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O Vereador Juliano Kohl, do PT, saudou a todos e disse que hoje o Município 
Colinas completa 27 anos de emancipação política, portanto, o dia do aniversário de 
Colinas é também o dia no aniversário de cada colinense, é o dia de cada homem, 
cada mulher, cada criança colinense. Falou que esta data não é apenas um marco na 
vida dos colinenses, mas sim, mais um ano que se comemora a esperança de novos 
sonhos e novas conquistas, por isso, é com muito orgulho que comemoram mais um 
aniversário. Deseja que os objetivos e as conquistas sejam crescentes, que a cidade 
cresça cada vez mais e que os munícipes sintam orgulho da nossa história e de fazer 
parte desta grande família. Salientou serem sabedores de que existem dificuldades, 
mas que à frente disso existem pessoas lutando diariamente para romper os 
obstáculos. Acredita terem aqui uma missão a ser cumprida, a missão de construir no 
presente oportunidades para o futuro e lutar a cada dia para também deixarem seu 
legado de desenvolvimento social e econômico, além de dignidade para as futuras 
gerações. Parabenizou a todos que diariamente cumprem sua missão, contribuindo 
assim com o desenvolvimento do Município; buscando sempre novos projetos e 
aceitando o desafio de fazer mais e melhor; não perdendo de vista os anseios da 
comunidade. Disse que daquele período inicial aos dias atuais, muita coisa mudou e 
ainda precisam mudar para melhor. Agora, na condição de legisladores de nosso 
município, afirmou que devem trabalhar na área pública, pensando que as pessoas 
passam, mas que o município seguirá existindo. Falou que querem, acima de tudo, 
fazer de desta cidade um lugar melhor e mais saudável para todos. Parabenizou 
Colinas, o povo colinense e, em especial, aos membros da Comissão de Emancipação 
Política de Colinas que não mediu esforços para tornar um sonho em realidade. 


