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A Vereadora Justines Magagnin, do MDB, saudou a todos e falou do projeto de 
número dois, de sua autoria. Informou que a construção deste projeto teve iniciativa no 
grupo dos diabéticos, que manifestaram a dificuldade de encontrar em 
estabelecimentos comerciais, que fornecem alimentos prontos, alimentos para 
diabéticos, sendo que há quase sete porcento de diabéticos diagnosticados, incluindo 
crianças, sem contar os pré-diabéticos. Falou que, desta forma, houve uma grande 
mobilização de todos os diabéticos e da equipe de saúde que já faz um trabalho 
intenso de prevenção. Comentou que com a união de todos, buscaram o apoio dos 
estabelecimentos comerciais que prontamente se colocaram a disposição e apoiaram, 
inclusive com assinatura que está anexo ao projeto. Agradeceu a todos os apoiadores 
porque ninguém faz nada sozinho, é com a ajuda de todos que conseguem realizar e 
colocar em prática as ações. Após, disse que, como representante do povo colinense 
e a pedido de muitos deles, falará sobre a eleição do ano que vem. Falou haver um 
desejo muito grande dos munícipes que as lideranças políticas e lideranças 
comunitárias, juntamente com a população se unam através do diálogo para 
construção de uma candidatura única. Explicou que, nos últimos tempos, cada dia se 
torna mais forte da ideia de os municípios aderirem à candidatura única para Prefeito, 
Vice-Prefeito e os integrantes do Legislativo. Salientou terem o conhecimento que este 
é um caminho longo e árduo, no qual disputa há disputas de interesses particulares e 
vaidades, mas a democracia sairá fortalecida e os municípios ganharão força para 
crescer e desenvolver. Afirmou ser a favor da candidatura única para todos os cargos, 
pois com o fim das coligações, a tendência é encarecer cada vez mais as campanhas 
eleitorais. Comentou que com a candidatura única, evitariam disputas, brigas, troca 
interesses por cargos e benesses, e o mais importante, trazendo paz para a 
comunidade. Salientou que caberá aos partidos políticos, com os atuais detentores de 
mandatos eletivos fazerem sua parte. Disse que o bem de Colinas é deixar os 
interesses de lado e pessoais, pois não podem olhar o que não deu certo no passado, 
porém aprender com os erros e fazer melhor, tornando-se seres humanos melhores. 
Falou que ser político é um dom de servir a comunidade, amar e tratá-los com 
respeito, dialogar e ser honesto. Comentou que Colinas é uma cidade linda, com um 
povo hospitaleiro que cuida e zela a sua cidade, atraindo assim muitos visitantes. 
Afirmou ter orgulho de morar nesta cidade, por isso quer fazer um convite, ou melhor, 
um apelo a todas as lideranças políticas e comunitárias, para construir uma Colinas 
também harmoniosa em relação à política, dando exemplo para os jovens de que 
existe a boa política com o bom político, o que se dá através do exemplo, do respeito, 
do diálogo e da união. Explicou que uma candidatura única para a eleição do ano que 
vem é o começo para uma nova Colinas, o que acredita ser possível se cada um fizer 
a sua parte, sem individualidade, trabalhando para o coletivo. Finalizando, agradeceu 
a todos e desejou uma feliz Páscoa. À parte, Sandra Fusiger manifestou-se dizendo 
compartilhar bastante das ideias que a colega colocou, pois acredita que é por esse 
caminho o futuro do município, pensando mais em união e paz para a comunidade. 
Falou que, embora seja um trabalho árduo, como falou a colega, nada fácil, sempre 
com jogo de interesses, as vaidades, disputa de poder, acredita que esta é a 
tendência de caminhar para um futuro melhor. Justines agradeceu o apoio da colega 
e pediu o apoio dos demais colegas políticos. 
 


