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A Vereadora Justines F.G. Magagnin, do MDB, saudou a todos e disse que 
inicialmente querer esclarecer alguns mal entendidos que acontecerem nestas últimas 
semanas, em relação ao auxílio destinado às pessoas deficientes. Falou que foram 
cobrados por alguns munícipes de que, na alteração da lei orgânica, teriam tirado esse 
benefício. Comentou que, em primeiro lugar, a concessão deste benefício não é 
matéria de lei orgânica, por isso tiraram o artigo que fazia menção a este auxílio e, em 
segundo lugar, tiraram da lei orgânica com a certeza de que o benefício seria mantido, 
porque existe uma lei, a quarenta e seis de noventa e três, que ampara essas pessoas 
que vêm sendo beneficiadas com esse auxílio. Acredita que, em nome do todos os 
colegas, pode dizer que nunca legislarão contra a população, pois o maior objetivo dos 
vereadores é que o município de Colinas possa se desenvolver cada vez mais, e 
nesse desenvolvimento encontra-se o bem estar dos munícipes. Explicou que antes 
dessa lei ser criada, o então Vereador Neodir Magagnin, entrou com uma indicação, 
no dia três de maio de noventa e três, solicitando esse auxílio, sendo que no dia dois 
de setembro de um mil novecentos e noventa em três criaram a lei, e hoje, como 
Vereadora, jamais pensaria em tirar este benefício dos munícipes. Quanto à indicação, 
na qual solicita um portão eletrônico na creche, informou ter sido um pedido de alguns 
pais das crianças que frequentam a EMEI, com a intenção de dar mais segurança aos 
professores e crianças, pois com o portão eletrônico facilitará o controle da entrada de 
saída das pessoas. Parabenizou a iniciativa do colega Fabiel, pela solicitação do 
redutor de velocidade na Beira Trilho, pois acredita que realmente é um lugar muito 
perigoso, o movimento é intenso e os veículos andam em alta velocidade naquele 
trajeto. Disse terem feito esse pedido há anos atrás, através de uma indicação e várias 
vezes diretamente ao gabinete do então prefeito, porém não foram atendidos, sendo 
que espera terem mais sucesso dessa vez. Após, aproveitou a oportunidade para ler 
uma mensagem a todas as mulheres em homenagem ao dia internacional da mulher. 
Em relação ao projeto do vale alimentação, falou que todos são saberes que foi uma 
batalha sua nesta Casa, no ano de dois mil e dezesseis, pois perdiam se faltassem 
mais de dois dias. Explicou que, junto com o assessor Fábio, procuraram o prefeito na 
época e conseguiram reverter essa questão, pois seriam somente descontados os 
dias perdidos. Afirmou que não irão perder essa conquista, agradecendo a presença 
dos funcionários públicos para a posterior reunião, momento em que será debatida 
essa questão. 


