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A Vereadora Justines Magagnin saudou a todos e falou sobre sua indicação e proposição. 
Comentou ter encaminhando uma indicação, solicitando ao Executivo que estude a 
possibilidade de aumentar o benefício da Lei Municipal n° 46-01/93, de meio salário para um 
salário mínimo. Falou que conforme a Constituição Federal o salário é o mínimo a ser 
percebido. Salientou da necessidade, visto que, as pessoas que recebem este benefício não 
estão percebendo outros junto a outros órgão ou instituições como o INSS. Em relação à 
proposição, falou ter proposto ao Executivo Municipal que encaminhe ao DAER, coordenadoria 
de Lajeado, pedido de informação com o seguinte teor:  a) do trecho da rodovia RS 129  
partindo do centro de Colinas até a divisa com  Roca Sales, qual a parte que já foi 
Municipalizada. B) se foi só em parte, qual a dimensão que falta neste sentido. Afirmou que a 
razão desta informação é no sentido de que se falta parte a ser Municipalizada, que se defina o 
mais breve possível, para que se proceda junto a Secretaria dos Transportes e junto à 
Assembleia Legislativa, a transferência para o Município. Disse que com isto qualquer obra 
como um acostamento, uma calçada de passeio seja regido pelas normas da Prefeitura local, 
diminuindo a burocracia e os custos. Após, falou do encontro sobre o Encontro Regional, que 
ocorreu em Teutônia, para a instalação da Comissão de Vereadores Pró terceira idade e idosos 
regionais, em que a vereadora Geni e ela estiveram presentes.  Falou que pensaram em 
agendar uma reunião com poder público e representantes da terceira idade, para instalar o 
Conselho do Idoso, que já foi criado no município, buscando, assim, novas alternativas para 
enfrentar os desafios do envelhecimento. Finalizando, agradeceu a administração municipal 
pelos pedidos atendidos, dentre eles, o pedaço de calçada da rua da prefeitura em direção à 
brigada militar. 


