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A Vereadora Marli H. Stiegemeier saudou a todos e disse que hoje deu entrada o projeto de 
lei de número quinze, denominando o ginásio de Ginásio Municipal Cidade Jardim. Desta 
forma, agradeceu o prefeito por tê-los compreendido, pois foi juntamente com a Bancada do 
PMDB e demais vereadores que levaram esse pedido a ele. Salientou querer dizer do contento 
dele ter aceitado e ter determinado o nome Cidade Jardim. Disse esperar que o projeto seja 
aprovado na noite de hoje. Após, comentou que na sessão passada foi muito comentado dos 
números do IDESE, colocação em que o município de Colinas se encontra em economia, setor 
primário e saúde. Falou que não podem deixar de falar do desempenho da indústria, comércio 
e também do setor primário, setor que muito está contribuindo para que isso possa ser 
realizado e concretizado. Salientou que eles trabalham de sol a sol, o que devemos agradecer, 
porque sem eles nada disso poderia ser comemorado. Assim, agradeceu a todos. Disse que a 
economia que estão vivendo atualmente, no geral, a nível nacional, está um caos, e que, nos 
últimos dias, estão vivenciando muito desemprego no município de Colinas. Com essa 
situação, comentou que, junto com a bancada do PMDB, procuraram o prefeito que está 
tomando as devidas precauções para que possam ter o mais rápido possível uma solução para 
os munícipes que estão desempregados. Afirmou que é fundamental que esses munícipes 
possam ter novamente um emprego, pois tendo emprego terão uma saúde melhor e poderão 
contribuir para o bom andamento do município. Dando continuidade, disse que também foi 
comentado muito das belezas da Páscoa no município, porém não podem deixar de agradecer 
a todos os funcionários que se empenharam de uma ou de outra forma para que isso se 
concretizasse, pois sem eles nada disso seria possível. Da mesma forma, também agradeceu 
aos que fizeram o desfecho, na última sexta-feira, no encerramento dos jogos de vôlei e 
futebol de areia, na Praça dos Pássaros. Finalizando, convidou a todos para participarem dos 
jogos no ginásio, na quinta-feira à tarde, dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezesseis e na 
sexta-feira à noite, dia vinte e seis de dois mil e dezesseis, quando haverá uma reinauguração 
do ginásio de esportes. 


