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O Vereador Paulo Cesar Miranda, do PP, saudou a todos e comentou ter 
encaminhado algumas indicações. A primeira diz respeito ao campo do Rui Barbosa, 
explicando que a comunidade é separada do futebol e estão tendo problemas com o 
lixo, sendo que, o presidente do Veteranos o procurou pedindo para ver o que 
poderiam fazer. Falou ter sugerido colocar uma lixeira próximo às arquibancadas, para 
não deixar o lixo atirado no chão, o que também ficaria bom para eles, que têm um 
projeto de escolinha, fazendo as crianças aprenderem desde cedo a não jogar lixo no 
chão e para as pessoas de foram terem um lugar para colocar o lixo. Desta forma, 
pediu o apoio dos colegas. Após, comentou terem um problema grave no cemitério 
comunitário, uma briga em que um empurra para o outro, referindo-se às religiões, 
igrejas. Explicou que há alguns dias caíram árvores em cima de túmulos, quebrando 
vários, e há pessoas que não tem onde serem enterradas e acabam sendo enterradas 
naquele lugar. Disse ter sugerido que façam uma limpeza, derrubando as árvores 
grandes de eucalipto que tem lá, informando que até algumas já foram derrubadas, 
mas não as certas. Pediu para ser feita uma limpeza ao redor de todo o cemitério, em 
respeito aos familiares de todas as pessoas que estão enterradas lá. Comentou ter 
falado com o Sr. Hari que é o proprietário da terra e ele concordou com essa limpeza. 
Salientou já ter feito várias vezes esse pedido, mas nunca foi atendido, por isso trouxe 
o pedido para a Câmara, para tomarem uma providência. Pediu também para colocar 
placas, na rua do Closs que sobe próximo ao ginásio, pois solicitou uma pintura 
naquele local e não resolveu, o pessoal não tem bom senso. Sendo assim, comentou 
ter procurado outras medidas e a medida correta é colocar placas, porque com elas a 
polícia tem como tomar outras medidas e solucionar os problemas, já que as pessoas 
não respeitam. Informou que em dias que tem festas, se precisar de uma ambulância 
ela não sobe lá, que podem ter certeza do que está falando. Solicitou, assim, que 
sejam tomadas providências. Disse querer fazer um pequeno relato de alguns 
trabalhos que conseguiu fazer como Vereador, durante estes dois anos, aproveitando 
as oportunidades quando a ele colocadas. Falou que, como Vereador, conseguiu no 
início do mandato do prefeito a escritura de uma senhora do loteamento, sua tia, pois 
fazia doze anos que a defesa civil condenou a casa dela, de onde teve de sair, caso 
que ocorreu na administração do Jasper e até no início do mês de janeiro ela não tinha 
escritura da casa. Comentou que sempre foi tentando buscar alguma solução e não 
conseguiam, porém agora conseguiu, algo pelo que lutou muito, tanto que fez a 
campanha em cima disso e foi uma das coisas que através do seu trabalho conseguiu. 
Informou ter atendido também várias famílias do município, com prestação de 
serviços, buscando informações, conseguindo, assim, ajudar várias famílias. Salientou 
ter visitado os colégios de Colinas, a creche e conseguiu algumas soluções para essas 
pessoas terem melhor conforto. Disse que no dia vinte e oito de novembro de dois mil 
e dezessete, fiscalizou maquinários da prefeitura e encontrou problemas, 
irregularidades, sendo que, de imediato, ligou para a prefeitura e essa máquina foi 
para o conserto na hora. Acredita que depois disso não houve mais problemas, porque 
a pessoa que trabalha nessa máquina não o procurou mais, o que o deixa satisfeito. 
Afirmou que assim irá continuar o seu trabalho, quando tiver uma oportunidade quer 
buscar melhor soluções para as pessoas, pois foi para isso que se dedicou na 
campanha. Aos colegas, agradece e disse que se puder ajudar em algo, poderão 
contar com ele. 


