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A Vereadora Medoli C. Sgari, do MDB, saudou a todos e em especial o seu pequeno 
Athus de oito anos presente na sessão. Disse que tem feito caminhadas pela cidade e 
tem ficado um pouco triste com o desleixo, se assim pode chamar, nas ruas, calçadas, 
nas entradas da cidade, nas praças. Comentou que caminhando até o Morreto, viu 
flores plantadas tentando superar o matagal, ou melhor, que irá usar o mesmo termo 
utilizado pelo Vereador que hoje é Prefeito, no dia dezenove de março de dois mil e 
dez, que chamou de macega ou matagal. Informou que na época, em dezenove de 
março de dois mil e dez, nossa cidade estava lutando para ter o seu nome atribuído 
como Cidade Jardim e conseguiu, ela foi denominada Cidade Jardim. Leu assim um 
trecho do que, como Vereador da época, dizia ele: “Salientou ter visto na imprensa, 
durante o seu período de férias, sobre a questão do andamento da cidade jardim, 
referente ao município, que está sendo encaminhado na Assembleia Legislativa do 
Estado. Comentou que muitas pessoas do interior do município dizem que Colinas até 
pode se chamar Cidade Jardim, mas que não conste na frase que no interior esteja 
virando uma macega. Afirmou que as estradas estão em péssimo estado e virando em 
macega, sendo que este é um pedido das pessoas do interior de Colinas”, dezenove 
de março de dois mil e dez. Ressaltou que hoje esse Vereador virou prefeito, 
questionando o que aconteceu, o que fez ele mudar tanto de opinião. Pediu ao colega 
para passar umas fotos que fez na semana passada, informando que essa macega 
não nasce e cresce de um dia para o outro, pois se olharem as fotos com carinho irão 
perceber que entre as macegas estão as flores lutando para sobreviver. Comentou 
que essas fotos são da entrada da cidade para quem vem de Estrela. Como 
Vereadora perguntou aos colegas Vereadores e a comunidade presente na sessão, o 
que estava certo, o discurso de antes ou a prática de hoje. 


