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Vereador Odilo Antônio da Costa – Saudou a todos e  falou que como estão iniciando os 
trabalhos de dois mil e quinze, desta Casa, gostaria de cumprimentar e desejar sucesso à nova 
mesa, através do Presidente Volnei. Disse ao colega Volnei que difícil é substituir, muitas 
vezes, alguém que deixa seu posto, referindo-se ao trabalho da colega Justines no ano de dois 
mil e catorze. Afirmou ter sido um excelente trabalho, no qual provou que nesta Casa cada um 
defende as suas questões, mas voltadas à comunidade, sem divisões políticas; sendo ser isso 
que deseja para o ano de dois mil e quinze. Salientou também querer cumprimentar o prefeito 
Irineu, por respeitar o recesso do mês de janeiro, desta Casa, entrando com vários projetos já 
na primeira sessão ordinária. Cumprimentou também a Secretária Tânia, dizendo que em 
torno de catorze dias estão começando mais um ano eletivo. Disse fazer questão de registrar 
isso, porque no ano passado tiveram problemas com o transporte escolar na Rua Olavo Bilac, 
quando vários alunos tiveram dificuldades. Comentou que o problema foi levado ao 
conhecimento da Secretária que agiu no mesmo dia, pois embarcou no veículo que 
transportava os alunos e acompanhou os mesmos até suas residências. Salientou não haver 
nada mais justo do que cumprimentá-la pelo que fez e desejar também um bom ano de dois 
mil e quinze para a educação do município de Colinas. Após, disse que há dois anos entrou 
com uma proposição nesta Casa, pedindo abrigos de ônibus, a qual foi votada por 
unanimidade. Falou ter ficado muito feliz naquele dia, pois recebeu uma resposta da colega 
Marli, presidente na época, quando afirmava que no dia seguinte já viria arquiteto a fim de 
padronizar os abrigos de ônibus na cidade. Entretanto, afirmou terem passado dois anos e 
ainda não tiveram resposta, muito menos a construção. Salientou que gostaria de lembrar 
mais uma vez que se o arquiteto está muito demorado, que troquem de arquiteto, mas que 
não joguem respostas infundadas. Comentou que há muito tempo atrás foi votada uma 
proposição nesta Casa, do colega Airton, aprovada por unanimidade, no setor de placa, 
indicando o município de Roca Sales, pois quem vem da serra, do município de Imigrante e 
quer ir ao município de Roca Sales, não tem uma placa visível indicando. Disse que vários 
motoristas que vêm da serra acabam fazendo transtorno dentro da cidade, procurando a 
saída, pois não há placa que indique, por isso acredita que essa placa deveria ser colocada no 
local indicado. Comentou estar usando a tribuna também, porque foi cobrado e acredita que 
mais colegas também foram, em relação à rua coberta, a rua de eventos do município de 
Colinas, que já esta em torno de três anos ventilando e é uma coisa bem vinda. Salientou que, 
no final do ano passado, quando vários eventos aconteceram neste município, várias pessoas 
cobraram dele, pedindo o que estava acontecendo, pois a Câmara havia votado a 
suplementação e nada estava acontecendo no setor da cobertura dessa rua. Falou que, 
inclusive, munícipes questionaram e afirmaram a ele, porém não pôde confirmar, já que não 
tinha certeza, que foi pago acima de cinquenta mil reais o projeto desta referida cobertura. 
Disse que, particularmente, não está acreditando nisto, que o município realmente investiu 
este valor e a rua coberta não vai sair. Pediu se o líder de bancada da situação pode tirar essa 
dúvida, se o município pagou realmente e se a rua vai ou não sair, pois informações que se 
tem são de que não irá sair. Assim, perguntou  se valeu a pena subir na tribuna e dizer que as 
obras estavam andando, sendo que uma delas era essa rua coberta. Ressaltou que gostaria 
que o líder de bancada esclarecesse para a comunidade de Colinas se foi ou não pago, já com a 
definição do início da data dessa obra. 


