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A Vereadora Justines F.G. Magagnin, do MDB, saudou a todos e parabenizou o 
parlamento estudantil, pelo bom trabalho que estão realizando, exercendo a cidadania 
e democracia. Disse que estão vendo o objetivo ser alcançado, pois criaram o projeto 
para despertar no jovem o interesse pela política honesta, justa e democrática e é isso 
que estão vendo acontecer nessa Casa com os parlamentares. Agradeceu a 
Secretaria de Obras, através de sua equipe, pela realização dos seus pedidos, citando 
os mesmos: pintura da ponte e das proteções nas partes mais perigosas da lateral da 
RS, onde foi feita a calçada; pintura e sinalização do asfalto na altura do CTG, em 
direção a Imigrante, facilitando assim a visibilidade, principalmente à noite e em dias 
chuvosos, garantindo mais segurança aos motoristas; a solução da água parada e do 
mau cheiro na Praça dos Pássaros, perto do quiosque e a iluminação pública, desde a 
Beira Trilho até o antigo secador da 31 de Outubro. Em relação à indicação feita com o 
colega Jonas, falou que na segunda-feira visitaram a Casa de Cultura, oportunidade 
em que constataram que a mesma necessita urgentemente de reformas, praticamente 
em todo o prédio que se encontra em situação precária. Comentou que no porão é 
preciso fazer uma seleção, pois tem muito material e nem tudo está em condições de 
uso. Após, informou que na próxima semana as agentes comunitárias de saúde irão 
trabalhar na área urbana, do dia vinte e um a vinte e cinco, para fazer a leitura rápida 
do índice para o aedes egypci, cuja realização deverá ocorrer até o dia quinze de 
junho e o envio das informações até o dia dezenove de junho, conforme 
recomendação do ministério da saúde, uma vez que o Brasil está vivenciando uma 
tríplice epidemia (dengue, zica e chicungunha) todos associados ao mosquito do 
aedes. Pediu a colaboração de todos os colegas vereadores para ajudar na divulgação 
do combate ao mosquito, pois é de suma importância a prevenção, evitando, desta 
forma, a proliferação. 


