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O Vereador Paulo Cesar Miranda, do PP, saudou a todos e em especial a Vereadora 
Mariela, presente da sessão. Disse querer fazer um agradecimento especial ao 
Vereador Cassiano que se dispôs a colocar a vaga dele a disposição para ele. 
Agradeceu aos colaboradores do seu projeto, a escolinha que tem em Colinas, um 
projeto social, principalmente aos vereadores Fabiel, Jonas e Cassino. Aos 
vereadores, para os quais pediu cinquenta reais e não deram, agradeceu também e 
desejou que Deus os abençoe. Agradeceu também pela realização do seu pedido, o 
estacionamento na Igreja do Evangelho Quadrangular de Colinas, dizendo ter ficado 
muito bonito e que o pessoal ficou muito contente. Falou que o pessoal que já passou 
lá viu como ficou bacana. Agradeceu também a colocação das lixeiras, as quais pediu 
para colocar em algumas localidades que não tinham, dizendo ter ficado muito 
contente por isso. Comentou que veio com alguns pensamentos para colocar essa 
noite, mas acredita não ser o momento de botar mais lenha na fogueira. Falou que 
vem, praticamente, de todos os lugares de Colinas, conversa com todas as pessoas e 
sabe que estão vivendo uma situação política muito complicada. Afirmou que isso não 
vem de hoje, vem de outras administrações também, sendo que estão com problemas 
de emprego na cidade e não é de agora. Salientou que, na eleição passada, muitos 
vereadores que estavam no comando caíram do cavalo, por isso acredita que 
precisam se unir pela população de Colinas. Disse ter o seu partido, o PP, que cada 
um tem o seu partido, são colegas, foram de casa em casa prometendo uma coisa 
para as pessoas, que durante os quatro anos, independente de quem ganhasse a 
eleição, ajudariam um ao outro, unidos, entretanto, não é isso que está acontecendo. 
Afirmou não estar falando para um lado ou para outro, mas, sim, para todos os 
colegas, porque a política tem que ser diferente, se não plantarem uma semente 
diferente, vão falar o que do Brasil. Falou que o Brasil está uma porcaria e Colinas, 
nessa luta que estão tendo, não estão se entendo, está difícil e a população não 
merece. Pediu para terem mais harmonia, questionando quem seria ele para falar, o 
Cesar, dizendo ser uma pessoa que traz paz para os vereadores, pois quer que todos 
vivam bem, são amigos e não podem deixar a política causar inimizades entre eles. 
Em relação à questão dos combustíveis, salientou estar tudo encaminhando, o prefeito 
lhe garantiu que não fez nada de errado, não tem culpa nenhuma, sendo que confia 
nele, tanto que, se for provado algo contra ele, irá tirar sua candidatura do PP, não 
participará mais do partido. Disse que isso fica hoje gravado, se provado, o nome 
Paulo Cesar Miranda jamais será visto numa eleição. Afirmou que continuará nestes 
quatro anos, pois acha que não tem nada haver o que foi pedido, a verdade virá. 


