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A Vereadora Marli H. Stiegemeier saudou a todos e disse que é uma alegria poder retornar a 
esta Casa, na qual várias pautas podem ser colocadas e de onde podem surgir várias sugestões 
para que possam ter um pleno desenvolvimento para o município de Colinas. Salientou querer, 
da mesma forma, também consternar a alegria que teve nas últimas semanas em poder 
participar dos eventos de Páscoa realizados em Colinas, algo muito importante para todos os 
colinenses, pois fez com que o nome do município fosse e foi divulgado em todo o Vale do 
Taquari e fora dele. Comentou que prova disso é que várias vezes foi a Estrela e Lajeado e 
muitas pessoas falaram das belezas encontradas em Colinas. Falou que esse é um momento 
muito importante, no qual podem conviver com toda a população do município e também 
com o pessoal de fora que vêm prestigiar. Lamentou não poder ter isso mais voltado aos 
interiores do município, mas quem sabe com o tempo possam fazer com que isso consiga ser 
mais social. Após, convidou toda a população colinense para participar do final do futebol e 
vôlei de areia que acontecerá na sexta agora, dia oito, na Praça dos Pássaros. Pediu para as 
pessoas prestigiar e incentivar as equipes, cada um de uma maneira coesa, para poderem ter 
um momento de lazer e tranquilidade, juntamente, com toda a população colinense para 
festejar um momento tão importante. Disse também não poder deixar de ressaltar o retorno 
de ICMS do ano de dois mil e quinze e dois mil e dezesseis, quando o Município de Colinas 
obteve uma variação de oito vírgula quarenta porcento, o terceiro lugar no Vale do Alto 
Taquari, perdendo somente para Poço das Antas e Muçum. Afirmou que isso se deve muito 
aos programas de incentivo do Município, o trabalho dos fiscais, da emissão de nota fiscal, que 
é muito importante. Destacou a importância de exigir a nota fiscal ao adquirir um produto. 
Falou que isso faz com que cada vez mais possam se orgulhar. Acredita que se tivessem 
empresas como a Languiru em Poço das Antas e metalúrgicas como em Muçum, também 
poderiam estar entre os maiores. Disse que isso os orgulha muito e que podem bater no peito, 
pois é muito bom para Colinas. Comentou terem recebido na semana passada os dados do 
IDESE, Índice de Desenvolvimento Sócio Econômico, que se baseia no IDH, Índice de 
Desenvolvimento Humano. Afirmou serem dados de suma importância para o município, pois 
enquanto a educação de Colinas está com zero vírgula setecentos e setenta porcento, o vale 
está com zero vírgula setecentos e setenta e quatro com a média. Explicou que a renda do 
município está zero vírgula setecentos e vinte e dois e na saúde estão com zero vírgula 
novecentos e catorze, enquanto que a média do Vale do Alto Taquari está com zero vírgula 
oitocentos e cinquenta e oito porcento. Comentou que isso fez com que o Município de 
Colinas, na área da Saúde, ficasse em primeiro lugar. Afirmou saberem das dificuldades que 
têm, das crises que enfrentam e de tudo o que passam, sabendo que ainda não têm uma 
saúde a contento de toda a população, mas que, ainda assim, vale a pena resaltar esses dados, 
já que são, realmente, dados concretos. Falou que isso dá uma variação de quatro vírgula 
catorze porcento, sendo que no geral a média do município está em nono lugar do Vale do 
Alto Taquari, que tem trinta e oito municípios. Afirmou que muitas coisas ainda terão de ser 
melhoradas e deverão, pois ninguém é perfeito de fazer tudo correto, mas quando há coisas 
boas precisam dizer e se gloriar daquilo que possuem no município, porque muitas vezes essas 
coisas boas também devem ser colocadas. 


