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Vereador Odilo Antonio da Costa saudou a todos e solicitou envio de ofício à AES Sul, através 
da Câmara, pedindo os motivos de deslocamento do poste de luz, existente há mais de vinte 
anos, na Rua Olavo Bilac, trezentos e quinze, pois o mesmo foi deslocado sem pedido do 
proprietário, nem dos moradores. Comentou ter sido pego de surpresa e ninguém sabe 
afirmar o porquê. Falou querer ainda que conste no ofício o pedido de recolocação do poste, 
porque a iluminação pública nesse local está com problemas. Informou que, inclusive o 
Banrisul é nas proximidades e, se os colegas caminharem por lá, verão que há algo de errado 
na iluminação. Solicitou que no ofício também conste qual o motivo e, que se alguém pediu 
para trocar o poste, que citem o nome da pessoa que fez esse pedido, pois, como afirmou, não 
foi morador e nem proprietário. Após, disse estar trazendo uma sugestão, pedido de vários 
agricultores, segundo ele. Falou que, tendo em vista a situação crítica da produção leiteira, 
sugeriram que ele viesse a esta Casa e também ao Conselho Municipal de Agricultura pedir 
que através da Secretaria Municipal da Agricultura a Administração contrate um médico 
veterinário para atender as propriedades do município. Salientou que a maior arrecadação do 
município de Colinas vem da arrecadação da agricultura, sendo que este investimento, com 
certeza, daria retorno. Comentou que a grande dificuldade é que, quando há um animal 
doente na propriedade, chamar um veterinário não fica abaixo de duzentos reais, e, conforme 
o plantel, chegam a ter de usar de duas a três vezes esse serviço por mês, sendo que no preço 
que está o leite, realmente, fica muito difícil para os agricultores. Gostaria que esse pedido 
fosse levado adiante, dizendo que o município dispõe de veículos, faltaria contratar o médico 
veterinário e os medicamentos, por sugestão dos próprios agricultores, ficaria por conta de 
cada proprietário. 
 


