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Vereadora Justines Magagnin saudou a todos e comentou ter participado da assembleia do 
STR, quando teve a oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho que vem sendo 
desenvolvido por este setor. Falou ser um trabalho de comprometimento, dedicação e união, 
tanto por parte dos funcionários, quanto da diretoria, e claro, com a participação especial de 
seus associados, resultando em sucesso, graças à união de todos envolvidos nessa entidade. 
Informou que os saldos demonstrados na assembleia foram muito positivos, estando além das 
expectativas, sendo que estão com saldo positivo e já adquiriram um terreno para construção 
da sede própria e o mesmo já está pago. Salientou que isso tudo é um resultado de trabalho, 
de determinação, compromisso, união e transparência, que gera confiabilidade. Espera que o 
sindicato continue se dedicando aos agricultores do município de Colinas como vem fazendo 
até então e parabenizou a todos engajados nesta instituição. Aproveitou a oportunidade para 
falar também das duas indicações que encaminhou a esta Casa. Na primeira, disse estar 
solicitando que o Executivo estude a possibilidade de alterar a lei que instituiu o adicional de 
sobreaviso, passando cada motorista da saúde, que fica 24hs de plantão a receber o mesmo 
integral e não como vem sendo foi, divido entre eles. Na segunda indicação, comentou 
solicitar que o Executivo conceda também reposição salarial aos servidores municipais de 
Colinas, também em novembro, conforme prevê a Lei Orgânica municipal, caso haja 
defasagem inflacionária, para que o funcionalismo público não saia em desvantagem, pois não 
conseguem hoje acompanhar o aumento que foi concedido ao salário mínimo, ficando assim 
em defasagem o mínimo municipal. Finalizando, parabenizou a indicação do colega Airton, que 
solicita o deslocamento da parada de ônibus em frente ao comércio de Nivaldo, pedido que fez 
pessoalmente, segundo ela, ao Secretário de Obras, porém até o momento ainda não foi 
atendida. 


