Sessão 20/01/2021
O Vereador Heitor Schmidt, do PP, saudou a todos e disse precisar fazer um
agradecimento especial a Deus por lhe ter dado saúde e bastante força na campanha,
pois o vírus estava aí, mas respeitaram, sendo que mesmo assim poderiam ter
adquirido o Covid. Agradeceu a sua família por ter incentivado ele a ser candidato,
porque todos sabem que toda vez que chegam a uma campanha, precisam de
candidatos e alguém tem que fazer o trabalho. Salientou saber que, às vezes, é um
trabalho que não gostam de fazer, mas precisam fazer. Também agradeceu aos cem
votos que conseguiu na eleição, bem como aos que não conseguiu fazer, pois é da
opinião que, na sua comunidade, votam em quem quiser. Parabenizou também os que
não conseguiram se eleger, o Prefeito Sandro e sua Vice Regina, os demais colegas
que se elegeram, os da oposição que colocaram seu nome à disposição, Beto e
Fabiano, e os Vereadores que não conseguiram se eleger. Informou que, como
Vereador, quer dialogar com o Prefeito Municipal e administração, no caso, e com os
Vereadores. Acredita que precisam fazer um serviço um pouco diferente, dialogar,
sentar juntos, pois Colinas precisa disso, afinal, o Rio Grande do Sul e o País também
precisa mais disso. Comentou que os políticos hoje não são bem quistos, porque
precisam dialogar com a comunidade, com as pessoas, com todos. Falou que o
objetivo do seu trabalho é fazer com que as comunidades cresçam, pois a sua
preocupação, depois da pandemia, é com o que irá acontecer com as comunidades.
Disse ser presidente no Ano Bom, que o seu colega também é, entretanto não
conseguem mais gente para trabalhar, assim está na cidade, assim está no CTG,
citando a presença do Darlan na sessão, assim está nas igrejas, não tem mais
diretoria. Acredita que os Vereadores precisam dar o exemplo nessa situação,
precisam agarrar isso, pegar e incentivar o pessoal a trabalhar. Pediu uma atenção
especial para a indústria e comércio, e, principalmente, para a agricultura. Informou ter
participado, no dia de hoje, da reunião do Conselho, na qual também esteve presente
sua colega Silvia, e mesmo sendo feitas nas localidades não comparece ninguém,
algo preocupante. Disse parecer que o pessoal não tem mais vontade, o que precisa
ser corrigido. Finalizando, desejou que dois mil e vinte e um seja um ano um
pouquinho melhor, com bastante saúde e paz.

