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A Vereadora Sandra Fusiger, PTB, saudou a todos e disse querer usar o seu espaço 
para se manifestar sobre os eventos que felizmente aos pouco vem retornando com a 
presença do público, tornando cada momento ainda mais especial. Comentou que neste 
último final de semana prestigiou, assim como grande parte da comunidade colinense e 
muitos turistas, vindo de diferentes cidades da redondeza, eventos lindos, de grande 
emoção e alegria. Salientou tratar-se do encontro de Papais Noéis e o Festival da 
Primavera. Informou ter circulado muito pelos locais dos eventos, no final de semana, 
participando ativamente de toda a programação que a encheu de orgulho. Acredita que 
algumas imagens permanecerão vivas na lembrança dos munícipes por muito tempo. 
Disse que ver a expressão de cada criança que se encantava ao ver tantos bons velhinhos 
não tem preço. Parabenizou imensamente todos os envolvidos que se dedicaram para a 
realização dos eventos, especialmente a todos que prestigiaram. Falou ter observado uma 
Colinas feliz, com brilho nos olhares, com esperança em dias melhores. Aproveitou para 
agradecer também ao trio de soberanas do Município, que tão bem o representou nestes 
últimos anos, Kemile, Kaká e Geo, que foram demais. Parabenizou de igual forma a nova 
corte escolhida no sábado à noite, Amanda, Vitória e Luiza, que tão bem continuarão 
representando o Município. Disse a elas que deram um show de sucesso e simpática, 
desejando sucesso ao reinado delas. Também parabenizou a todas meninas que 
participaram, dizendo que cada uma estava deslumbrante em sua beleza singular, sendo 
que não queria estar na pele dos jurados, devido à difícil missão que tiveram. Explicou que 
desde dois mil e dezoito o Festival da Primavera integra o calendário de eventos do 
Município, como atrativo para turistas e oportunidade dos empreendedores locais 
comercializarem seus produtos. Espera que possa estar presente durante muitos anos do 
calendário, trazendo a todos que participam a satisfação de ver o Município progredir com 
a contribuição deles e apoio. 


