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A Vereadora Silvia Patrícia da Costa, PTB, saudou a todos e, primeiramente, 
parabenizou a todos envolvidos no lindo espetáculo de Natal, que aconteceu neste final de 
semana. Agradeceu a todos que se dedicaram ao máximo para que fosse um sucesso e, 
realmente, foi, pois recebeu muitos elogios de pessoas daqui e pessoas de fora. 
Agradeceu a todos, pois foram o sucesso da noite e serão para o Município os grandes 
artistas para sempre, sendo para alguns algo novo ou até um desafio, descobrindo assim o 
artista entre si. Mencionou o quanto é bom vencer os nossos desafios, participando e 
fazendo um Natal mais feliz, após uma época de pandemia onde vivenciamos momentos 
difíceis, até momentos desafiadores para os profissionais de todos os setores, seja na 
saúde, esporte, educação e cultura, enfim, juntos, com muita luta, conseguiremos alcançar 
nossos objetivos. Disse que o ano de dois mil e vinte e um foi para ela um ano cheio de 
desafios, novos caminhos a trilhar, mais trabalho e compromisso com todos. Salientou 
terem sido desafiados cada um do seu jeito, talvez errando, mas tentando acertar, 
procurando melhorar sempre. Comentou ter percebido que não existem dificuldades que 
não possam ser superadas sem o comprometimento com todos. Desta forma, pediu para 
refletirem mais suas ações, pensar no que foi prometido em seus planos e levar para dois 
mil e vinte e dois todas as transformações. Disse que é tempo de renovar nossas 
esperanças, acreditar que somos capazes de fazer mais, acreditar que algo melhor venha 
acontecer, ao invés de pedir, refletir, ao invés de receber, agradecer, agradecer pela 
saúde, pelas conquistas, pela família, aos amigos de perto e de longe. Falou que vamos 
nos despedindo deste ano que muitas experiências nos deixará e vamos receber esse ano 
novo com a esperança de mais realizações, deixar o ruim do passado, abraçar o futuro 
com otimismo e mais trabalho para o progresso de Colinas. Sugeriu para fazerem deste 
ano novo um recomeço do que é bom para todos, renascer os velhos sonhos, realizar as 
expectativas da população colinense, pois merecem ser bem atendidos. Espera que este 
ano novo chegue primeiramente com muita saúde e coragem, pois assim já terão um início 
para conseguir, juntos, colaboração de todos aqueles que estão empenhados para o 
progresso de Colinas. 


