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Vereadora Marli H. Stiegemeier saudou a todos e agradeceu a todos que, de uma ou de outra 
forma, participaram do desfile do colono e motorista, realizado no dia vinte e cinco de julho 
que foi um sucesso. Parabenizou a comunidade da Linha Leopoldina pelo bom atendimento 
que tiveram com todos. Agradecer também a administração municipal pelo desfecho do 
trecho do calçamento em direção à Linha Ano Bom Alto e solicitou que façam com a máxima 
urgência o outro trecho, na altura da propriedade dos Ulrich e no cantão do Röhsig, junto ao 
vereador. Salientou que tanto foi comentado e argumentado sobre as paradas de ônibus, por 
isso parabeniza a administração que conseguiu dar início a essas paradas, um anseio de tantos 
anos. Após, comentou sobre sua alegria ao receber os dados do Sefaz, Secretaria Estadual da 
Fazenda, oportunidade em que podem ver a evolução fiscal do município de Colinas junto ao 
Vale do Alto Taquari. Explicou que Colinas se encontra em quinto lugar no Alto Taquari, 
conforme o índice do município, a variação de dois mil e treze a dois mil e dezesseis e em 
terceiro lugar, de dois mil e quinze a dois mil e dezesseis, perdendo somente para Poço da 
Antas que tem a potência do frigorífico e para Muçum. Falou que enquanto há municípios 
vizinhos com índice negativo, Colinas está com índice positivo de oito e meio por cento. Assim, 
parabenizou a comunidade colinense através dos produtores, que são o setor primário, a 
indústria, o comércio, que acreditaram e investiram em Colinas, a administração municipal 
pelos programas de incentivo, aos vereadores por aprovarem os mesmos, aos funcionários e 
secretários que se dedicaram e fiscalizaram os atos e fizeram isso acontecer. Disse que hoje 
entra nessa Casa a indicação de número dez, do vereador Odilo, pedido que já fez no ano 
passado, indicação de número quinze, solicitando mão única na rua Olavo Bilac, o que 
necessariamente tornaria mão única a Rua Eugênio Brentano. Comentou terem feito um 
estudo que se ambos os lado fosse usados para estacionamento, poderiam estacionar setenta 
carros, enquanto que se fosse usado o lado obliquo, somente cinquenta carros poderiam 
estacionar. Afirmou que se o objetivo é para que mais carros possam estacionar, esse é o 
estudo que fizeram. Sobre o pedido de colega Airton, que aprovaram na sessão passada, disse 
que ele somente pediu vistas em relação ao concurso do “Jardim mais bonito”, enquanto que 
no concurso fotográfico não foi pedido, mas também havia aquisição de troféus. Falou existir 
incoerência em um contra o outro, pois o que ficou em aberto foi a aquisição de troféus, o que 
também tinha no projeto de número trinta e quatro. Disse ainda, ao colega Airton, que existe 
no município o procultura, do qual as entidades habilitadas podem fazer parte, tendo hoje 
habilitados o coral Louvor Cantai, o Morgenstern e Coral Sete de Setembro. Falou que é um 
projeto de vários anos, que está em andamento e funcionamento, pois são projetos muito 
bem embasados em leis. Em relação à indicação de número onze, da calçada de passeio, disse 
ao colega que há um projeto de lei, número mil trezentos e trinta e um de dois mil e onze, no 
qual está bem claro que as calçadas devem ser pavimentadas pelo proprietário, com material 
antiderrapante, desta forma, a responsabilidade é do proprietário. Parabenizou o prefeito 
Irineu e o Secretário Marcelo pelos encaminhamentos feitos na semana passada em Brasília, a 
nível federal, projetos voltados para o município de Colinas. Salientou que mediante todo o 
processo de crise a nível municipal e estadual, esperam que realmente o Estado e a União 
olhem para Colinas. Entretanto afirmou que, da mesma maneira, se preocupa para o momento 
em que poderão ter recursos repassados para o município, porque foi colocado a eles, em 
Brasília, que o município tem pendências no CAUC. Disse que isso quer dizer que impossibilita 
os repasses de nível federal, por falta de informações, pendências que são deixadas de 
repassar muitas vezes. Falou que tem recursos por vir para o acesso asfáltico em direção à Rua 
Olavo Bilac, ao FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, porém 
quando vão a Brasília é dito que não podem repassar esses valores porque o município está 
em pendências, o que os deixa muito tristes. 


