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O Vereador Paulo Cesar Mirando do PP saudou a todos e disse querer falar sobre os seus 
projetos e fazer alguns agradecimentos especiais. Primeiramente, agradeceu a Deus, após os 
professores e diretores dos dois colégios de Colinas e da creche, informando ter feito uma 
visita a todos eles ontem. Comentou ter sido muito bem recebido em todos os locais, 
oportunidade em que fez um trabalho diferente, pois foi buscar ideias e se colocar, como 
Vereador, à disposição deles. Falou querer fazer também um agradecimento especial ao 
Sargento Valdir, da Brigada Militar, pelo seu trabalho voluntário no PROERD, um trabalho 
muito importante para o município, pois hoje existem muito problemas de pessoas drogadas, 
alcoolizadas e este trabalho é muito importante. Salientou que para dar certo este tipo de 
trabalho, só com pessoas interessadas e com voluntários mesmo, por isso acredita que dará 
certo, parabenizando a todos envolvidos. Dando continuidade, disse querer fazer um 
agradecimento especial a um grande colega que tem nessa Casa, do qual sente muito orgulho 
e foi o Vereador mais votado de Colinas, Cassiano Goldmeier. Agradeceu a tudo o que ele tem 
feito, pelos projetos voluntários realizados no município, algo que muita gente não sabe que 
ele faz, mas ele sabe, pois sempre se colocou a disposição. Sobre os seus projetos, que colocou 
na outra sessão, informou ter recebido um retorno do senhor prefeito de que durante este 
ano seria feito, então como é uma pessoa paciente, irá aguardar, esperar este ano passar. 
Comentou que alguns projetos já foram iniciados e quer ver se serão finalizados, sendo assim, 
não tem muito que falar, precisa esperar e esperará. Deixou um agradecimento especial a 
todos Vereadores, ao público presente, dizendo sentir muito orgulho de poder representar o 
povo de Colinas nesta noite. Falou estar saindo desta Casa hoje com o coração partido, pois foi 
muito bom estar aqui com todos, com pessoas sinceras e acredita que é assim que tem que 
funcionar a política, estão aqui para brigar pelos objetivos do povo e é isso que devem fazer. 
Deixou seu muito obrigado, disse sair desta Casa hoje como Vereador, amanhã será 
novamente cidadão colinense, mas mesmo assim estará trabalhando os quatro anos 
fiscalizando o que o povo paga e o que o povo constrói e o que eles, poder público, somente 
administram. 


