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Vereadora Justines F.G Magagnin  - Saudou a todos e disse que gostaria de agradecer ao STR 
de Colinas, em nome do seu presidente, Seno Messer, pelo convite para participar da 
Assembléia geral deste Sindicato, quando teve a oportunidade de conhecer um pouco mais o 
trabalho que vem sendo desenvolvido por este setor. Segundo ele, um trabalho de 
comprometimento, dedicação e união, tanto por parte dos funcionários, quanto da diretoria, e 
claro, com a participação especial de seus associados, resultando em sucesso, graças à união 
de todos envolvidos nessa entidade. Novamente agradeceu o convite e pediu que o Sindicato 
continue se dedicando aos agricultores do município de Colinas como vem fazendo até então. 
Após, aproveitou a oportunidade para falar da páscoa, evento já transcorrido, mas que foi de 
grande sucesso em Colinas. Disse terem vivenciado a magia da Páscoa, num mundo 
imaginário, mas totalmente real, graças ao empenho do Executivo, juntamente com a primeira 
dama e seus colaboradores na ornamentação do município e organização a caça ao ninho. 
Comentou que já está virando tradição esse evento no nosso município, que atrai inúmeros 
visitantes para apreciar todo esse encantamento proporcionado através de todo um trabalho 
realizado com muito esforço e dedicação. Falou que, além de toda a decoração houve também 
a caça ao ninho nos finais de semana, que foi sucesso absoluto, brinquedos infláveis e as 
pessoas também puderam interagir com os coelhos de Páscoa. Explicou que durante a semana 
tiveram as visitas de várias escolas da região, agendadas e guiadas pela secretaria da 
educação, quando teve a oportunidade de participar, como voluntária, tanto na caça ao ninho, 
bem como nessas visitas, assim como muitos outros voluntários do município, principalmente, 
funcionários públicos e alunos das escolas daqui, juntamente, com os secretários municipais, 
primeira dama, prefeito e vice. Disse ter sido um trabalho extremante gratificante, que o 
carinho recebido pelos visitantes, os elogios recebidos pela bela ornamentação, é 
emocionante, pois é quando podem ver que todo trabalho desenvolvido, pelas pessoas 
envolvidas, faz chuva, faz sol, está dando resultados e resultados positivos. Desejou que a 
administração continue fazendo esse tipo de trabalho, pois acredita que a expectativa de 
visitação ultrapassou seus limites, tudo foi um sucesso. Parabenizou ao Executivo, à primeira 
dama, aos funcionários que se dedicaram ao máximo e a todos os colaboradores por 
proporcionar a magia de Páscoa em Colinas, pois a cidades estava linda. Finalizando convidou a 
todas as mães para participarem da palestra que acontecerá no dia oito de maio do corrente 
ano, no Centro Comunitário de Colinas, com início previsto para às dezenove horas e trinta 
minutos. 


