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Vereador Odilo A. da Costa – Saudou a todos e disse que como é de conhecimento dos nobres 
colegas, não usa muito esse espaço disponível para vereadores, pois cada um age da maneira 
que se sente melhor, porém hoje ocupará a tribuna para falar de coisas boas, para agradecer. 
Salientou querer agradecer de público ao prefeito Irineu por ter recolocado a tubulação na Rua 
Olavo Bilac, onde os tubos existentes eram menores, estava custoso e em contato com o 
prefeito foi realizada essa recolocação. Parabenizou o prefeito por sua atitude. Após, 
comentou que munícipes o procuraram trazendo uma mensagem muito interessante. Disse 
saberem que o atual prefeito está há noventa dias na frente da atual administração e nesses 
noventa dias já foi o suficiente para mostrar à comunidade que dá para administrar Colinas 
sem perseguição, sem confrontos, sem divergências políticas. Afirmou que ele, vereador do 
PTB, da oposição, está usando esta tribuna para dizer ao prefeito Irineu que deseja que nos 
três próximos anos do seu mandato continue sendo o prefeito dos noventa dias iniciais, 
porque tem muito a elogiar a sua atitude e a sua maneira discreta de administrar o município 
de Colinas. Falou que não poderia deixar em branco sem vir agradecer a sua maneira de 
conduzir os trabalhos, sem colocar divisões políticas, siglas partidárias, como acontecei em 
outras vezes. Novamente parabenizou o prefeito Irineu e disse estarem torcendo, não só em 
nome do seu partido, mas dos demais partidos da oposição, estarem torcendo juntos, pois 
terá apoio suficiente, desejando que o mesmo continue trabalhando dessa forma. Salientou 
saber que tem alguns pedidos que fez no ano passado, indicações que enviou a esta Casa e 
foram aprovadas por unanimidade, sendo algumas de abrigos de ônibus. Comentou que 
naquela oportunidade a então Presidente, colega Marli, afirmou que no dia seguinte o 
arquiteto estaria em Colinas para fazer a padronização desses abrigos. Acredita que a nobre 
colega foi muito mal informada na oportunidade, apesar de fazer parte da administração, pois, 
se realmente foi passada essa informação a ela, foi muito mal informada. Comentou que num 
país onde se constrói estádios de futebol para cinquenta mil pessoas, num período de dois a 
três anos, o município de Colinas não conseguiu construir um abrigo de ônibus para quatro a 
cinco pessoas dentro de um ano. Salientou que essa informação não foi correta na época, 
pedindo para corrigi-lo se estiver errado, Afirmou querer deixar bem claro que não está 
cobrando da atual administração porque a atual administração apenas assumiu e, com certeza, 
ainda não está a par de tudo o que precisa fazer e suas prioridades também tem. Disse querer 
inocentar, deixar bem claro que a atual administração não tem culpa em relação a isso, mas é 
bom lembrar para que não fique esquecido. 


