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Vereadora Marli H. Stiegemeier saudou a todos e disse que primeiramente gostaria de falar 
do anseio da comunidade da Linha Ano Bom, em relação à obra a ser feita na subida que 
estava prejudicando o transporte com os caminhões para os aviários e chiqueiros. Assim, 
parabenizou a administração municipal por ter começado esta obra tão almejada pela 
população daquela localidade. Salientou que, da mesma forma, também quer compartilhar das 
angústias, pelo fato de não ver a hora de chegar o dia e da alegria estampada no rosto de cada 
jogador de bocha. Comentou que no sábado será o início do torneio de bocha, parabenizando 
a administração por ter iniciado novamente este torneio, pois faz com que a população 
colinense cada vez mais se junta e integra, promovendo o bem estar de todos. Aproveitou a 
oportunidade para parabenizar a municipalidade pelo projeto de lei de número três de dois mil 
e quinze, que autoriza subsidiar os agricultores de Colinas nas coberturas de lagoas de 
armazenamento de dejetos. Falou que este projeto foi muitas vezes reivindicado pelos 
produtores colinenses e pelos vereadores da situação junto a municipalidade, vendo o anseio 
dos agricultores em relação à armazenagem correta dos dejetos, devido a água da chuva. 
Salientou que isto é de suma importância para o desenvolvimento do município, sendo que o 
produtor poderá cada vez mais investir, não tendo mais essa preocupação em relação ao 
destino dos dejetos, preservando, desta forma, também o meio ambiente. Comentou que no 
domingo, dia oito de março, comemora-se o dia internacional da mulher, data essa que jamais 
poderá ser esquecida, como os demais dias do ano, pois todos os dias é dia da mulher. Assim, 
leu uma mensagem em homenagem ao dia da mulher e desejando todas as mulheres, em 
especial, as colinenses, um feliz dia da mulher. Finalizando, disse que gostaria de deixar mais 
um recado para as mulheres: “ao mundo peço licença para atuar onde eu quiser, meu 
sobrenome é competência e meu nome é mulher”. 


