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A Vereadora Justines Magagnin saudou a todos e parabenizou a administração municipal, 
comissão organizadora e todas que de uma forma ou de outra contribuíram para o sucesso da 
Colinasfest. Agradeceu os assessores da Câmara pela organização da solenidade de abertura 
da festa e da sessão solene de homenagem à Comissão Emancipacionista, pela dedicação que 
tiveram durante toda a feira, deixando desta forma a contribuição do Poder Legislativo neste 
evento, sem deixar de mencionar os colegas vereadores. Parabenizou o Sr. Airton Petter e a 
Sra. Irine Gattermann pela inauguração de suas agroindústrias, eventos que ocorreram 
durante a feira, dos quais teve a oportunidade de participar. Desejou a eles muito sucesso 
nessa nova empreitada e disse esperar que isso sirva de incentivo para outras pessoas com o 
mesmo objetivo. Comentou que a manhã de quinta-feira, dia 30 de março, participou do café 
de confraternização, realizado pela EMATER/RS, unidade de Colinas, para acompanhar a 
transmissão, ao vivo, da renovação do Certificado Filantropia de Entidade Beneficente de 
Assistência Social da ASCAR/EMATER/RS. Afirmou ser uma conquista merecedora, diante do 
relevante trabalho que prestam aos agricultores. Segundo ela, a Emater está presente desde a 
elaboração dos projetos até o resultado final, dando suporte técnico e social, o que dá mais 
segurança e êxito para as famílias rurais. Um serviço indispensável, que contribui com o 
desenvolvimento socioeconômico dos produtores do município, mantendo o jovem agricultor 
em sua propriedade, além das ações sócio assistenciais. Parabenizou a Emater/RS em nome do 
Escritório Municipal de Colinas. Comentou que meste mesmo dia teve a oportunidade de 
participar das reuniões dos Conselhos Municipais , a primeira foi do Conselho Municipal da 
Saúde, oportunidade em que as agentes comunitárias de saúde puderam apresentar um pouco 
do trabalho que vem sendo desenvolvido por elas. Em seguida, falou ter participado da 
reunião do Conselho Municipal de desenvolvimento rural, quando o Secretário da 
Administração, Sr. Alécio, apresentou aos membros do conselho o projeto de lei de número 
dezessete, que foi aprovado por unanimidade, e entrou hoje nesta Casa para analisarmos. 
Afirmou ver como ponto positivo a junção desses programas de incentivos, o que dá mais 
praticidade para o poder público. Salientou apoiar esses incentivos, pois os agricultores são 
merecedores, sendo que hoje o setor agropecuário dá ao município um retorno de mais de 
80% ao valor adicionado fiscal. Diante da importância dos conselhos, pediu aos órgãos 
competentes, a possibilidade de efetivar o Conselho Municipal do Idoso, criado pela Lei 
Municipal n° 1.384 de 2012, dando a oportunidade aos idosos de manifestar seus anseios, 
facilitando a criação de políticas públicas voltadas a eles. Agradeceu a administração 
municipal, através do Secretário Odilo, pelo atendimento dos pedidos que fez: lixeira na Beira 
Trilhos, ornamentação de páscoa na Beira Trilho, 31 de Outubro e na divisa com Roca Sales, 
piso de concreto da parada de ônibus em frente ao mercado Minigus e o canteiro de flores 
onde estava a antiga parada. Aproveitou ainda para compartilhar com os colegas e a 
comunidade informando que enviaram e-mails aos Deputados Estaduais e Federais com a 
cópia da moção de apoio em repúdio à PEC 287, aprovada nesta Casa. explicou que alguns 
deputados retornaram os e-mails, dizendo terem recebido com muita satisfação o manifesto 
desta Câmara e se mostrando também contra a PEC. Disse que os relatos dos deputados estão 
disponíveis nesta Casa. 


