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Vereadora Marli Stiegemeier – Saudou a todos e falou que aposentar-se é uma sensação de 
dever cumprido, mas um grande passo na construção de uma carreira. Salientou que 
sentimentos opostos se confundem; alegria por ter cumprido com os compromissos assumidos 
de uma vida inteira de dedicação, renúncia, momentos bons e ruins, ponde em risco a 
integridade física em prol do trabalho que lhe foi confiado; tristeza por deixar colegas e amigos 
que mesmo por pouco tempo ocupava o maior tempo no convívio diário. Disse que com essas 
palavras gostaria de agradecer o Sargento Adriano pelos serviços prestados junto à 
comunidade colinense, pois se aposentou e está deixando essa comunidade. Parabenizou-o 
pelos seus serviços. Salientou que, domingo, no dia vinte e cinco de maio, transcorre o dia da 
trabalhadora e trabalhador rural. Comentou que são essas pessoas que levantam com sol, 
sempre dispostos a derramar seu suor em prol do sustento alheio, faça chuva ou sol, sempre lá 
a debruçar seu olhar sobre as mudas até que as mesmas se transformam em frutos, 
entretanto, quando a chuva vem demais ou o sol esquenta, sofrem dentro da alma a perda de 
toda a colheita. Desejou que o céu lhes seja sempre justo e lhes traga a dose certa de água, 
calor e também uma dose extra de esperança. Comentou que todas as vezes que se coloca a 
mesa para fazer as suas refeições, certamente, nem passa da cabeça de alguém que num 
município distante alguém se desdobrou para que esse alimento chegasse a nós. Disse que 
pensar num trabalhador do campo é a última coisa que as pessoas fazem, talvez porque a 
comida sempre esteja lá, mas a facilidade que há de comprar os alimentos, não é a mesma que 
os agricultores e trabalhadores rurais encontram no campo, já que, em muitos casos, não têm 
o incentivo necessário para fazerem suas lavouras e nem mesmo trabalhar nelas. Comentou 
que, com isso, há muito mais pessoas trabalhando na cidade do que no campo. Falou que a 
valorização do agricultor e trabalhador rural deve ser proporcional à sua importância e ainda à 
importância que tem na economia nacional. Parabenizou a essa classe que, segundo ela, muito 
os honra no município de Colinas. Salientou também querer falar sobre os projetos de lei que 
deram entrada nessa Casa na noite de hoje, dizendo que um deles é referente ao vale 
alimentação, outro da reposição salarial. Afirmou ser um reajuste muito bom, a ponto que 
nenhum outro município concedeu a seus funcionários, esse reajuste que foi concedido no 
município de Colinas. Comentou ter solicitado ao prefeito, que estude a possibilidade de uma 
reclassificação dos padrões mais baixos para os funcionários públicos do município, pois para 
esses padrões mais baixos, esse aumento, muitas vezes, é insignificante. Salientou ter 
solicitado também para rever o plano de saúde dos funcionários para que ele seja mais 
abrangente. Disse que outro projeto que entrou na Casa essa noite é em relação ao CONSISA, 
uma importante forma na prestação de serviço na área da saúde, fazendo com que possam ter 
condições mais plenas no atendimento aos munícipes  em  serviços  especializados  e de 
diagnósticos. Falou que vale ressaltar que isso vai ser uma ferramenta importante que a saúde, 
o prefeito e a administração terão para se guiar. Após, comentou que estão caminhando para 
a conclusão da praça poliesportiva, na Rua Parobé em direção a Imigrante, investimento em 
torno de duzentos mil reais. Disse que tiveram o término, bem como, a sinalização das ruas do 
loteamento popular, distrito industrial e ao longo da Rua Parobé em direção à Linha Ano Bom, 
investimento em torno de um milhão de reais. Comentou também sobre a aquisição de uma 
mini carregadeira, investimento oriundo do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, no 
valor de cento e trinta e três mil e quinhentos reais. Falou da aquisição, através do PAC 2, de 
um caminhão trucado com dois eixos, o que os honra muito, graças ao governo Federal. 
Salientou ter sido licitado um veículo de sete lugares no valor de sessenta e sete mil reais, que 
também está por vir, bem como, um caminhão guindaste que também foi licitado, com 
recursos provenientes do MAPA que gira em torno de duzentos e sessenta e quatro mil e 
quinhentos reais. Afirmou que isso faz ver com que Colinas está caminhando novamente para 
frente. Finalizando, convidou a toda a população colinense, que nos dias dois, três e quatro 
participem das votações, sendo no dia dois e três por internet e no dia quatro internet e 



presencial, na consulta popular, com os projetos municipais e prioridades regionais. Comentou 
que são projetos municipais relacionados à cidadania, desenvolvimento econômico, 
desenvolvimento rural, saúde e segurança pública. Disse que Colinas já recebeu muitas verbas, 
principalmente no setor agrícola, o que é muito gratificante, por isso pediu novamente que as 
pessoas votem nos dias dois, três de quatro de junho. 


