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A Vereadora Sandra Fusiger, PTB, saudou a todos e iniciou parabenizando a 
administração municipal e agradecendo a todos que de alguma forma contribuíram para a 
realização de mais um espetáculo Natal Luz e Vida, realizado no último final de semana, 
desde os idealizadores da peça, até os voluntários que lindamente tomaram conta do 
palco e deram um emocionante show ao público presente. Ressaltou ainda o trabalho de 
calçamento que a Secretaria de Obras está fazendo na Rua Anton Brentano, rua da Casa 
Tassinary, muito bem vindo, pois trata-se de uma rua que leva a um dos pontos turísticos 
mais visitados no Município. Comentou que muitas pessoas também perguntaram a ela 
sobre as inscrições para o loteamento popular, sendo que, para dar um retorno a todos 
que a procuraram e como já divulgado pelo Prefeito Municipal em pronunciamento no 
sábado à noite, as inscrições iniciarão, conforme edital que está sendo elaborado, do dia 
dez de janeiro a onze de fevereiro de dois mil e vinte e dois e serão feitas no CRAS. Disse 
que também poderão ser dadas posteriores informações aos interessados. Após, dizendo 
ser a última sessão ordinária de dois mil e vinte um, externou a sua felicidade em integrar 
esta Casa para somar, lutando pelos interesses e bem estar dos cidadãos colinenses, 
através de diversos projetos encaminhados e podendo atender as solicitações da sua 
querida localidade ao longo de dois mil e vinte e um. Agradeceu em especial a sua família 
que sempre a apoia e auxilia na caminhada, pois o incentivo deles é fundamental. 
Comentou que, apesar de ter sido um ano de reconstrução, de retorno às atividades 
presenciais, de uma volta lenta à normalidade, enfrentando dificuldades, tendo erros e 
acertos, mas sempre na intenção de evoluir e progredir, quer que contem com ela sempre. 
Disse para a procurarem, pois está sempre à disposição da querida comunidade, está aqui 
para representá-los, suas vontades, seus anseios e bem estar. Falou que, antes de 
encerrar, quer reforçar a homenagem de logo mais, ao ex-vereador Norberto Andrade, 
mais conhecido como Xipa, falecido este ano. Afirmou ser muito justo, pois o Xipa deixou 
marcas neste plenário, atuando por quatro legislaturas, além de ter sido também uma 
liderança na participação da emancipação do Município. Finalizando, desejou que neste 
Natal o amor e a esperança renasçam nos corações das pessoas, que celebremos junto 
de nossas famílias e nas casas reine paz e harmonia, que o ano novo traga sonhos novos 
e muitas realizações, que seja próspero e que a felicidade seja renovada. Desejou um feliz 
Natal e abençoado ano novo a todos. 


