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Vereador Odilo Antônio da Costa  – Saudou a todos e disse que como é de conhecimento dos 
nobres colegas, Colinas foi emancipada em noventa e dois, até então distrito Corvo, e a 
comunidade sequer disponibilizava de uma casa mortuária para que os familiares pudessem 
velar seus entes queridos. Falou que com a emancipação do município e a instalação da 
primeira administração, na época, o prefeito construiu a primeira casa mortuária que veio ao 
encontro da comunidade. Comentou que no decorrer dos anos cresceu a cidade, cresceu o 
município e via-se a necessidade de construir uma nova sala, uma ampliação, assim, na 
administração do então prefeito Edelbert Jasper, foi construído mais uma sala junto à sala 
existente. Disse saber, pois estava nesta Casa, quando o então vereador Círio Magedanz, pediu 
um ar condicionado para ser instalado na capela mortuária, sendo que outros vereadores já se 
manifestaram favoráveis fazendo esse pedido. Lamentou que até agora isso não veio a 
ocorrer. Entretanto, salientou que o que o traz a tribuna é que munícipes foram ao seu 
encontro, nos últimos dias, lamentando e pedindo que algo fosse feito. Disse que os mesmos 
colocaram que quando alguém falece, os vizinhos se reúnem e vão fazer a limpeza da casa 
mortuária, o que não é de agora, pois segundo a afirmação desses cidadãos, isso ocorre há três 
anos, o município não disponibiliza ninguém para fazer a limpeza desse local. Comentou que 
se passarem na frente, há um letreiro que diz que é municipal, e, como já frisou anterior, foi 
construído pelo município, então, cabe ao município manter em ordem esse local. Pediu a 
Presidente para levar essa preocupação ao prefeito, pois isso, indiscutivelmente, cabe à 
administração. Salientou que em outras épocas tinha um funcionário da prefeitura que fazia a 
limpeza daquele local uma vez por semana, no mínimo, pois, segundo as pessoas que hoje 
estendem o esforço e vão lá fazer de espontânea vontade, dizem que de parte do município 
faz três anos que ninguém comparece lá para fazer uma limpeza, aquela rotineira aos menos. 
Explicou que quando acontece de morrer alguém, pois não tem hora, pode ser à noite, alguém 
precisa ir lá primeiro limpar esse local que é do município, próximo do centro administrativo, 
para dar condições. Acredita ser uma preocupação e tem certeza que todos os colegas 
vereadores irão se empenhar, junta a administração, para que disponibilizem alguém, que seja 
ordenado que alguém realmente faça a limpeza desse local, porque é do município. Após, 
cumprimentou a administração pelo projeto enviado, da doação do veículo ao STR. Falou que 
pode até lhe falhar a memória, mas no ano de noventa e sete, também houve uma doação, 
mas na época o veículo já estava em péssimas condições, sendo que o veículo hoje, após 
aprovado e doado ao Sindicato, é um veículo em condições de prestar serviços ao STR. 
Cumprimentou novamente a administração, ao prefeito Irineu, por essa atitude, assim como 
outros prefeitos, como citou, porém não tem a certeza em memória, mas acredita ter sido no 
ano de noventa e sete. Cumprimentou também o então prefeito Jasper que construiu o espaço 
onde o Sindicato hoje atende a todos os agricultores e a toda a comunidade, bem como ao 
Irineu hoje dando continuidade, doando esse veículo. 
 
 


