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O Vereador Marcelo Schroer, MDB, saudou a todos e desejou os parabéns pelo 
excelente trabalho feito pela Emater, trabalho que já vem acompanhando há muitos 
anos, fez parte disso alguns anos atrás, quando implementaram e implantaram os 
alimentos da agricultura familiar no Município. Explicou que isso foi feito na época 
deles e sabem da importância que a Emater teve para implantar isso há alguns anos. 
Salientou que com toda essa explanação que a Emater passou a eles hoje, com dados 
importantíssimos passados pelo Marcelo e a Cleide, volta a dizer novamente o que 
vinha falando desde o início do ano, que nossos agricultores familiares merecem um 
atendimento e um apoio especial da administração. Como sempre dizia, acredita que 
por intermédio da Covid, com todas as dificuldades que tiveram, principalmente em 
relação a merenda escolar, muitos agricultores deixaram de receber, pois não 
puderam fornecer seus alimentos porque não havia aula. Afirmou que existe sim a 
importância de ajudá-los, com toda a certeza. Em relação ao projeto vinte e dois, do 
jardim mais bonito, disse esperar, realmente, que a administração faça a sua parte, 
porque as praças e locais públicos do município estão muito, mas muito abandonados. 
Comentou que votaram, a um ou dois meses atrás, um termo de parceria com a 
Univates, mas não viram nada disso ainda, pode ser que estão trabalhando nessa 
questão, mas o mínimo precisa ser feito. Salientou ter muito receio, principalmente na 
Praça dos Pássaros, pois a quadra de areia está totalmente abandonada, a tela está 
toda rasgada, os postes estão quebrados e as crianças estão lá jogando, podendo a 
qualquer hora cair um poste em cima delas, daí quer ver o que irá acontecer. Falou 
que o projeto de jardim mais bonito incentiva os moradores a deixar os jardins bonitos, 
as casas bonitas, mas a administração precisa dar o seu exemplo, não adianta querer 
que a população faça e deixar os locais públicos desta forma. Disse entrar na outra 
questão, do projeto vinte e sete, sobre a contratação de dois operários especializados. 
Espera que se faça realmente esta contratação o mais breve possível, para que 
possam ajudar arrumar isso a deixar as praças e os locais públicos bonitos e que os 
turistas que vêm para Colinas, possam elogiar nossa cidade. Comentou que, conforme 
a explanação da Emater, eles também trabalharam muito a parte turística, entretanto, 
a administração precisa fazer sua parte, deixar os locais com a infraestrutura boa, 
jardins bonitos, canteiros floridos, isso faz parte. Espera que não demorem em 
contratar esse dois operários especializados o tanto que estão demorando em 
contratar motorista. Disse que, assim como a Silvia falou, agora vem inverno, é preciso 
arrumar as estradas, fazer, entretanto, aprovaram em fevereiro a contratação de até 
cinco motoristas e até agora não contrataram ninguém. Informou que o parque de 
máquinas está com dez, onze operadores de máquinas e um motorista somente, 
questionando o porquê disso. Falou que precisam agilizar um pouquinho, que 
realmente contratem logo essas pessoas, para que possam trabalhar e fazer o que 
precisa ser feito dentro do Município. 


