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Vereadora Marli H. Stiegemeier – Saudou a todos e disse querer falar inicialmente um pouco 
das eleições passadas, parabenizar principalmente os deputados reeleitos Alexandre Postal, 
Dep. Estadual, e Alceu Moreira, Dep. Federal, que em particular os auxiliam muito aqui em 
Colinas com emendas, dentro da medida do possível de cada pasta. Comentou que os mesmos 
fizeram novamente uma enorme votação entre eles, foram muito bem votados, como em 
vezes anteriores. Falou que não se elegeu, porém merece um parabéns especial a Gabriela 
Marcus, que foi a candidata mais votada em Colinas, faltando poucos votos para se eleger, mas 
quer parabenizá-la pela campanha e acredita que é uma jovem promessa dentro da política 
estadual. Parabenizou o governador José Ivo Sartori, pela excelente votação que fez em 
Colinas, pois no Alto Taquari perderam somente para Muçum na votação, sendo que aqui ficou 
em oitenta e pouco por cento e em Muçum ficou em oitenta e um por cento. Acredita que 
todos os colinenses entenderam o recado, entenderam o programa, conseguiram dar uma 
expressiva votação, pois entenderam o programa que ele lançou. Disse fazer faz votos para 
que ele realmente consiga fazer um bom governo nesses próximos quatro anos. Informou ter 
entrado com algumas indicações hoje, as quais já estão em mãos dos colegas também. 
Comentou que uma é a construção de quiosques na Praça dos Pássaros, que visa beneficiar o 
pessoal de lancherias, artesanato, que queiram explorar a praça nos eventos que lá ocorrem 
com frequência, tanto no natal como na páscoa ou em outros eventos que acontecem 
seguidamente na praça. Disse acreditar que hoje do jeito que está para quem vem de fora e vê 
as barracas montadas não tem uma boa impressão do visual, sendo que até para quem 
trabalha, vai ficar bem mais acomodado depois que estes quiosques estiverem prontos, ou 
melhor, se forem feitos. Comentou ter solicitado também a troca de algumas lajes que se 
encontram em cima de bocas de lobo, principalmente na Rua Fernando Ferrari, onde tem três 
bocas de lobo que são cobertas por pedras e poderiam ser trocadas, pois é um valor irrisório 
que irá se gastar. Afirmou ver mais pela parte da segurança, pois ninguém garante que ela 
nunca vá quebrar e se quebrar com uma pessoa passando por cima, com certeza a 
administração pública será prejudicada com isso e terá de indenizar alguma coisa num 
provável acidente, neste caso, seria bem mais fácil trocar. Salientou que na outra indicação 
solicita a ligação da Rua dos Imigrantes com a Rua General Osório, antiga estrada para Roca 
Sales, que é uma reivindicação antiga, uma saída, porque hoje ela é uma rua sem saída. Disse 
que como explicou na indicação, o trânsito não é muito intenso, mas aquela rua é estreita, não 
permite manobras, por isso sugere que seja feita esta ligação com a Rua General Osório, 
tentando-se fazer uma negociação com os proprietários da área de terras a ser usada, para 
facilitar o trânsito daquela rua, fazendo posteriormente sentido único. Comentou ser uma 
antiga reivindicação de todos os moradores daquela rua, devido a isso, gostaria que fosse 
aprovada por seus colegas. Quantos às contas, comentadas pelo colega Airton, afirmou que 
estão com dificuldades, o orçamento está aqui, mas tem muitas coisas que acontecem durante 
o ano, e o colega Airton sabe muito bem disso. Falou que um dos fatores que chega nesse 
momento, final de ano, é a contratação de farmacêutica, um caso que não tinham e são 
ordens superiores, essas ordens vêm e os municípios tem que acatar. Salientou haver também 
o exemplo da creche, monitoras são exigidas conforme o número de alunos e são tantas horas 
aulas por aluno. Disse que são várias despesas que vão se acumulando e que no final das 
contas todas elas ajudam a que se chegue, de repente, que o orçamento não feche o valor, 
contando ainda com a falta de recursos do FPM como o colega colocou. Explicou que oitenta 
por cento, como colocou o colega Airton, dos recursos são provindos do FPM e sabe-se 
perfeitamente que esses recursos todos não vieram ainda durante este ano. Falou não ter em 
mãos, mas tem valores a vir, que deverão vir para ajudar a fechar essas contas. Pediu para 
irem com um pouco de cautela, a administração, pelo que vê, o Irineu, está fazendo o máximo 
para conseguir atender a todos, fazer alguma coisa, mas há prioridades e há dificuldades 
também. Disse ao colega Airton que o mesmo está no direito de fazer oposição, mas cabe um 



reflexo também de tentar ajudar, de repente, com o auxílio de como fazer melhor. Ressaltou 
que pelo que vê da administração pública, do Irineu, do Secretário da Administração, estão 
fazendo o possível para fechar as contas e vão fechar, dentro dos limites, recebendo esses 
valores que ainda tem por vir, acredita que devam fechar. Pediu para deixarem as coisas 
acontecer até o final do ano. 


