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A Vereadora Justines Magagnin saudou a todos e agradeceu ao STR de Colinas, em nome do 
seu presidente, Seno Messer, pelo convite para participar da assembleia geral deste Sindicato. 
Parabenizou o trabalho que vem sendo desenvolvido por este setor, dizendo ser um trabalho 
de comprometimento, dedicação e união, tanto por parte dos funcionários, quanto da 
diretoria, e claro, com a participação especial de seus associados, resultando em sucesso, 
graças à união de todos envolvidos nessa entidade. Novamente agradeceu pelo convite e 
pediu que o Sindicato continue se dedicando aos agricultores do município de Colinas como 
vem fazendo até então. Disse que na semana passada, esteve reunida com o prefeito, e na 
oportunidade comentou com o ele que a Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do 
Estado lançou no dia vinte e cinco de abril edital de apoio aos Municípios com recursos 
oriundos da Lei Geral do Desporto, a Lei Pelé. Explicou que serão disponibilizados três milhões 
e oitocentos mil reais para quatro categorias: aquisição de material esportivo; organização de 
eventos; projetos sociais; e construção de academias ao ar livre. Disse que o edital fica aberto 
por quarenta e cinco dias, até oito de junho e que neste edital, cada projeto tem acesso a até 
vinte mil reais e as prefeituras podem aprovar até duas propostas. Informou que depois de 
protocolados, os projetos são avaliados por uma Comissão de Seleção, onde são ranqueados 
através de um sistema de pontuação e, em seguida, a Comissão de Habilitação analisa cada 
projeto da maior para a menor nota, indicando os vencedores até se chegar ao montante de 
três milhões e oitocentos mil reais. Sendo assim, comentou ter pedido ao prefeito para 
encaminhar projeto para a construção de academias de ginástica ao ar livre, em todas as 
localidades do interior do Município de Colinas em que haja espaço disponível para tal 
instalação. Explicou que as academias visam à melhoria da condição física, qualidade de vida e 
a saúde das pessoas, que é o maior bem do ser humano, dando essa oportunidade aos 
moradores do interior que tem dificuldade de deslocamento para usar a que se encontra 
instalada aqui no centro da cidade. Na oportunidade, falou que também solicitou ao prefeito 
que estude a viabilidade de instalar uma ciclovia ou calçada ao longo da RS129, desde a Beira 
Trilho até a divisa com o município de Roca Sales e ele disse que vai analisar esse pedido. 
Outra solicitação, disse que foi em relação ao prédio da antiga escola estadual da 31 de 
Outubro, que se encontra abandonado e o local está em macegas. Pediu para fazerem a 
limpeza do local e se possível, disponibilizarem o prédio para a comunidade fazer suas missas. 
Salientou que o prefeito se prontificou a ver se o prédio foi doado ao município e se foi, com 
certeza, irão fazer a limpeza do local e verá da possibilidade da comunidade usá-lo. Em relação 
às indicações que encaminhou a essa Casa, uma em conjunto com o Vereador Cassiano, 
afirmou que são pedidos da comunidade. Explicou ter falado com o prefeito sobre elas e o 
mesmo disse que acredita na possibilidade de atendê-las. Disse que solicitou a disponibilização 
da vacina da gripe para todos os munícipes, pois acredita que todos devem ter direito a ele, 
não só uma parcela da população. Sobre as cortinas novas e pintura da Capela mortuária, falou 
que foi uma solicitação da comunidade, pois as cortinas estão deterioradas e a pintura precisa 
ser refeita. Em relação aos banheiros públicos na Praça Poliesportiva, salientou saberem que 
precisa de licença, por ser perto de um riacho. Mas, acreditam que se houver a possibilidade, 
será de grande valia ter aqueles banheiros, tanto para a nossa população, quanto para os 
turistas. Finalizando, parabenizou a todas as mães pelo dia das mães que será comemorado no 
próximo dia catorze de maio. 
 


