
Sessão 06/01/2021 
 

A Vereadora Sandra Fusiger, do PTB, saudou a todos e disse que é com enorme 
satisfação, com orgulho e expectativas, além de muita responsabilidade que dá início 
hoje a uma nobre missão, de legislar pelos munícipes nos próximos quatro anos. 
Primeiramente, agradeceu a Deus, que se faz presente em todos os momentos, e a 
todos que de uma forma ou de outra contribuíram para que conquistasse esse objetivo 
e, em especial, à sua família. Após, afirmou que a comunidade colinense quer e 
merece um trabalho sério, quer e merece saúde de qualidade, quer e merece 
educação de qualidade, quer e merece respeito e quer e merece, acima de tudo, 
honestidade e comprometimento deles, que atuam como agentes públicos. Salientou 
querer muito que esta gestão tenha os olhares atentos e participativos de toda 
comunidade. Falou que não há e em nunca houve espaço para disputa de egos ou 
interesses pessoais, é momento de aproximação e uso do bom senso entre Executivo 
e Legislativo, pois na sua humilde opinião, quanto maior for a harmonia, mais frutos de 
avanços Colinas conquistará. Dando continuidade, disse querer fazer um 
agradecimento especial à Secretaria de Obras, por ter prontamente atendido o seu 
pedido de melhoria ao acesso do Rio Taquari, na decida entre o Restaurante Frozza e 
a loja Pé Brasil, ponto conhecido com a Laje do Corvo. Explicou que o local é 
frequentado pelos colinenses e por pessoas dos municípios vizinhos e que o acesso já 
havia recebido anteriormente outras melhorias, como a colocação de pedras para 
conter o desmoronamento e o plantio de árvores. Comentou que as próximas ações a 
serem realizadas serão instalações de placas instrutivas sobre o lixo deixado no chão, 
pois o local conta com lixeiras onde os mesmos devem ser depositados. Explicou ter 
um imenso carinho por esse lugar e seguirá buscando alternativas de melhor 
exploração consciente do local, que tem um dos mais belos pontos turísticos. 
Agradeceu aos que creditaram confiança no seu trabalho, dizendo que irá honrá-los. 
Finalizando, desejou igualmente um ótimo trabalho a todos os seus colegas. 


