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A Vereadora Justines F.G. Magagnin, do MDB, saudou a todos e disse que, em 
primeiro lugar, gostaria de compartilhar com os colegas e toda a comunidade 
colinense, que já foram julgadas e aprovadas por unanimidade, devido a inexistência 
de falhas, as contas da gestão de dois mil e dezessete, desta Casa, quando foi 
Presidente. Afirmou que isso é motivo de alegria e de dever cumprido, agradecendo, 
desta forma, o assessor Fábio e a assessora Andréia pelo assessoramento.  Após, 
sobre a política em Colinas, falou estar em seu segundo mandato e lamenta como 
está sendo feita a política neste Município, pois a população não merece isso. 
Questionou o que fazem os políticos ao invés de reunirem forças para buscar soluções 
para as necessidades da população. Disse que o esforça maior é procurar motivos 
para processos, deixando de lado o maior objetivo do político que é servir a sua 
população. Afirmou saber que sempre precisam priorizar a verdade, até porque, 
esclarecer a população, que está os questionando sobre o que está acontecendo, é 
natural. Explicou que não quer ser injusta e que também não está julgando, por isso 
não vê problemas em apurar os fatos na questão da denúncia que deu entrada nesta 
Casa, na segunda-feira, porque a verdade é única em qualquer, a melhor justiça é a 
verdade, nada além da verdade. Informou que já tiveram nesta Casa contas 
reprovadas pelo Tribunal de Contas de um ex-prefeito, quando exerceu com 
tranquilidade a sua função e pela justiça. Salientou que, embora tenha sido crucificada 
por muitos pela sua decisão, lembra-se de uma frase do colega Rodrigo, na última 
sessão: “se os nove vereadores não fizerem nada, devem pedir demissão ou fechar 
esta Casa”. Disse que tem muito respeito pela população e por esta Casa, tanto que 
sempre teve transparência, imparcialidade e seriedade em suas decisões. Falou que a 
prova disso, e todos devem estar lembrados da reprovação das contas do ex-prefeito, 
que pela sua honestidade e caráter, o seu partido fez um trabalho gigantesco para 
colocá-la contra a população com mentiras, calúnias, inverdades. Afirmou ter sido 
humilhada, perseguida, mas sempre dormiu tranquila, porque o que traz a paz interior 
é a nossa consciência e não o que falam de nós. Salientou não saber a posição do 
seu partido, não sabe se fizeram reunião ou não, mas é imparcial nas suas decisões 
como sempre foi, pelo seu caráter, que fala mais alto do que qualquer sigla partidária. 
Comentou que sempre foi favorável à justiça e transparência, porém foi descriminada, 
caluniada pelo seu partido, depois do seu voto em favor da justiça em dois mil e 
catorze. Disse que não é só vereadora de tapinhas nas costas, é vereadora da 
verdade e da transparência. Questionou se a honestidade e o caráter dos partidos são 
iguais os daquela ocasião ou mudaram, afirmando que o seu caráter continua o 
mesmo. 


