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Vereador Odilo A. da Costa saudou a todos e disse querer primeiramente cumprimentar a 
Secretaria da Agricultura pelo projeto de número vinte, encaminhando a esta Casa, passando o 
município a pagar cinquenta por cento da semente do milho convencional. Falou que a tudo 
que vem ao encontro da agricultura, sempre dará os cumprimentos. Aproveitou para pedir o 
apoio dos demais colegas para aprovação da sua indicação de número cinco, que vem ao 
encontro de vários agricultores do município, na qual indica que o município contrate um 
médico veterinário e coloque à disposição dos mesmos. Comentou que há pouco tempo, da 
tribuna, já colocou este interesse e hoje entra com a indicação, porque vários agricultores 
foram ao seu encontro pedindo que esse pedido tomasse corpo. Salientou dirigir-se também 
aos agricultores para sugerir que procurem seus representantes no Conselho da Agricultura e 
troquem ideias para que isso venha acontecer o mais breve possível. Disse que todos são 
sabedores que em setembro, início de outubro passado, o Governo do Estado deu um veículo 
ao município que está parado até hoje, sendo que a intenção era incentivar a inseminação. 
Sugeriu o uso do veículo, ao invés de deixá-lo parado na garagem da prefeitura, como já está 
há sete meses, para esse profissional a ser contratado, a serviço da comunidade de Colinas. 
Falou que, com certeza, muitos irão dizer que o custo é muito alto, o que estão acostumados a 
ouvir em todas as esferas públicas. Entretanto, disse que no município de Colinas mais de 
oitenta por cento do ICMS vem da agricultura e sabem muito bem que já foi feito cortes em 
alguns incentivos que havia aqui. Questionou se lembravam de que os agricultores tinham 
direito a oito cargas de saibro ou brita gratuitamente durante o ano, tinham quinze horas de 
máquina durante o ano e isso já foi tirado. Falou que isso era algo que os agricultores tinham 
conquistado na época da administração de Edelbert Jasper e Luiz Lagemann como Secretário 
da Agricultura. Afirmou esperar que, além do projeto de número vinte, venha mais incentivo e 
que essa indicação realmente encontre ecos no meio da administração e passe a vigorar o 
mais breve possível. 


