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Vereadora Marli H. Stiegemeier  – Saudou a todos e disse que os vereadores são originários 
de vários setores, mas precisam decidir por maioria, levando sempre em  conta  o  que  é  de  
interesse  e  justo  para a sociedade e para a municipalidade. Falou que precisam debater, 
argumentar, conversar, enfim, chegar a um consenso. Salientou que são a voz do povo, fazem 
parte de uma nação, de um Estado, de um município, de uma comunidade, de um trabalho, de 
uma família. Disse para olharem somente para comunidade, trabalho e família, o que mais 
perto está ao alcance deles, sendo que é possível ver que as coisas não acontecem como 
deveria ser ou como gostariam que fosse. Afirmou que deixam muitas vezes marcas boas ou 
ruins. Pediu como querem perfeição se nem mesmo são perfeitos. Falou que eles, vereadores, 
são fiscais do povo, sendo que se deu o trabalho de pesquisar a palavra fiscalizar. Disse que o 
sinônimo de fiscalizar chegaram a considerar, depois do considerar era apreciar e no fim o 
apreciar era avaliar. Comentou que isso não quer dizer que tudo que está errado, devem sim 
avaliar e colocar para os munícipes o que de bom também acontece no município, citando 
como exemplo desse último ano a praça poliesportiva da Rua Parobé, uma minicarregadeira, 
um veículo com sete lugares. Disse que também foi adquirido um caminhão guindaste, foi feita 
a pavimentação asfáltica com ciclovia na Rua Parobé em direção à Linha Ano Bom, 
pavimentação da rua do Loteamento Popular, a pavimentação do distrito industrial, bem como 
a aquisição de um caminhão trucado com dois eixos e hoje tiveram a felicidade de receber 
uma motoniveladora. Salientou querer, da mesma forma, enaltecer o trabalho dos 
profissionais da saúde, pelo trabalho que estão realizando junto à secretaria. Falou que muito 
foi comentado sobre o médico do programa mais médicos, que quem pagaria a conta seria o 
povo de novo, porém quer deixar bem claro que isso não é despesa e sim investimento, 
trabalho esse que ele está colocando a mercê da população colinense. Disse que a prova disso 
é que nos últimos seis meses foi investimento em torno de dezoito vírgula vinte e oito por 
cento do orçamento na saúde, enquanto que teriam de gastar quinze por cento, sendo que 
somente no mês de junho foi gasto vinte e quatro virgula sessenta e cinco por cento. Afirmou 
que isto é sinal que algo está sendo feito e realizado pela administração. Disse que na área da 
agricultura foi orçado onze vírgula trinta e cinco por cento no orçamento e na média dos 
últimos seis meses chegaram a vinte e dois vírgula sessenta por cento, isso graças aos 
incentivos oferecidos pela municipalidade, fazendo com que a agricultura de Colinas esta 
sendo vista a nível federal e estadual. Comentou que a prova disso é que no ano de dois mil e 
doze, que é referência para dois mil e catorze, estão em sexto lugar no Estado, em quarto lugar 
no Vale em valor produzido por quilômetro quadrado, sendo que devem isso aos agricultores 
pelo seu trabalho. Falou que há também o prêmio verde, que nenhum outro município institui, 
e eles estão conseguindo, oportunidade em que vários agricultores estão sendo prestigiados, 
bem como as embalagens de agrotóxicos. Referiu-se também ao projeto de número trinta e 
um, da doação de um veículo ao STR, que vem para dar atendimento aos associados na 
prestação de seus serviços. Comentou que o crédito suplementar, do projeto de lei de número 
trinta e três, vem em prol dos agricultores através dos incentivos oferecidos. Salientou que 
tem também a alimentação escolar, sendo que Colinas foi um dos primeiros municípios a 
oferecer produtos da agricultura familiar para as escolas. Disse que foram feitos através da 
Emater juntamente com a Secretaria da Agricultura, Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural e STR, quatro projetos de olericultura, há seis projetos de fruticultura, cinco 
agroindústrias, uma apta a fornecer produtos para a alimentação escolar com panificados. 
Falou que foram feitos quinze incentivos a calagem com amostras de solo, tiveram dois 
projetos de cisternas, quarenta e cinco produtores beneficiados e mais dezessete 
encaminhados na área do leite, com aquisição de pastagens serenes e adubação. Comentou 
que Colinas foi o município piloto na melhoria da eletrificação rural, com três propriedades 
contempladas. Afirmou que todo esse trabalho, como citou a pouco, é fruto da dedicação dos 
envolvidos, Secretaria da Agricultura, Emater, Conselho, STR, bem como os produtores. 



Salientou que na média da agricultura nos últimos seis meses tiveram vinte e sete vírgula zero 
cinco por cento, somente no mês de junho tiveram vinte e nove vírgula sessenta e oito por 
cento investido na agricultura. Disse que nas obras o orçado foi doze vírgula oitenta e quatro 
por cento, sendo que no final de junho já estão em dezenove por cento, isso sem contar com 
os recursos provenientes  financiamentos,  recursos  que  a  administração  foi  atrás, 
totalizando  trinta  e um vírgula sessenta por cento com essas pavimentações. Salientou que 
muito coisa, como foi colocado pelo colega Odilo, muita coisa sim terá de ser feita e muita 
coisa ainda terão de fazer, mas ao mesmo tempo, se são legisladores, não podem somente 
querer ver as coisas ruins que acontecem em Colinas, e, sim, também colocar as coisas boas, 
pois é para isso que estão aqui. Finalizando, deixou um convite para toda a população de 
Colinas, para o dia do Colono e Motorista, que irá se realizar no dia vinte e cinco de julho, 
próxima sexta-feira, quando haverá desfile, almoço e após o sorteio de vários prêmios. 


