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A Vereadora Justines F.G Magagnin do PDMB saudou a todos e disse que
deram início  ao projeto  da Câmara  Estudantil  no sábado quando se reuniram a comissão
eleitoral  (formada  pelos  Vereadores  Cassiano,  Fabiel  e  Jonas),  presidente  da  Câmara,
assessores e o colega Cesar Ahlert  com as direções das escolas para começar a por em
prática o projeto. Informou que hoje, na parte da manhã, acompanhou alguns integrantes da
comissão  eleitoral,  o  Vereador  Klaus  representando  o  colega  Cassiano,  na  companhia  do
colega Cesar, nas escolas, oportunidade em que explanaram para os alunos sobre o projeto e
qual a intenção de desenvolvê-lo. Acredita que será muito interessante, mas precisam, eles
vereadores, incentivar esses alunos a participarem, para que possam mostrar a essas crianças
que a democracia pode voltar à tona, que bons políticos ainda existem e que melhores podem
surgir. Agradeceu a todos os colegas por terem abraçado esta causa com ela. Após, falou um
pouco da segurança pública do município de Colinas, que hoje, segundo ela, atrai milhares de
visitantes em eventos como a Páscoa, o Natal, pois são uma cidade acolhedora, cativante, até
então podendo caminhar tranquilamente pelas ruas. Porém, no final de semana, comentou que
houve um caso que os assustou, Colinas nas páginas policiais, uma pessoa sendo assaltada
em plena luz do dia neste município. Falou saber que foi somente uma vez que ocorreu, mas
pode-se  com isso  abrir  um leque  e  foi  a  tranquilidade,  o  sossego,  as  crianças  brincando
alegremente pelas ruas. Questionou se devem temer o que aconteceu e começar a prestar
mais atenção ao nosso redor, se não seria a hora de juntos, Poderes Legislativo e Executivo
começar a se preocuparem com a segurança dos munícipes. Acredita que agora seria a hora,
quando ainda a situação pode ser controlada, pois se pararem para olhar ao redor, verão que a
criminalidade  está  tomando  conta.  Salientou  saber  que  existem  projetos  de
videomonitoramento para as ruas do município, mas precisam pensar também nas localidades
do interior. Comentou serem sabedores que a nível Estadual e Federal a situação financeira
não está favorável e hoje a segurança depende do Estado, mas acredita que juntos podem
chegar a uma solução.


