é um 
cara do MDB, um cara do PT, precisam ajudar os agricultores. Comentou que hoje os 
agricultores dão quase oitenta porcento da arrecadação do município e vão ficar 
fazendo beicinho, vetando projeto. Dirigindo a palavra aos colegas Vereadores, disse 
serem nove Vereadores, oito que votam e irá colocar a bronca a eles também, pois 
quer que o projeto se torne lei e vai estará nos jornais quem votou contra, quem foi 
contra a agricultura nesta noite. 


