Sessão 06/01/2021
O Vereador Marcelo Schroer, do MDB, saudou a todos e agradeceu o apoio que teve
dos seus familiares, ao seu partido MDB, bem como ao Beto e Fabiano que o
convidaram para ser candidato. Agradeceu a cada eleitor e eleitora que depositou nele
a sua confiança, o seu voto, dando a oportunidade de representá-los nesta Câmara.
Afirmou ter certeza que irá honrar com o mandato que lhe deram e espera em nenhum
momento desapontá-los. Disse que manterão um canal de diálogo aberto para que
possam ajudar com ideias e sugestões. Aproveitou para firmar os compromissos que
apresentou a todos os eleitores de atuar com ética, transparência, humildade e
coerência, com mais firmeza em defesa daquilo que entende ser o melhor para a
população. Afirmou que trabalhará na fiscalização dos atos e dos gastos do Executivo,
com seriedade e dedicação, que serão apoiadores do que for bom para a população e
para o município, mas também serão oposição sempre que for preciso. Parabenizou o
prefeito eleito, Sandro, e sua vice, bem como todos os colegas eleitos, como havia
falado anteriormente. Falou que o foco deles sempre será um trabalho com união e
harmonia, mas com convicção do que for melhor para a população, pois irá trabalhar
por uma Colinas para todos. Dando continuidade, disse que gostaria de falar um
pouco sobre sua indicação, referente ao programa municipal de recuperação de
créditos, solicitando o apoio de todos os colegas para aprovação da mesma, pois foi
um pedido de vários munícipes. Explicou estar encaminhando agora, no início do ano,
para que a administração possa se programar e se organizar, principalmente para que
possa fazer um levantamento dos valores pendentes e entrar em contato com quem
está pendente. Falou que o objetivo é oferecer o programa com antecedência para
que possam se programar com os valores. Disse saber que em anos anteriores essa
lei também foi encaminhada, mas muitas vezes perto do final do ano, o que pode
dificultar a programação financeira das pessoas e das empresas. Finalizando,
agradeceu e desejou a todos um bom trabalho, boa sorte na gestão e um ótimo dois
mil e vinte e um a todos.

