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A Vereadora Marli H. Stiegemeier saudou a todos e disse que muito podem ser questionados 
numa municipalidade por não poderem fazer grandes obras, faraônicas, ou fazer obras que 
muitas vezes são questionadas pela população. Salientou querer deixar claro que, enquanto 
muitos municípios não conseguem nem pagar a sua folha, em torno de quinhentos ou mais 
municípios do Brasil estão em débito com o funcionalismo, Colinas pode se congratular, pois 
está conseguindo com que as obras se mantenham a contento. Na agricultura, agradeceu ao 
Secretário da Agricultura, Sr, Harri, presente na sessão, pela cedência da vacina da febre 
aftosa, pois o Estado cedeu apenas para agricultores que tem a declaração de aptidão com até 
dez animais, sendo que o município de Colinas adquiriu a vacina e estão conseguindo que 
todos os produtores façam a vacina sem custo algum. Afirmou que, ao mesmo tempo, as obras 
estão em pleno funcionamento, na saúde também não estão deixando de fazer algo, está 
sendo feito tudo dentro da normalidade. Falou que isto é um reconhecimento que podem ter 
e também dizer que isso é muito bom para os munícipes, pois na situação em que estamos 
vivendo não podem mais manter a máquina mais do que sim funcionando. Salientou querer 
também se manifestar em relação à indicação do centro de convivência do idoso. Disse que a 
mesma teria ficado à mercê, não teria sido muito divulgada se fosse simplesmente a indicação 
colocada na Câmara de Vereadores. Desta forma, agradeceu ao colega Airton por ter feito a 
divulgação da mesma, porque da maneira como ele colocou, certamente a ajudou a divulgar a 
indicação. Falou não saber se ele tem medo do idoso ou por ser época de política, por isso 
disse a ele que poucos idosos votam e ele não precisa ter medo. Comentou que também foi 
colocado um currículo num face, no qual consta tudo que ela Marli seria, que estaria fazendo e 
que já fez. Disse ao colega Airton que ele deixou alguns tópicos fora, que não é somente com 
isso que precisa se preocupar. Em relação ao voto, salientou querer sensibilizar as famílias em 
torno das indicações e proposições que foram feitas, todas se suma importância, das quais 
todos são merecedores a ponto que sempre votaram a favor. Falou que bolsas de estudos em 
áreas técnicas de agropecuária ou agronomia, isto atingiria também uma população daqueles 
que estão estudando, questionando se isto também não seria beneficiar uns ou outros. 
Questionou se paradas de ônibus em certos locais também não é sensibilizar essas pessoas 
que dependem dessas paradas de ônibus, bem como, calçadas de passeio na frente de 
residências e famílias que necessitam circular por elas. Citou também a concessão de auxílios 
financeiros a determinadas sociedades de água, isenção de taxas de IPTU e outras taxas a 
portadores de câncer, limpeza de determinadas ruas, colocação de camada asfáltica em ruas, 
nome de munícipe falecido para biblioteca pública municipal, questionando se isto não é 
política. Disse que política só faz a situação e a oposição não está fazendo política. Falou que 
jogar pedras, é preciso de muitas pedras para achar um caminho, um caminho que leve a um 
destino, pois pedras só se joga em algo que amedronta, sendo que nunca jogou um pedra no 
que não tem medo. Afirmou que se joga uma pedra, joga num bicho ou em algo do que tem 
medo. Disse que bater em mulher é covardia, que bata em homem, pois homem também 
consegue se defender. Salientou que também foi colocado muito de ensino superior, que ele 
tem ensino superior, o que lhe chamou a atenção. Marli comentou ter ensino médio, porém 
para lidar com gente, para ter cheiro de povo, falou que não é preciso ter ensino superior, o 
seu ensino médio já é o suficiente para lidar com pessoas, o que faz com que pode se orgulhar, 
pois sabe lidar com pessoas e não é alguém que circula entre quatro paredes e fica circulando. 
Disse que também foi falado, no fim, de ter nojo de políticos, perguntando se é correto alguém 
que querer incrementar um FG no seu salário. Falou que é, com certeza, do direto da pessoa, 
mas acredita que um FG como chefe de setor, no local em que existia somente um funcionário, 
o que também é culpa do prefeito da época, quando também era vice e não somente do 
funcionário. Afirmou que em troca de um auxílio a um determinado candidato, fulano exigiu 
um FG, oportunidade em que estava junto, quando fulano exigiu um FG em troca de apoio a 



um candidato. Questionou se esses são os tipos de políticos que a população de Colinas 
merece. 


