
Sessão 16/06/2021 
 

O Vereador Heitor Schmidt, do PROGRESSISTAS, saudou a todos e disse querer 
falar sobre a falta de energia que ocorreu na cidade de Colinas, pois é lamentável o 
que aconteceu de três a quatro dias, principalmente no interior, faltar energia elétrica. 
Comentou que ele, como Vereador, assim como a Silvia colocou, faz um trabalho 
diferente. Informou ter emprestado geradores, pegou geradores e emprestou de uma 
granja para outra, que isso é o valor de um Vereador que faz. Falou que não adianta 
chegar e criticar a todos, falar disso ou aquilo, pois ele trabalha diferente. Comentou 
que no domingo de manhã, após o vendaval, pegou sua camioneta, deu uma volta e 
viu dois ou três eucaliptos no meio da rua, quando pegou sua motosserra e foi tirar. 
Acredita que um Vereador tem que fazer esse papel, principalmente em uma cidade 
pequena, igual a nossa, onde todos se conhecem. Em relação à Secretaria de Obras, 
informou ter falado com o Secretário hoje, que disse não haver nenhum serviço 
atrasado. Salientou saber de outros municípios que não ocorre isso. Ressaltou não 
haver nenhum serviço atrasado, sendo que em outros municípios é preciso pagar 
antecipado o serviço, depois é preciso esperar de dois a três meses, o que é 
lamentável. Falou que, não porque seja o Da Costa o Secretário, não interessa os 
funcionários, é que quando se deixa atrasar as coisas, não consegue mais fazer. 
Afirmou não querer puxar saco de Secretário, pois nunca fez isso, mas vê pelos seus 
vizinhos, pois pedem a ele quando precisam de uma máquina, ele liga e em meio dia 
está lá a máquina. Acredita que isso é papel de um Vereador, principalmente em uma 
cidade pequena igual a Colinas, com um interior muito forte, e hoje em relação ao 
agro, nossa cidade responde oitenta e oito porcento. Disse que precisam ir atrás de 
quem ainda produz, pois imagina uma granja de três a quatro dias sem luz, sendo que 
hoje a granja é toda mecanizada, para quem não sabe, é tudo tratador automático. 
Citou como exemplo, Jaimir Mollmann, que tem mil porcos, três mil e oitocentos quilos 
de consumo de ração por dia. Explicou que antigamente havia silos internos nas 
granjas, hoje não existe mais, são silos externos que é preciso caminhar e tratar com 
lata, questionando como fazer, pois prometem e não vêm. Em função disso, informou 
que marcaram audiência com o pessoal da Certel, sendo que ligou para ele as duas 
horas da tarde e as três ligaram de volta dizendo que poderia ir. Disse ter ligado para o 
Vereador Darlan que estava em Lajeado, foram na Certel, oportunidade em que foram 
recebidos pelo diretor Ilvo Poersch, que os atendeu bem. Comentou que o mesmo 
disse saber que será difícil a luta deles, de conseguir mudar a luz elétrica para a 
Certel, mas se não fizer nada vai ficar sempre nessa mesmice. Falou que o mesmo 
sugeriu que fizessem ofícios da Câmara de Vereadores e da Prefeitura para 
encaminhar ao Lucas Redecker, Presidente da Energia na Câmara Federal, o que foi 
feito. Informou ter ligado para ele, que os atendeu, sendo que o Vereador Darlan sabe 
disse e agora, bem rápido terão um encontro com a concessionária, oportunidade em 
que irão expor suas ideias. Afirmou saber que será um serviço difícil, mas o primeiro 
passo foi dado. Disse que mandaram os ofícios em nome dos Vereadores e em nome 
do Prefeito e também enviaram ofício para Erineo José Hennemann, presidente da 
Certel, pois naquele dia em que eles estavam lá, ele não estava, estava de férias. 
Falou aos Vereadores que se ele e o Vereador Darlan conseguirem novamente um 
encontro, se propõe a levar todos os Vereadores, quer que todos vão, se tentar e não 
der certo, tudo bem, mas sem tentar, nunca dará certo. Disse que se propõe a levar 
todos os Vereadores, pois assim como a Sandra falou, para ele o partido é Colinas, é 
preciso parar com esse negócio de achar que é o tal, isso não é mais assim. Afirmou 
que essa politicagem de vinte, trinta anos atrás já foi. Em relação à iluminação pública, 
informou que estão sendo trocadas as lâmpadas led, tem algumas que passou e viu 
que estão estragadas, mas estão sendo trocadas, foi mal feito, o que deve ser coisa 
de lâmpada que não deu certo, mas vão ser trocadas. 


