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A Vereadora Silvia da Costa, PTB, saudou a todos e agradeceu a administração 
municipal pelo pedido atendido, a instalação de novos brinquedos infantis na Linha 
Leopoldina, solicitados a eles por algumas famílias daquela localidade, bem como da 
Linha 31 de Outubro e Ano Bom. Acredita que mais colegas também já tenham 
solicitado, dizendo que devem atender a todos, oferecendo assim às crianças um 
espaço seguro para brincar e ter uma infância feliz. Dando continuidade, disse querer 
falar um pouco sobre o projeto mil dias para mudar uma infância inteira, que começa 
fortalecendo os direitos para o bom desenvolvimento humano integral. Informou que 
no próximo sábado, dia vinte e um, na Escola Pequeno Mundo, no horário das nove e 
trinta as onze, acontecerá um encontro de gestantes, papais e mamães de crianças de 
zero a dois anos de idade, sendo que na oportunidade serão oferecidas diversas 
atividades, criando assim um vínculo afetivo maior entre pais e filhos. Explicou que a 
ideia dos encontros é discutir ações para potencializar o projeto mil dias em todos os 
setores, dos quais a criança faz parte, preparando melhor os pais para o futuro de 
Colinas, que são as crianças de hoje. “Colinas amiga da pessoa idosa”, salientou ser 
com imensa alegria e muita expectativa que vem falar sobre o lindo projeto de 
geriatria, que, com certeza, ajudará muito a população idosa colinense. Disse que 
Colinas tem trinta porcento de idosos, são homens e mulheres que construíram este 
lugar, que trabalharam para que Colinas existisse, com os quais têm responsabilidade 
e reconhecimento. Comentou que, para que possam melhorar ainda mais e atenção a 
esses seres humanos incríveis, é preciso qualificar cada vez mais a cidade em todas 
as áreas, seja na saúde, o desenvolvimento social, no atendimento, na cultura, esporte 
e lazer. Falou que esse projeto tem como objetivo atender todas as condições, 
cuidando e orientando pacientes idosos acima de sessenta anos, na estrutura da 
saúde do Município. Informou que o projeto visa a realização de trinta e dois 
atendimentos em geriatria, por estudantes de medicina e professores da cadeira de 
geriatria, além da disponibilização pela Univates, da realização de cinquenta exames 
relativos às especialidades. Explicou que os atendimentos serão realizados em um 
turno por semana, nos termos da proposta do atendimento geriátrico, sendo que para 
esses atendimentos e exames o valor mensal do contrato será de oito mil duzentos e 
cinquenta reais. Comentou que constitui objeto dessa parceira, a união das partes 
para realização do projeto geriatria, com a finalidade de possibilitar a comunidade 
atendimento e exames, desde que integrados no projeto. Após, disse querer deixar 
registrado um pouco sobre a sua experiência que viveu na última semana, indo à 
Brasília. Falou ter adquirido um pouco mais de conhecimento e aprendizado, novos 
caminhos e oportunidades de estreitar laços, fazendo parcerias para contribuir com o 
progresso de Colinas. Em relação à moção de repudio, disse que se ninguém se 
mexer o Rio Grande do Sul poderá ter duzentos e vinte e seis municípios a menos a 
partir de dois mil e vinte e cinco. Comentou que o principal risco é comprometer o 
atendimento aos habitantes nas localidades, que poderiam perder escolas, unidades 
básicas de saúde, hospitais, escritórios da Emater, Sindicatos, entre outros. Explicou 
que esses municípios, fatalmente passariam a receber menos recursos para a 
segurança da brigada militar, dos bombeiros e programas para a agricultura inclusive. 
Pediu aos colegas Vereadores para mobilizarem os deputados, senadores, seja por e-
mail, redes sociais ou por telefone, mas é preciso mobilização para impedir a 
aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. 


