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Vereadora Marli H. Stiegemeier saudou a todos e disse que, pelo que viram nos últimos finais 
de semana, Colinas representa muito em turismo, Colinas novamente foi vista a nível estadual 
e regional. Salientou que devem, desta forma, agradecer aos visitantes, professores e alunos 
que vieram prestigiar as atividades de Páscoa em Colinas, bem como, convidar os que não 
compareceram, pois ainda há tempo para vir prestigiar. Parabenizou aos pais e soberanas que 
concorreram à rainha do município, dizendo que as escolhidas, rainha, princesas e simpatia, 
saberão muito bem representar o município nos próximos dois anos. Agradeceu a associação, 
aos associados e diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pela realização do evento. 
Salientou querer parabenizar também aos atletas do futebol e do vôlei de areia, que 
proporcionaram várias noites de sucesso, pelo empenho, luta e da maneira educada que 
souberam conduzir o campeonato até o seu fim, bem como, o público que prestigiou os jogos. 
Comentou que participando e vendo tudo isso, enchem-se sim de orgulho em poder dizer que 
são colinenses e que têm o que comemorar no mês de março. Disse terem comemorado o 
aniversário de Colinas e comemoraram o mês da mulher. Falou que há uma administração que 
trabalha em prol do bem estar dos munícipes, valorizando sempre o ser humano em primeiro 
lugar. Acredita que os visitantes levaram ou, com certeza, levarão uma bela imagem de 
Colinas. Após, através de um pedido feito a ela, convidou todos os vereadores, bem como, a 
população colinense, para participar do quarto Encontro da Família Zimmermann, descentes 
de Michael e Paulina Kummer Zimmermann, que será realizado no dia vinte e seis de abril, no 
salão comunitário de Arroio Augusta Alta, Roca Sales. Finalizando, fez um breve relato sobre a 
história de Michael e sua família e reforçou o convite para o encontro. 


