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A Vereadora Silvia da Costa, do PTB, saudou a todos e agradeceu a Secretaria de 
Obras pelo bom trabalho que vem desenvolvendo, citando o calçamento na estrada 
que dá acesso aos moradores próximo ao morro do Morreto. Explicou que esta obra 
concluída oferecerá melhor acesso aos pedestres e veículos que sofriam com acesso 
ao chão batido. Citou também, na Leopoldina, o alargamento e colocação de tubos 
para escoamento da água da chuva na estrada, oferecendo assim mais segurança aos 
veículos e melhores condições de tráfego naquele trecho. Falou também do 
calçamento, melhorias muito necessárias, na estrada da Linha Ano Bom Alto, em dois 
pontos, localidade na qual vivencia o seu dia a dia, trabalhando como agente de 
saúde. Informou que também está sendo concluída mais uma obra, a calçada de 
passeio na Rua Arlindo Machado, e vem em benefício de todos os moradores daquela 
localidade. Disse ser com muita alegria que anunciam para as famílias da estrada que 
liga o Ano Bom à Leopoldina, após a Aneli Serves, estrada popular dos morro do 
Rohsig, o início do calçamento com paralelepípedo. Salientou que continuarão 
fazendo sempre o melhor pelo bem do povo colinense, parabenizando a Secretaria 
competente e aos envolvidos pelo bom trabalho que sempre vêm desenvolvendo, que 
possam dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado, oferecendo os 
recursos necessários para assim manter as estradas bem conservadas como sempre 
foi, pois precisam continuar e não podem parar. Comentou falar um pouquinho 
também sobre o recolhimento do lixo eletrônico no município, informando que no dia 
catorze e quinze foi realizada mais uma coleta do lixo eletrônico no interior e no centro 
do Município. Disse que ela, preocupada com o meio ambiente, procurou colaborar 
levando informações de como procederia a coleta, pois procurou o setor responsável 
do meio ambiente para mais informações e assim poder informar os moradores do 
município.  Explicou que no interior o lixo eletrônico foi recolhido pelo caminhão nas 
sociedades, conforme o combinado, já na cidade a orientação foi passada para ser 
deixado no local adequado da prefeitura. Informou que a população que ainda não 
teve o lixo eletrônico recolhido para descarte deve aguardar uma próxima divulgação. 
Comentou que a próxima etapa será uma atenção ao destino dos vidros, que estará 
sendo divulgado com mais informações nas redes sociais. Dando continuidade 
explicou sobre o que é o Prêmio Verde, dizendo que a Secretaria da Agricultura 
premia os produtores que apresentam o talão do produtor, sendo que cada produtor 
recebe uma cautela e quem trouxe embalagens de agrotóxicos também recebe uma 
cautela para participar do sorteio. Disse que os prêmios são doações feitas pelos 
comércios, colaboradores e pelas propriedades. Agradeceu a todos por contribuírem e 
falou que nesta sexta-feira, dia vinte e três, acontecerá o sorteio desse Prêmio Verde. 


