
Sessão 05/03/2014 

Vereadora Marli H. Stiegemeier  – Saudou a todos e parabenizou a administração pelas obras 
de pavimentação que estão realizando no município de Colinas, a ciclo faixa em direção à 
Linha Ano Bom e um trecho na Rua Parobé, a recapagem da Rua da Felicidade no Loteamento 
Popular e implantação de asfalto com calçada na Rua Progresso no Distrito Industrial. 
Comentou serem obras que os deixam muito contentes em poder ver que estão sendo 
realizadas. Parabenizou também a Secretaria de Obras pelo trabalho desenvolvido na 
manutenção das estradas vicinais, bem como no atendimento aos produtores colinenses. 
Falou querer parabenizar, de uma maneira especial, aos produtores e agricultores de Colinas 
que trabalham de sol a sol, bem como a administração municipal, referente aos dados da 
produção primária do ano de dois mil e doze, obtidos pelos produtores colinenses. Salientou 
que tiveram a grata satisfação de saber através de notícias do Jornal O Informativo, que 
Colinas está em quarto lugar no Vale e em sexto lugar no Estado em lucratividade por 
quilômetro quadrado. Afirmou ser muito gratificante ver esses dados, parabenizando 
novamente os agricultores, porque são eles que fazem e levam o alimento às mesas da 
população no dia a dia. Pediu para a administração municipal olhar com bons olhos o setor 
primário para que possam cada vez mais ser um setor abundante. Solicitou à administração 
municipal para que estude a possibilidade da instalação de um split nas capelas mortuárias de 
Colinas, porque ultimamente problemas e mesmo assim, com calor ou com frio, é ruim para as 
pessoas que precisam ir a essas capelas. Parabenizou, de uma maneira especial, todas as 
mulheres, principalmente as mulheres colinenses, mulheres guerreiras, pelo seu dia oito de 
março, mulheres que muitas conquistas conseguiram, mas que muito haverão de batalhar 
para muito ainda conquistar. Finalizando, leu uma mensagem do dia da mulher. 


