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A Vereadora Justines F.G. Magagnin, do PMDB, saudou a todos e fez um agradecimento 
especial aos assessores Fábio e Andréia pelo trabalho realizado nesta Casa. Disse que, como é 
última sessão legislativa ordinária dessa Casa, gostaria de fazer um pequeno relato do trabalho 
que desenvolveu neste primeiro ano legislativo. Salientou ter indicado ao Executivo para: 
estender benefício do vale alimentação aos membros do conselho tutelar, junto com o colega 
Fabiel; disponibilizar a vacina da gripe H1N1 para toda população colinense; colocar cortinas 
novas e pintar a Câmara Mortuária do centro; colocar banheiros públicos na praça 
poliesportiva da Rua Parobé, juntamente com o colega Cassiano; aumentar o benefício da Lei 
Municipal nº 046/93 de meio salário mínimo para um salário mínimo; encaminhar ao DAER, 
coordenadoria de Lajeado, pedido de informação, pedindo qual a parte que já foi 
Municipalizada do trecho da rodovia RS 129, partindo do centro de Colinas até a divisa com 
Roca Sales e se foi só em parte, qual a dimensão que falta neste sentido; promover a formação 
de agentes de primeiros socorros na Rede Municipal de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, dentro do seu quadro de servidores, destinado ao atendimento emergencial às 
crianças frequentadoras dos educandários; contratar um fisioterapeuta para atender na 
Unidade do Posto de Saúde; regularizar o sentido da Rua Eugênio Schneider, juntamente com 
Rodrigo, Cassiano, Jonas e Fabiel; sanar o problema do trecho da rua localizada na Linha 31 de 
Outubro, entre as residências do Senhor Ari Carlos Dias e Antônio Piva em dias de enchente; 
instituir a coleta seletiva de lixo com dias previamente programados, juntamente com Rodrigo 
e Jonas; adquirir uma área de terras com a finalidade de implantar um loteamento popular; 
encaminhar ofício ao DAER, solicitando a colocação de um redutor de velocidade na RS129, em 
direção à Estrela, próximo a Casa Morreto. Comentou ter entrado também com um 
anteprojeto que disciplina o Sistema Único de Assistência Social do Município Colinas, fez um 
abaixo assinado, enviado para a RGE, com o objetivo de trocarem os postes em mal estado na 
Linha 31 de Outubro. Falou ter pedido ainda apoio aos colegas para colocar em prática o 
Parlamento Mirim e a reforma da Lei Orgânica, que foram concluídos com sucesso, graças ao 
apoio de todos, agradecendo a eles, desta forma. Disse que como estão realizando a última 
sessão ordinária, gostaria de aproveitar para agradecer a parceria de todos os colegas 
vereadores e assessores durante o ano em que presidiu esta Casa. Afirmou que tiveram altos e 
baixos, mas que sempre houve respeito e dedicação por todas as partes. Quanto aos recursos 
orçamentários e financeiros do Legislativo, não utilizados no corrente exercício, para os quais 
já houve uma indicação feita por parte dos colegas, a qual é louvável, segundo ela, disse 
também querer deixar a sua sugestão, se caso, por questões burocráticas, não for possível 
atendê-la. Comentou deixar três sugestões, a casa de convivência do idoso, a balança ou a 
aquisição de uma área de terras para o loteamento popular. Parabenizou a administração 
municipal, juntamente com a secretaria da educação pela bela apresentação natalina 
proporcionada no último dia dez, sem esquecer de parabenizar também todos os envolvidos 
neste evento que encantou, não só a população colinense, mas centenas de pessoas da região. 
Parabenizou também o STR e a Emater pelo trabalho que eles vêm realizando, um trabalho em 
parceria com a administração municipal que só vem beneficiando os produtores rurais do 
município. Afirmou que é trabalhando em união que acontece o desenvolvimento e isto está 
sendo muito bem feito. Agradeceu a secretaria de obras pelos reparos feitos na Linha 31 de 
Outubro, numa operação tapa buracos. Parabenizou o colega Fabiel, que será o próximo 
Presidente, desejando sucesso a ele e aos demais colegas, pois acredita que o sucesso deles, 
Vereadores, reflete na população. Espera que tenham união para fazerem um bom trabalho. 
Disse assim se despedir deste ano legislativo em que presidiu está Casa, com a certeza de ter 
feito o que estava ao seu alcance, sempre em prol da municipalidade e da população 
colinense. Desejou a todos um feliz natal e um novo ano de realizações. 


