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O Vereador Paulo Cesar Miranda, do PP, saudou a todos e disse que nesta noite 
trouxe novamente alguns pedidos, uns projetinhos para os colegas aprovarem, algo 
que acha necessário para a população ao redor da prefeitura. Informou ter conversado 
com várias pessoas e o seu ponto de vista é para lá na frente, até quem sabe para 
eles Vereadores que estão aqui e o público presente, que irão precisar disso. 
Comentou que como eles têm o banco Banrisul, o Sindicato, correio, um movimento 
grande naquele local e, muitas vezes, em dias de pagamento que os mais idosos vêm 
receber a sua aposentadoria, eles ficam até por horas lá sentados e tem um sol. 
Explicou que, conversando com as pessoas e para ajudar de alguma fora, gostaria 
que os colegas o ajudassem neste pedido, para que a administração colocasse um 
bebedouro, porque muitos idosos ficam sentados, pessoas circulam e agora com 
esses dias quentes, muitas pessoas passam sede, porque não tem um local para 
tomar água adequada, tem o banheiro, mas a água é quente. Acredita que é preciso 
dar um pouquinho de conforto para a população que merece, por isso pede o apoio 
dos colegas para que o apoiem com mais esse pedidinho. Após, informou ter feito um 
pedido de informação, pois teve algumas dúvidas sobre o campeonato de futsal em 
Colinas. Disse que foi anunciado a eles que pegariam arbitragem de fora, que o 
pessoal de Colinas não conhecia por causa de confusões que vinham acontecendo no 
ginásio. Acredita que isso não tenha resolvido muita coisa, porque está dando muita 
briga, dois finais de semana já tiveram brigas feias, até mulheres levaram tapas, não 
sabe certo o que houve, porém, deu confusão. Afirmou achar que estão tendo muito 
gasto com esta arbitragem de fora, sendo que o pessoal é de Teutônia e era para ser 
de Caxias, mas é aqui da volta. Disse que essa é a sua dúvida e por isso pediu 
esclarecimentos. Falou que na última sessão da Câmara colocou uma indicação, 
pedindo a troca dos postes de luz na Rua Fernando Ferrari, quando fizeram uma 
movimentação grande e os colegas aprovaram. Informou ter colocado no face como 
estavam os postes e essas fotos foram parar na RGE e no domingo a tarde o 
Vereador Rodrigo comentou no face. Explicou ter convidado ele para juntos fazerem o 
papel de representantes do município, faltar meio dia de serviço e ir lá questionar com 
eles essa questão, pois todos sabem que quando falta energia elétrica, podem ligar 
quinhentas vezes e ninguém atende. Comentou que passaram no domingo a tarde 
com um abaixo assinado em toda a Rua Fernando Ferrari, oportunidade em que 
coletaram em torno de sessenta assinaturas e na segunda-feira, entraram em contato 
com a RGE informando a situação e na hora agendaram uma reunião para a terça-
feira. Disse que na terça-feira perderam mais meio dia de serviço, foram até lá, 
quando foram atendidos pela Catiele que é a responsável por este órgão. Falou que 
muitas vezes as pessoas têm dúvidas, dizem que irão esperar cair um poste de luz 
para arrumar, porém isso é mito, para poste de madeira não existe seguro, o que 
existe é a revisão aos postes de concretos que é feita a cada cinco anos, até porque o 
poste de concreto não apodrece. Explicou que com ele a coisa é ou não é, por isso 
pegou um documento em que ela teve que assumir um compromisso com o município 
de Colinas, com data e prazo, pois é o que querem saber. Salientou que, desta forma, 
ela explicou a eles que esses postes serão trocados no mês de dezembro, entre o dia 
vinte e seis ao dia trinta, quando não tem muito movimento nas empresas de Colinas e 
até Imigrante, que é o Hassmann e todos conhecem, uma empresa que se parar uma 
hora terá um grande prejuízo. Apresentando um documento, alegou ser uma prova 
que eles têm, mostrando que ela também carimbou a assinou o abaixo assinado. 
Falou que pediram para ela gravar um vídeo, porque comunicaram nas redes sociais e 
assim pediram um vídeo para ela dizer a população de Colinas que seria resolvido. 
Comentou que ela disse estar admirada com os dois colegas, sendo um de cada lado. 
Afirmou ser bacana trabalhar assim, gosta de trabalhar assim com todo mundo, 
respeita todo mundo, é sua forma, tem seu pensamento. Salientou que foi questionado 
por muitas pessoas o porquê de ter voltado com o seu pedido de informação, 



afirmando que quando tiver alguma dúvida votará pelo sim, pois precisam esclarecer. 
Disse que existe o poder lá em cima, mas existem eles fiscalizando, que é o serviço do 
Vereador. Ressaltou que ela gravou esse vídeo, porém ele foi mais adiante, pois às 
vezes são capazes de enrolá-los, foi procurar o direito de todos que assinaram. 
Informou que com esse documento que ela assinou e com o vídeo, caso não for 
resolvido até janeiro, como ela comunicou, poderão entrar com processo na defensoria 
pública, em nome das sessenta assinaturas coletadas no abaixo assinado. Comentou 
que esse processo daria um estrago grande nos cofres deles, mas precisa ser dessa 
forma para eles aprenderem a tratar o consumidor de energia elétrica, pois já ficaram 
quatro dias sem luz. Falou saber que há outras preferências, mas poderiam fazer 
quando há dias bons, por isso cobraram dessa forma, irão continuar brigando dessa 
maneira, tentando as melhores soluções para Colinas, trazendo ideias novas. 
Salientou ficar muito satisfeito com isso. Dando continuidade, disse querer parabenizar 
a Brigada Militar pela noite de ontem, um grande trabalho, o Proerd, oportunidade em 
que foi convidado pelo Sargento Valdir para se fazer presente na formatura dos 
meninos, que foi muito linda. Afirmou terem tido um passado em que tiveram lutas, 
mas graças a Deus hoje estão vencendo e tendo a visão do que é certo e errado, 
sendo que quando investem aquela sementinha  naquela criança, estão formando a 
educação dela, estão formando um ser humano. Falou que o que ensinarem, o que 
são de exemplo para eles é o como irão se formar amanhã ou depois. Informou que 
esse projeto tem vinte anos e é muito bacana, é um trabalho voluntário da Brigada 
Militar, algo fantástico eles realizando esse trabalho nos colégios e em vários lugares. 
Comentou ficar muito feliz, cumprimentando o Sargento Valdir também pelo seu 
trabalho, pois em Colinas foi ele que começou, o que está sendo bacana. Explicou ter 
também um trabalho voluntário, que é a Escolinha Renascer, hoje com setenta e três 
crianças, um trabalho que apostaram que daria certo, mas já sabia que daria e agora 
estão crescendo. Convidou os colegas, informando que no final de semana haverá um 
torneio em Colinas, quando terão presente em torno de quinhentas a seiscentas 
crianças de dezesseis até sete anos de idade, um torneio bem bacana. Falou que com 
o dinheiro arrecadado a Escolinha fará sua primeira viagem, com destino a Itajaí/SC, 
com todos os meninos. Afirmou que está sendo bacana, o trabalho está crescendo, 
tiveram meninos que foram até para a Argentina, são sonhos maravilhosos que estão 
acontecendo através de um trabalho voluntário. Comentou que quando o trabalho é 
voluntário existe amor e quando existe amor as coisas dão certo. 


