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Vereadora Marli H. Stiegemeier saudou a todos e parabenizou a ASCAR/EMATER pela 
passagem dos seus sessenta anos, em especial, as funcionárias locais. Disse que essa entidade 
assessora no campo da política de assistência social às famílias rurais do município, defende e 
garante a proteção social,direitos em acesso à políticas públicas, com inclusão social e 
produtiva à famílias e grupo sociais do meio rural e urbano. Assim, pediu ao Governo do 
Estado que, através de órgão competente, não tire a filantropia da ASCAR/ EMATER, que é de 
suma importância para que os agricultores possam dar continuidade, pois são eles que 
mostram como e quais os caminhos que precisam seguir. Espera que o governo não queria 
tirar dos agricultores o chão seguro que eles possuem através dos serviços prestados pelos 
funcionários, que são para os agricultores um pedaço de pão na mesa de cada produtor. Após, 
convidou todos os criadores de frangos, autoridades locais, conselheiros, para que se 
mobilizem e compareçam no município de Westfália, sexta-feira, dia doze de junho, na Casa da 
OASE, momento em que será debatida a resolução de número cinquenta e seis e cinquenta e 
sete, em relação à legislação sanitária avícola. Afirmou que precisam mobilizar-se para que a 
atual legislação seja revogada ou adequada à realidade dos produtores, a fim de não causar 
prejuízos irrevogáveis e irreversíveis para a agricultura familiar, impossibilitando, dessa 
maneira, a permanência do jovem no campo. Comentou que estiveram numa reunião com 
uma equipe, oportunidade em que o vice-prefeito também esteve presente, quando fizeram 
um levantamento do que perderiam, em catorze municípios, nove milhões e setecentos mil 
aves por lote, perfazendo um valor de vinte e sete milhões ano, inviabilizando a agricultura, 
que vem em prejuízo para a economia dos municípios. Falou que isso em um raio de três 
quilômetros eles querem que não tenha aviários, inviabilizando novos investimentos, como 
pode também inviabilizar os que hoje existem. Dando continuidade, falou do projeto de lei de 
número vinte e um, que institui o Plano Municipal de Educação, dizendo que o mesmo norteia 
e educação de Colinas através de metas e estratégias, proporcionando um atendimento 
integral do aluno para os próximos dez anos. Salientou ter sido elaborado por pessoas 
entendidas do assunto, que são os professores e professoras, juntamente com a comunidade, 
Conselho Escolar e autoridades locais, através de pré-conferências e conferências. Parabenizou 
a todos que tiveram participação na elaboração. Disse que com isso podem ver que Colinas se 
engaja na educação, porque ontem, no dia dois, o município de Colinas foi homenageado, 
através do Prefeito Municipal, pela Procuradoria Geral da Justiça e o Tribunal de Contas do 
Estado, por ter se destacado em atendimento à educação infantil no ano de dois mil e catorze, 
ofertando creche em turno integral no período de dois mil e onze a dois mil e catorze. Desta 
forma, parabenizou a administração municipal, aos pais, alunos, professoras e a toda a equipe 
da educação que também tiveram a sua participação para que se tornasse realidade. 


