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O Vereador Paulo Cesar Mirando do PP saudou a todos e disse que para ele é uma satisfação 
muito especial fazer uso desta Casa como Vereador, podendo assim projetos e soluções para o 
povo de Colinas. Fez uma saudação especial ao Vereador Jonas Klein, dizendo que através dele 
está aqui esta noite. Agradeceu também a Deus, por tudo o que ele está fazendo na sua vida, 
aos quarenta e cinco votos que fez neste Município, votos, segundo ele, muito especiais, que o 
deram a chance de estar nesta Casa, fazendo parte da política de Colinas, junto dos colegas, 
independente de partido, pois crê ser uma família. Afirmou que será assim o seu modo de 
fazer política, trabalhando juntos em prol das pessoas. Falou estar usando a tribuna para fazer 
algumas reivindicações para o povo de Colinas, não para ele Vereador, buscando o que povo 
colinense está clamando, pedindo há muito tempo e não está acontecendo. Salientou não 
saber o que está havendo, mas tentará resolver com todo o seu esforço e com o poder de 
Vereador que exerce nesta Casa. Comentou ter feito um projeto, que quer colocar para os 
colegas. Disse que na Rua Fernando Ferrari muitos devem conhecer aquele mato que tem 
atrás da Igreja, que é uma área da prefeitura. Explicou que a Igreja do Evangelho Quadrangular 
é uma igreja que frequenta, a qual não trabalha com orações, ela ajuda pessoas, como no seu 
caso, que foi ajudado, resgatado por ela, pois todos o conhecem e sabem quem foi e quem é 
hoje. Falou ter se colocado a disposição daquele povo, daquelas pessoas, sendo que trouxe um 
projeto hoje e gostaria que os colegas votassem a favor do mesmo, para que consigam fazer 
um estacionamento para veículos da Igreja em dia de culto e para veículos da comunidade 
também, principalmente quando há esses ventos na cidade e os carros são colocados dentro 
das valetas. Comentou estarem caindo árvores, daquele terreno, dentro de um patrimônio, 
que é do povo de Colinas, pois tem as portas abertas para todos, e às vezes está ocorrendo 
estragos que a prefeitura nunca ajuda a pagar, quem paga são os membros da Igreja. Explicou 
que a rua é apertada, quando tem dois carros, um do lado do outro, veículo grande já não 
passa, sendo que seria uma coisa útil para o município e para a Igreja. Salientou trazer também 
um projeto sobre a segurança do município, pois está muito preocupado com a segurança em 
Colinas. Disse ter acabado de escutar que isso é obrigação do governo, questionando, assim, se 
deixarão o governo cuidar de Colinas ou se eles cuidarão, afirmando que precisam eles cuidar 
de Colinas. Comentou que entrou com o projeto e gostaria que todos votassem, para ajudar a 
apoiar a Brigada de Colinas, que está passando por dificuldades. Citou como exemplo que se 
entrar um assaltando nesta noite na Câmara, leva as carteiras e até as cuecas, o que é real, 
pois não há segurança na cidade, estão assaltando em dia claro. Salientou se preocupar com as 
pessoas de Colinas, por isso pede aos colegas que ajudem a repassar um auxílio financeiro para 
essas pessoas, como em Imigrante que tem um projeto e eles ganham. Afirmou que gostaria 
que os apoiassem, porque eles são necessários na cidade e Colinas está abandonada. Disse 
estar pedindo o apoio dos colegas para que isso não se torne somente um projeto colocado 
nesta Casa e guardado numa gaveta, brigará para que venha à tona até o final do seu 
mandato. Parabenizou o colega Rodrigo por ter já iniciado um projeto em relação aos animais 
soltos em Colinas. Afirmou que é algo que não admite mais ser deixado do jeito que está, pois 
já cansou de brigar por isto indo à brigada, à prefeitura. Falou saber que não é culpa de 
ninguém, as pessoas registram ocorrência em Colinas, vão para Estrela no Fórum, o dono do 
cachorro não aparece, precisam fazer tudo novamente e o dono novamente não aparece e 
assim vai. Comentou que as pessoas estão sendo mordidas em dia claro, tanto criança quanto 
idoso e nunca é tomada nenhuma providência pela administração.  Disse não julgar a 
administração anterior e nem a atual, mas sabe que precisam tomar uma decisão, por isso está 
fazendo a frente e gostaria que fosse atendido. Explicou não estar generalizando a cidade de 
Colinas, é na Rua dos Imigrantes o principal alvo. Comentou que o colega Juliano já morou 
naquela rua e sabe, assim como ele, da dificuldade que é lá. Falou estar pedindo à 
administração que tome algumas providências e forme algumas leis, pois muitas vezes 
conversam com os donos que têm animais soltos e eles não tomam providência. Salientou 
estar sugerindo que o município cobre multa dessas pessoas, que multe mesmo, pois animais 



têm direitos, mas as pessoas também têm e está lutando pelos direitos dos animais e das 
pessoas, para não arrumar confusão. Disse estar sugerindo que os donos desses animais 
paguem multa que será cobrada com os impostos, pois é a única maneira que há para terminar 
com isso, caso contrário, esses animais deverão ser recolhidos. Falou que quanto ao interior 
não diz nada, sugerindo ainda que levem estes animais para lá, pois é onde os marginais estão 
roubando, podem deixar todos soltos lá, mas não dentro da cidade. Informou que este lugar 
que está citando era um ponto turístico, as pessoas andavam de bicicleta, entravam lá e saiam 
na praça dos pássaros e hoje não passa mais ninguém por esse local. Explicou que o brejo 
tomou conta, os animais tomaram conta e ainda há pessoas que brigaram com a 
administração passada e estão brigando com a atual, porque querem que abram ruas. Acredita 
que o município não precisa gastar dinheiro com uma rua, pode gastar com outra coisa, pois 
eles têm a obrigação de ir lá e terminar com esses problemas. Disse que eles têm os poder, 
tem como criar uma lei para tentar acabar com isso. Falou que em nome das pessoas gostaria 
de pedir a colaboração dos Vereadores, sem olhar para ele que está pedindo, mas para as 
pessoas que estão sendo atacadas. Desta forma, lançou um desafio aos Vereadores, dizendo 
que se isso não for aprovado, na próxima sessão trará todas as pessoas que foram mordidas a 
esta Casa, para ver o que poderão fazer. Afirmou que como eles têm o poder de tomar 
providências, também têm o poder de protestar e será desta maneira. Agradeceu mais uma 
vez aos colegas pela oportunidade. Salientou saber que aqui nesta noite tem a imprensa, mas 
não é esta a que está se referindo e sim outras que anos atrás vieram de fora e na 
oportunidade filmaram cachorrinho mamando em gato e gato mamando em cachorro. Disse 
que quando tinha fome, tomava água com sal, sendo que é assim, quando o bichinho tem 
fome ele faz qualquer coisa. Finalizando, agradeceu a Deus que deu a ele toda a oportunidade 
da sua vida e hoje convive com pessoas especiais e crê que todas elas se dedicarão em prol do 
município de Colinas. 
 


